Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Beküldendő
A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

Záródolgozat
Projekt a gyakorlatban
1. Mini-projektterv

Osztály/csoport: A program 5. osztályosoknak készült.
Résztvevők száma: Az osztály létszáma: 20 fő. Tizenketten tudták vállalni az erdei iskola költségeit, ezért az itthon maradó nyolc gyerekkel is
hasonló foglalkozásokat végez egy kollegám az erdei iskola ideje alatt, naponta 8-13 óráig.
Időpont: A program ideje 4 nap 2008. május 13. – 16. A helyszín Tisza tó partján Poroszlón a Nyárfa kemping.
Osztály / csoport rövid bemutatása: a tanulók A tanulók elsős koruk óta egy osztályba járnak. Az évek során ketten érkeztek hozzájuk, de már
ők is megtalálták a helyüket. A tanulók nagyobb része (12) hátrányos helyzetű, tanulási és/vagy magatartási zavarokkal küzd hat tanuló.
Fejlesztési cél: A program céljai:
A környezeti nevelés terén:
A cél, hogy figyeljék meg, hogy mely növények és állatok élnek az adott helyen. Milyen kapcsolatban állnak egymással. Hogyan befolyásolja az
ember jelenléte az élővilágot. Gyűjtsenek információt egy adott ökoszisztéma élettelen tényezői és élőlényei kapcsolata között. Vegyék észre, a
természet és a téma adta lehetőségeket, a művészetek, társadalomtudományok oldaláról és éljenek azokkal.
Képesek legyenek előzetes tanári egyeztetés után önállóan megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat végezni. Képessé váljanak a dráma
pedagógiai módszerek alkalmazására az ismeretek feldolgozása során: ügyességi játékok, különböző beleélő, megszemélyesítő játékok. A
rácsodálkozás és ráeszmélés katarzisát nyújtják a különböző kapcsolatteremtési pontok a természettel. Ötvöződik a tapasztalás, az ismeret, a
meghatározó érzelmekkel, ez igen összetett mélyreható élmény.
Egyéb területeken:
A környezeti élmények azzal fokozhatók, ha szimpátia csoportokban élik át őket. A közösségben ezzel erősödnek a személyes kapcsolatok, új
dimenziókban nyílnak meg egyes személyiségek. Az ismeretek szintjén felül a természet, alkotásra ösztönöz, amelyben bontakozik egyéniségük
és ez által kivetítik saját érzelmeiket. Fejlődik érzékelő képességük, érzékenységük. A folyamatos szabadban végzett tevékenység edzi testi-lelki
valójukat
Projekt téma: A program röviden:
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Ennek az erdei iskolai programnak a segítségével a tanulók közelebbről megismerkednek a vízparti, réti ökoszisztémával, és felfedezik, hogy az
ott élő állatok és növények és az ember milyen kapcsolatban állnak egymással. A múltban és a jelenben. Megismerkednek a tágabb környezettel a
térség, a HORTOBÁGYI PUSZTA jellegzetességeivel. Debrecenben az ember által épített környezetet és a természet viszonyát figyelhetik meg.
A gyerekek a programot projekt formájában valósítják meg, amelyben aktív cselekvőként döntenek, vizsgálódnak, kutatnak, rendszereznek.
Kreatívan alkotnak, és bemutatják a szerzett tudást, felfedezhetik a tudományok komplexitását.
A közöttük lévő szocializációs folyamatot segítik különböző kapcsolatteremtő, kommunikációs játékok. Az érzékenyítő játékokon keresztül a
természet egységét és szépségét látják meg.
A program részletes bemutatása
Tevékenységek/ gyakorlatok/ feladatok

0. nap
egy
héttel
az
elutazás
előtt

1. nap
05.
13.
kedd

A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE
Ráhangolódás a témára
Játék: A mosoly körbe jár
Csoportalakítás (5 csoport)
TÉMA VÁLASZTÁS CSOPORT
ALAKÍTÁS lehetséges témák közül ki
melyikkel foglalkozna szívesebben?
Itthon maradók: Délegyháza, a tópart
élőhelyei, az iskolaudvar élőhelyei
Vándorok: Poroszló, Hortobágy, Debrecen
környezetének bemutatása
Mindenki határozza meg a módszert, amivel
beszámol az erdei iskola négy napjáról.
Például: napló, fogalmazás, tabló képekből,
rajzokból, gyűjtemény készítése…

