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

Záródolgozat 
Projekt a gyakorlatban 

1. Mini-projektterv  
 
 
A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 
 
 

Záródolgozat 
Projekt a gyakorlatban 

2. Mini-projektterv  
 
 
Osztály/csoport:   1-2-3. o. 5.o. 7-8.o.                                    Résztvevők száma:    60-70 gyerek                                                             
Időpont:04. 23. du. 
Osztály / csoport rövid bemutatása: Mivel kis iskola vagyunk, szinte minden rendezvényen az egész gyereksereg mindig részt vesz a 
kicsitől a nagyig, persze minden korosztálynak megfelelő szinten kap és végez feladatot.  A gyerekek a faluban, vagy  a szomszéd 
faluból városból járnak, vagy tanyán élnek.  A szülők többsége földművelésből él, fóliáznak, zöldséget, gyümölcsöt (szőlőt) 
termelnek. Fontos, hogy a környezeti nevelést a gyerekeken keresztül előtérbe hozzuk és közvetítsük a családok számára. A 
csoportok kialakításánál nem volt cél a homogenizálás, nem alakítottunk ki véletlenszerű vegyes korosztályt sem mint más ilyen 
jellegű feladatnál vagy alkalomkor,   hanem egy-egy azonos korú csoportnak önkéntes nagyobb segítője van. A 4. és 6. osztály 
ebben az időpontban erdei iskolában van, ezért csak az előmunkálatokban vesz részt és segít egy-egy osztálynak. 
 
Fejlesztési cél: A környezeti nevelésen belül a környezetvédelemre nevelés, a szelektív hulladékgyűjtés tudatosítása, 
gyakorlatban való alkalmazása, újrahasznosítás lehetőségei. A közvetlen környezetünk  beillesztése a nagy egészbe, Talaj, 
víz, levegő védelem, valamint a természeti forrásokban rejlő energia felkutatása, hasznosítása. A veszélyes hulladékokkal 
kapcsolatos tudnivalók.  
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Projekt téma: FÖLDLAKÓK 
Tevékenységek / 
gyakorlatok / 
feladatok 

Módszer Eszközigény Időterv (perc) Szervezési 
kérdések 

Feladatok 
ellenőrzési / 

értékelési módja 
Ötletezés: ötletláda  Cédulákon a 

diákönkormányzato
k     képviselőin 
keresztül ötletek 
javaslatok gyűjtése  

Doboz az aulában 10-15 perc a 
rendezvény előtt 2 
héttel. 

Ötletek felvetése 
környezet, földrajz, 
biológia technika, 
fizika órákon. 
Csapatok 
kialakítása, segítők 
jelentkezése 
osztályfőnöki 
órákon. 

A terv összeállítása 
a DÖk  ülésén 

Előfeladatok: 
1. Rajzpályázat 

(PLAKÁT) 
Témája: Hogyan 
haszosítanád a 
természet  
energiáját? 
Szél, víz, nap, 
geotermikus 
(termálvíz) 
 

2. Használt 
elem 
gyűjtése. 

 
3.TOTÓ 
A környezettel 
kapcsolatos 
kérdések közül a 

Csapatonként  több 
munka is beadható, 
egyéni és közös is  
 
 
 
 
 
 
 
 
egyéni és 
osztályonkénti 
verseny 
 
Közös 
osztálymunka 
 
 

A technika 
bármilyen lehet. 
Karton, papír, 
festék, zsírkréta, 
pasztell kréta, 
ragasztó, képek, 
stb… 
 
 
 
 
Speciális 
gyűjtődoboz 
 
 
Ceruza, 
számítógép, 
könyvtár 
 

Az esemény előtt 1 
héttel lehet 
elkészíteni a 
munkákat és leadni. 
 
 
 
 
 
 
 
Az esemény előtti 
hét . 
 
 
Az esemény előtti 
hét 
 
 

A rajz és a technika 
szakos kolléga 
segít. 
A kész munkákat az 
aulában a 
paravánokra 
helyezzük.  
 
 
 
 
A kémia szakos 
kolléga írja össze 
az adatokat. 
 
Az informatika 
szakos kolléga 
segítséget nyújt 
óráján. 

Az esemény 
délelőttjén a 
szaktanárok zsűrizik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az összeírás 
alapján értékel a 
szakos kolléga. 
 
A javítókulcs 
alapján a földrajz, 
biológia, fizika 
szakos pedagógus 
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helyes válasz 
kiválasztása  
 
4.üres laposra 
taposott műanyag 
flakonok és fém 
colás, sörös 
dobozok gyűjtése. 

 
 
 
Egyéni és 
osztályverseny 
 

 
 
 
Műanyag zsákok  

 
 
 
Az esemény előtti 
hét  

 
 
 
Technika szakos 
pedagógus gyűjti. 

értékeli 
 
 
A szakos kolléga az 
összeírásai alapján 
értékel. 

Bemutatkozó 
feladatok 2008. 
április 23-án du. 
14.00-tól 

     

1.o. 
 Védett 
veszélyeztetett fajok 
NÖVÉNYEK 
Mely növények, 
virágok a 
legritkábbak, 
Magyarországon, 
melyeket kell 
védenünk? 

Gyűjts róluk képet 
újságokból, vagy az 
internetről, 
könyvekből!  
Rajzold le. készíts 
róluk fejdíszt! 
Mmondj róluk egy 
mondatot! 
Pl:: hogy néz ki, hol 
található stb… 

Karton, színes 
ceruza, zsírkréta, 
pasztellkréta, 
festék, olló, 
ragasztó, könyvek, 
újságok 

Az esemény napján 
a bemutatkozás 5-6 
perc,  
de az előtte levő 
héten van a 
gyűjtőmunka az 
órákon és 
szabadidőben. 
Környezet, technika 
óra. 
(A 
bemutatkozásban 
ők jönnek logikusan 
harmadszorra.) 

Segít a 6. o é a 7. o. 
önként vállalkozók 
A tankönyvükben is  
van róla anyag. Az 
internetet 
szabadidőben 
használhatják. 
Az iskolai  
könyvtárat du. a 
szakos kollégával, 
vagy a falusi, városi 
könyvtárba 
mehetnek az  
osztályfőnökkel. 

A többi gyerek 
tapssal a 
szaktanárok szóban 
értékelik, 
dicsérettel.  
A szemléltető 
anyagot kiállítjuk az 
aulában.  

2.o. 
 Védett 
veszélyeztetett 
fajok, 

Gyűjts róla képet, 
újságból, 
könyvekből vagy az 
internetről. 

Bármilyen 
technikával 
elkészíthető, amit  
rajz vagy technika  

Az esemény napján 
5-6 percben kell 
bemutatnotok 
néhány kiválasztott 

Az osztályfőnök, a 
napközis tanító néni 
a  szaktanárok 
segítsége mellett 

Az értékelés 
hasonló az 
előzőhöz. 
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 ÁLLATOK 
Mely állatok a 
legritkábbak, amiket 
a kipusztulás elől 
meg kell védenünk? 
(Magyarországon 
vagy a világon) 
 
 
 

Rarajzold le, mondj 
róla ez-egy 
jellegzetességet! 
Pl.: hol él, hogy néz 
ki, stb … 
Készíts róla 
szemléltetést! 
Pl.: képet vagy 
plakátot, stb… 

órán tanultatok. állatot.  
Az előtte levő héten 
készüljetek fel az 
órákon és 
szabadidőben. 
A logika szerint a 
bemutatkozásban 
ők szerepelnek 
negyedikként.) 

segít a néhány 
önkéntes 8. gyerek. 