Cél

Színhely

Módszer

Eszközök

Az ellenőrzés értékelés módja

Időigén
y

Az osztályterem

Játék

A résztvevők körben
ülnek

Gyerekek viselkedése és
részvétele a játékban

10 perc

Az esetleges konfliktusok
megbeszélése. Mindenki
tartozzon egy csoporthoz

15 perc

Osztályterem falán elhelyezzük
és az értékelésnél megbeszéljük
az esetleges eltéréseket.

15 perc

Pozitív hangulat-teremtés
Szimpátia alapján
max. 5fő/csoport
Csoportot alkotni úgy,
hogy mindenki elégedett
legyen

Mindenki önállóan dönthet
Egy nagy
A0 lap, íróeszközök
a megvalósítás módjáról.
papírlapra
Módosítás időközben
mindenki felírja a
lehetséges, de meg kell
nevét és azt, hogy
indokolni az okát.
mit vállal.
A szálláshelyre érkezés kb. 10 órára. Egy óra áll a gyerekek rendelkezésére, hogy kicsomagoljanak és ismerkedjenek a táborral.
Kapcsolatok teremtése egymással:
Egyének érzelmi
Foglalkoztató
Játék
Játék
megnyitása. Felmérni,
1. Színes hangulatok
hogy milyen a csoport
hangulata
2. Hanglánc
Kapcsolat teremrés a környezettel
Érzékenyíteni a természet
Tisza tó partja
Séta, játék
Séta a Tisza tó gátján
iránt. Megismerkedni a
Játék
tájjal. Megfigyelő képesség
fejlesztése.
1. Fényképezőgép
2. Vak tyúk is talál szemet?
Ebéd,
Tó és partja
Terepi vizsgálatok módszerei technikái:
Ismerkedés a techniKeressük a különböző élő helyeken
kákkal, módszerekkel,
élőlények közötti, élőlények és
eszközökkel, amelyeket
élőhelyek közötti kapcsolatokat!
a későbbiekben önálló-

Gyerekek viselkedése, részvétele
a játékban.

A tapasztalatok megbeszélése

60 perc
20 perc

90 perc

60 perc
A tanulók a feladatok végére
tudják egyedül használni az
eszközöket
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1.

2.

” Keress valamit..” játék

Apró élőlények, természeti
dolgokat vizsgáljuk meg
nagyító és mikroszkóp
segítségével!
Hajó kirándulás a Tisza tavon,
szakvezetéssel

2. nap
05.
14.
szerda

an vagy kiscsoportban
használni fognak.
Konkrétan ráirányítani
a figyelmet egyes
kapcsolatokra , környezeti tényezők és élőlények közötti kapcsolatokra.
Mikroszkóp, határozó
könyv használatának
gyakorlása.

Játak, kutatás

Megtapasztalás,
vizsgálódás

Beszélgetés,
A tó kialakulásának
megismerése, az
élőlények és élőhelyük
megfigyelése.
Érzékenyítés

Levezető játék:
Fülelő
Búcsú a naptól:
Önértékelés
Hogy érezted magad a mai napon?
Vacsora, pihenés
Ébresztő 7 órakar, reggeli torna, tisztálkodás, reggeli
Az előző napi vizsgálódások alapján milyen Egyénileg választott témák
témával foglalkoznál szívesen? A lehetséalapján csoportokat
ges témák ötletrohammal gyűjtjük össze. Az alkotnak úgy, hogy
mindenki az őt érdeklő
ötleteket egy kifüggesztett csomagolópapírra írjuk. Ezekhez a témákhoz a gyerekek
témával foglalkozzon a
kedv szerint csatlakozhatnak. (Elképzelhető
helyszíneken az
témák: fák mint élőhelyek, rejtőzködés álcá- elkövetkező napokban (
zás, felmérések a fényért való versengésPoroszló, Hortobágy,
ben, a természet újra hasznosítói, az ember
Debrecen)
hatásai a környezetre, festők a fáról…)
A projekt tervek elkészítése:
Közösen tervet készítenek
A csoportok összeülnek és végig gondolják, a vizsgálódásokhoz
hogy a témán belül mit szeretnének
elvégezni. Ezt levezetik konkrét
tevékenységlistában és munkamegosztási
tervben.( például: Az adott ökoszisztéma
feltérképezéséhez lista készítése,
rendszerezés. Néhány élőlény
kapcsolatrendszerének feltérképezése. A
kapcsolatok ábrázolása rajz,
táblázat…Időterv. Eszközterv…)
Labda játék, ebéd
Terepi kutatás vizsgálódás:
Végezzenek önálló
A tanulók az eszközök kiválasztása után kis
tevékenykedést . Legyenek
csoportokban a tevékenységi tervük alapján
képesek közösen
önálló kutatásokat végeznek az adott
döntéseket hozni.

30 perc

Keress valamit,
ami…lapok/fő

Nagyító,
mikroszkóp,
könyv

Idegenvezető

30 perc

A kikötőből a táborhelyre
sétálva az élmények
megbeszélése.

180
perc

Gyerekek viselkedése, részvétele
a játékban

30 perc

Tó part

Játék

Foglalkoztató

Körkérdés

Foglalkoztató

Frontális munka

Csomagolópapír,
filctoll

A csoportalakítás akkor sikeres,
ha a tanulók elégedettek a
csoporton belüli helyükkel

Kooperatív
kiscsoportos
tevékenység
pedagógus
irányításával

Jegyzetpapír,
íróeszköz

Minden csoportnak lejegyzett
kész terve legyen

Kiscsoportos
kooperatív
tevékenység a
pedagógus

Nagyító mikroszkóp,
határozók, rajz- és
íróeszközök,
jegyzetlapok

Gyerekek részvételének
aktivitása. Felmérő munkákról
elkészült jegyzetek, rajzok

Csoporttól
függően a
környező terület

30 perc

60 perc
40 perc

90 perc

90 perc
120
perc
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terepen.

Labda játékok, szabad foglalkozás
A csoportok folytatják az elkezdett munkát:
Levezető játék. Kézenjáró százlábú,
hanglánc
Vacsora, esti készülődés
Meselánc
A Naplemente megnézése
3. nap
05.
15.
csüt.

alkalomszerű
irányításával

Gyerekek részvétele aktivitása
Feloldás, önkifejezés
fejlesztése

Foglalkoztató

Játék

Szókincs, beszédkészség

Tűzrakó körül
ülve
Tópart

játék

Hortobágy

Beszélgetés, rajz

60 perc
120
perc

Gyerekek részvétele aktivitása

Természet szépségeinek
felfedezése

Szemlélődés

Ébresztő 6 órakor, reggeli készülődés
7-kor indulás busszal
Az ember építette környezet és a természet
kölcsönhatása
Hortobágy
A Kilenclyukú híd megtekintése
Rajz készítése a tájról
A Szálkahalmi tanösvény körbe járása

A Pásztor Múzeum megtekintése

Utazás Debrecenbe, ott ebéd egy
étteremben
A Botanikus Kert meglátogatása
Séta a Debreceni Nagyerdőben
Líceum fa, kollégium
Nagy templom és a főtér
Akikről tudnunk kell mi fűzte ehhez a
városhoz
Csokonai Vitéz Mihály
Fazekas Mihály…
Emlékhelyek felkeresése térkép
segítségével kis csoportokban

4. nap

Gyakorolják a munka
megosztást. Saját
tapasztalás által jussanak új
ismeretekhez.

Arányok, művészet és
felhasználás
A szikes puszta élőhelyei,
jellemző növények és
állatok megfigyelése
Hogyan éltek az állattartók
a közelmúltban?