3. o 
Magyarország 
természetvédel
mi területei, 
Nemzeti Parkjai 

Készíts 
szemléltetést!  
Pl.: térképet, stb… 
Mondj róluk  néhány 
mondatot! 
Pl.: Hol 
helyezkednek el, 
milyen 
jellegzetességei 
vannak. 

Bármilyen technika, 
rajz és technika 
eszközök 

Aznap délután 5-6 
percben kell 
bemutatni a gyűjtött 
és elkészített 
anyagot. 
(A bemutatkozás 
sorrendjében 
logikusak ők 
lesznek a 
másodikok) 

Az osztályfőnök és 
a napközis kolléga 
mellett a 4. o. is 
bekapcsolódik az 
előmunkálatokba és 
segít. Könyvtár, 
internet. 

Az értékelés 
hasonló az 
előzőhöz. 

5.o. 
A FÖLD mint 
bolygó 
- Hol 
helyezkedik el a 
világegyetembe
n? 
- Mi különbözteti 
meg  a többi 
bolygótól? 
- Miért nevezik 
„Kék 

Gyűjtsetek 
újságokból, 
internetről 
könyvekből képeket, 
cikkeket.  
Készíts 
szemléltetést, pl 
fejdíszt, vagy 
(színes pólók, ami a 
bolygókra jellemző) 
JÁTSSZD EL, 
mondj néhány 

Rajz és technika 
felszerelés, színes 
pólók otthonról. 

A közös nagy 
bemutatkozás ha jó 
idő lesz, akkor az 
iskola füves 
udvarán és 
kertjében lesz. Ott 
játszhatják el a 
gyerekek és 
mutathatnak  be 
megszemélyesítéss
el egy-egy bolygót, 
köztük kiemelve a 

Az osztályfőnöki és 
informatika és 
dráma órákon 
készülünk a 
feladatra. 

Az értékelés az 
előzőek szerint. 
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bolygónak?” 
- Milyen 
könyveket 
ajánlanál a kis 
földön kívüli 
barátodnak, 
hogy 
megismerje 
csodálatos 
égitestünket? 

jellemző gondolatot 
a bolygókról, melyik 
hol helyezkedik el, 
kiemelve a Földet! 

Földet 5-6 percben. 
(A bemutatkozást 
logikusan ők kezdik) 

7. o. 
TALAJ védelem-
szennyezés, 
természeti 
katasztrófák és 
azok elkerülési 
lehetőségei- 
-Magyarországgal 
és a közvetlen 
határos országokkal 
kapcsolatos 
hulladékgyűjtő, 
tároló, égető helyek. 
-Mik azok a 
veszélyes 
hulladékok és velük 
kapcsolatos tudni 
és tennivalók. (Pl.. 
permetszerek 
használata, 
tárolása) 
-Szelektív 

Készíts 
szemléltetést, (pl.: 
térképet) figyeld a 
híreket TV-ben 
rádióban! 
Kutakodj az 
interneten! 
 

Bármilyen 
technikával 
készíthetsz 
szemléltetést amit a 
művészeti iskolában 
a  grafika órákon 
tanultál. 

5-6 percben várjuk 
a kiselőadást aznap 
délután sorrendben 
ötödikként. 

Főleg fizika, 
technika és földrajz  
valamint 
osztályfőnöki és 
grafika órák a 
felkészülés 
helyszínei a 
szaktanárokkal az 
internet 
segítségével. 
A 7. o besegít az 1 
o.-nak a 
felkészülésben, a 
gyűjtő munkában és 
a kutatásban.  

Értékelés a az 
előzőekkel 
hasonlóan de itt 
segítségünkre lesz 
a Szülői Közösség 
képviselői, akik  
fóliáznak, növényt 
termesztenek és 
értenek a 
permetszerek 
kezeléséhez. 
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hulladékgyűjtés és 
a velük kapcsolatos 
újra hasznosítási 
lehetőségek. 
 
8. o. 
VÍZ, LEVEGŐ 
védelem-
szennyezés, 
természeti 
katasztrófák és 
azok elkerülési 
lehetőségei. 
-Kik mik szennyezik 
a vizet? Konkrét 
helyi példát a 
közvetlen 
környezetünkből.(Ti
sza cián 
szennyezése) MI 
volt ennek a hatása 
akkor és hossszú 
távon? Mit lehet 
ellene tenni, hogyan 
lehet 
megakadályozni? 
Mi az a GREEN 
pees? 

Gyűjts róla cikket 
képet újágból, 
internetről! 
Készíts 
szemléltetést! 
(térképet) 
(Pl.: napjainkban 
hogyan honnan 
szennyezhetik 
vizeinket?  
Figyeld a TV rádió 
híreit! 
Hogyan mérik és 
miért a levegő 
széndioxid 
tartalmát. Ha 
magas, hogyan hat 
ez a szervezetre? 
Mi az a szmog 
riadó? 
Mely országok mely 
városaiban volt már 
ilyen? 

Internetről képek 
nyomtatása, 
újságokból képek 
gyűjtése, 
ragasztása karton 
térképre.        
 
 
Levegő mérő 
eszköz bemutatása. 
Szennyezett és 
tiszta víz 
szemléltetése. 

8-10 percben 
bemutató 
kiselőadás  

Földrajz, fizika 
kémia órákon 
kísérletező, kutató 
munka az internet  
és a szaktanárok 
segítségével. 

Értékelés az 
előzőekhez 
hasonlóan, de itt 
segítségünkre lesz 
a „Homokhátsági 
hulladék feldolgozó 
projekt „ 
munkatársa, aki a 
közeli faluban épülő 
hulladék feldolgozó 
létrehozásán 
munkálkodik és már 
több szemléletes 
előadást tartott 
iskolánkban, helyi 
lakos. 

A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai: „Duma” party, beszélgető kőr. A következő diák 
önkormányzati megbeszélésen megbeszéljük a látottakat, és az aulában a büszkeségeink táblára kihelyezzük a legérdekesebb 
pillanatokról készült fotókat. A legjobbnak talált feldolgozásról újságcikket írunk, és az interent oldalunkra is felkerülnek a legtöbbet 
dolgozó diákok képei és munkájuk részletei. Az előzetes feladatok eredményei szintén a büszkeségeink táblára kerülnek fotókkal 
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együtt, valamint az aulában kiállítást rendezünk a plakátokból. Megbeszéljük miért volt fontos erről a témáról búvárkodni, és azt is, 
kinek mi nem tetszett, mit nem sikerült megvalósítani, mit csináljunk máshogy legközelebb.  Ezt a témát évről évre feldolgozzuk, 
mindig más a felelőse, így mindig más megközelítésből, éppen ezért változatos lesz a program.  
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3. A projektterv végrehajtása és dokumentálása  
 

� Eseménynapló 
 

 
Eseményleírás (mi történt?) 

 

 
Megjegyzés 

Április 23. előtt 3 héttel a diákönkormányzat tavaszi ülésén elővettük az éves munkatervet és a következő 
nagy feladatra koncentráltunk, a mi a FÖLD NAPJA volt. Elhatároztuk, hogy ötleteket gyűjtünk az 
iskolába járó gyerekektől, és szülőktől, ezért, mint ilyenkor, most is kitettük az ötletládát egy plakáttal, 
amit ott helyben el is készítettünk. A DÖK tagjai saját osztályaikban osztályfőnöki órákon javaslatot tettek 
és kérdezgették a osztálytársaikat, mihez volna kedvük, mi érdekelné őket. 
A következő héten összegyűjtöttük az ötleteket és válogattunk belőlük, majd összeállítottuk a 
forgatókönyvet. Szórólapokat is készítettünk az elő feladatokról és a faluban a gyerekek bedobták a 
postaládákba, amiben segítséget kértünk a flakon és az elem gyűjtéshez. 