Rajzlap, ceruzák

Gyerekek részvétele aktivitása

50 perc

Túra

Gyerekek részvétele aktivitása

90 perc

Feladatlap: A
különböző
háziállatok és
őrzőjük neve

Feladatlap kitöltése a múzeum
megtekintése után

40 perc

Beszélgetés séta közben

90 perc

Debrecen
Különleges növények
megfigyelése
Jellemző fafajok,

Jegyzetelés

Papír , írószer
Határozó

Ember építette környezet
Térképhasználat
gyakorlása, tereptárgyak
azonosítása

Csoport munka,
pedagógus
kíséretével

Táborhelyre érkezés, vacsora
A nap értékelése:
Eredményesnek érezted-e a mai napot?

Önértékelés

foglalkoztató

Körkérdés

4 óra a Napfelkelte megtekintése, utána

Természet szépségeinek

Tópart

Szemlélődés

Térkép, feladatsor

60 perc

Megtaláltak-e minden
felkeresendő helyet, időben
megérkeztek

90 perc

A nap végén „Mire emlékszel?”
játékos vetélkedő
Megfigyelő képesség, memória,
szerepjáték

40 perc
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05.
16.
péntek

alvás 7-ig, reggeli
A projekt bemutatása:
Játék: Kézgomolyag
Felkészülés a bemutatásra:
A csoportok tervezzék meg lépésenként,
hogyan szeretnék társaiknak az előző napok
tevékenységeit bemutatni, majd lássanak
hozzá a kivitelezéshez
Levezető játék, Vakvezetés
A projekt közkinccsé tétele
A csoportok az általuk választott módon
átadják szerzett ismereteiket a társaiknak
(pl: kompozíció: fák, mint élőhely falikép,
képzelt interjú egy fával, versgyűjtés és írás
a rét élőhelyeiről…)

Záró értékelés
Mindenki elmondja az elmúlt napok alatt
szerzett benyomásait, tapasztalatait,
élményeit, érzéseit 3-4 mondatban.
Levezető játék:
Kiáltsunk együtt
Vállveregetős

Első
nap az
iskolá
ban

Csomagolás, ebéd, indulás haza
Az „itthon maradók” és a „vándorok”
élménybeszámolója. A terem díszítése az
elkészült művekkel. Az iskola honlapján és
a helyi újságban a közösen kiválasztott
munkákat bemutatni.

felfedezése
120
perc
Fejlődjön kreativitásuk az
egyéni és közös ötletek
kitalálásánál fejlődjön
előadói, rendszerező
képességük
Feloldás
A témáról az egész
közösség többoldalú,
komplex képet kap.
Meglássák a természetben
a szoros összefüggés
rendszert. A különböző
tudományok
elválaszthatatlanok
egymástól.
Önértékelés

Foglalkoztató

Kooperatív
kiscsoportos
tevékenység

játék
Bemutatás

Körkérdés

A csoportok által
igényelt és a
lehetőségekhez
szabott eszközök

Maga a produktum sugározza-e
a csoport témáját?

Meghallgatás. A program sikeres
magvalósítása

Feszültségoldás

Az egész osztály
ismerkedjen meg a társai
munkáival. A falu
közössége számára is
információkat adjunk
élményeinkről

Teljes csoport

A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai:
A gyerekek által végzett munka aktivitása és hozzáállásuk a feladatokhoz.
A gyerekek által létrehozott produktumok témához való kapcsolódása, abban megjelenő új ismeretek feldolgozása, színvonala.
A tanulók által kitöltött értékelő lapok.
Erdei iskolai esemény napló, mint eszköz képet ad a végzett munkáról.
Pedagógia szempontból: a tanulók közötti szociális kapcsolatok pozitív mutatója
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2. A projektterv végrehajtása és dokumentálása
 Eseménynapló
Eseményleírás (mi történt?)
1. A tóparti séta közben a „Fényképezőgép” és a „színes hangulatok” nevű játékokra jutott időnk. Délután
az eszközök használatát gyakoroltuk. A nagyító, a mikroszkóp és a távcső mindenkit érdekelt. A határozó
könyvek használata, már nem keltett akkora érdeklődést. A hajókirándulás alatt sok madarat láttunk és a
sulyom termését is megismerték. Az esti „fülelő” játék alatt sokféle hangot hallottak. Érdekes volt
megkülönböztetni a természet és az ember által keltett hangokat, zajokat.
2. A feladatok közül a következőket választották:
Köröző levél egy fáról ( az általuk kiválasztott fáról minél több ismertető jegyet gyűjteni)
A fák arca ( egy fát megszemélyesíteni, arcot készíteni neki és elképzelni, mit mondana, mit gondolna
különböző helyzetekben)
Egy fa környezetének leírása, gyűjtés után. ( növények és állatok gyűjtése és meghatározása, ennek
rajzzal, fényképpel vagy levélgyűjteménnyel való bemutatása.)
Az esti meselánc kissé döcögősre sikerült. A naplemente mindenkit elvarázsolt színeivel.
3. Az út során Poroszló és Hortobágy között a buszból sok és sokféle madarat láttunk, (kócsagot, gémet,
túzokot, gólyát, a falvakban gólyafészket, ragadozó madarakat). Legelő birka nyájat és gulyát is láttunk.
A hídon átérve megnézték a Pásztormúzeumot és a mesterségekről szólókiállítást. A játszótér változatos
eszközeit is nagy örömmel próbálták ki. A szálkahalmi tanösvényen megbeszéltük mik azok a kurgánok,
és a szárnyék erdő, megfigyelhették a varjú fészkeket, a jellegzetes növényeket a szikes talajon.
Debrecenben az ebéddel elhúzódott az idő de a Botanikus kert különlegességei emlékezetesek
maradtak. A Nagytemplom előtt kialakított főtér és a szökőkutak tetszettek a gyerekeknek. A
szálláshelyre érkezve a tábortűznél beszéltük meg a nap eseményeit.
4. A napfelkeltét nem néztük meg mert felhős volt az ég. A délelőtt folyamán az elkészült alkotásokat
bemutatták és megbeszéltük azokat. A Hídi vásárt nagyátéléssel játszották el. Az értékelésnél mindenki
elmondta magáról, csoport társairól és az egész programról alkotott gondolatait.

Megjegyzés
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 Készített fényképek (3-5 db) csatolása
3.

A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim

Mi volt sikeres, eredményes?
A gyerekek maguk választhatták meg milyen módon valósítják meg
a feladatot, így mindenki szívesen és jó kedvűen oldotta meg amit
vállalt.

A gyerekek ötlete alapján egyik este eljátszották a hortobágyi
Hídivásárt, amit előzőleg a Pásztormúzeumban egy archív filmen
láttak. Igazi vásári hangulat alakult ki. Haza érkezve az iskolába
tanárkollegáknak, és osztálytársaiknak is bemutatták.
Szorgosan keresgéltek az általuk választott fa környezetében, hogy
minél több kapcsolatot felfedezzenek. Egy szerencsés csapat
függőcinege fészket is látott a fáján. A tóparton gyorsan telt az idő.
Illusztrációkat készítettek Fekete István A szél és az erdő című
írásához. A rajzokból számítógép segítségével most készítik az
általuk illusztrált füzetecskét.

Mit fogok másként csinálni a következő projektekben?
Többet fogunk legközelebb játszani. A játékokból senki nem húzta
ki magát. Az iskolában a focin kívül más játékot eddig nem
játszottak. Mióta haza jöttünk az egyik udvari szünetben az
újonnan megismert játékok közül a „mókus, mókus ki a házbolt”
már az itthoniaknak is megtanították. A program értékelésekor
többen azt kérték, hogy legyen még több játék.
Sok időt elvett az utazás, még így is, hogy külön busszal utaztunk
legközelebb közelebb keresek szálás helyet. Talán a költségek is
csökkenek.

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Gyűjtő munka a tópartján kiválasztott fa környezetében.

A Hortobágyi Pásztormúzeumban látott szárnyék makettjét készítik a gyerekek.

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

A kiválasztott fa környezetében gyűjtött levelek alapján a növények meghatározása.