Az ötletládát gyakran 
alkalmazzuk, mert 
sikeresnek bizonyult 
idáig. 

A forgatókönyv két nagy részből állt.  
1. Elő feladatok 
Ezeket két héttel az esemény előtt hirdettük meg.  
- Plakátterv: osztályonként sok gyereket érdekelt, volt ahol egyenként főleg alsóban több rajz is készült, 
felsőben volt ahol külön a lányok, külön a fiúk készítettek munkát. Sokféle technikát tanultak idáig, így a 
munkák változatosak voltak. Úgy vettük észre, az érdekes téma megmozgatta a fantáziájukat. 
- Használt elem gyűjtése: Nagyon inspirálta őket az, hogy kikerülhet az is a büszkeségeink táblára, aki 
nem a legjobb tanuló.  
-TOTÓ: Ezt a feladatot főleg a jobb képességűek vállalták, de kellett hozzá internet is, ahova be tudott 
segíteni más is. Szétosztották egymás között a feladatokat, és délután napköziben az alsósok is 
bekéretkeztek a számítógépes terembe, ahol a nagyok segítettek nekik. 
- Üres flakonok, fém dobozok gyűjtése: Nagy népi összefogás volt a faluban, mert volt, aki bekopogott 
házról- házra és nejlonzsákokba gyűjtötte azokat. 
 
    

A rajzokat rajz órán és 
délután a művészeti 
iskola keretén belül 
grafika órákon 
készítették. 
Felvettük a kapcsolatot 
egy hulladékot gyűjtő 
céggel, aki 
rendelkezésünkre 
bocsátott egy speciális 
használt elem gyűjtő 
ládát és megígérte, hogy 
a flakonokat is elszállítja. 
Amennyi pénz majd 
ebből befolyik a DÖK 
kasszájába, közösen 
eldöntjük majd, hogy 
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mire fordítsuk. 
2. Bemutatkozó projekt : (felkészülés) 
     Az elsősöknek, másodikosoknak nagyon testhezálló volt a feladat. A felsős biológia tanárnő, aki  
      hetente kétszer jön a városból áttanítani, sok Búvár újságot hozott, amiben búvárkodhattak, és  
     volt önkéntes segítségük a 6. és 7. osztály részéről. A tanító nénik a „Kis növényhatározó” 
      segítségével sétát tettek a gyerekekkel a pusztára, és próbáltak felkutatni néhány növényt.  
     Vittek távcsövet is, hátha látnak állatot vagy madarat. 

A 3. osztálynak besegített a 4. osztály. Elkészítette a szemléltető képek egy részét. Mivel a 4. 
osztály azon a héten Erdei Iskolában van, ahol testközelben nézhetik meg a védett állatokat, és 
növényeket, csak az elő feladatokba tudott bekapcsolódni, de ott szépen kivették a részüket.  
Az 5. osztály élvezettel gyűjtötte az adatokat a bolygókról informatika órán. Itt sok a diszlexiás 
gyerek, de egy-egy égitestről azok is megtanultak néhány jellemző adatot. Dráma órán ezeket 
próbáltuk és gyakoroltuk. 
A 6. osztály is Erdei Iskolában lesz egy pályázat útján, ezért besegített a felkészülésbe az 
elsősöknek, de az elő feladatokban ők is lelkesen részt vettek. 
A 7. osztály is segített az 1. osztálynak. Fizika órán és földrajz órán is fordítottak időt a vállalt 
témájukra a hét folyamán. Fizika tanárunk is áttanít egy másik iskolából, de előzetes 
beszélgetésünk alapján ő is hozott egy kis anyagot, és DVD-t is néztek ezzel a témával 
kapcsolatban. Kerékpár túrát tettünk az egyik délután a szőlők között, és felkutattunk illegális 
szemét lerakó helyeket. Telefonon értesítettük a szemétszállító vállalatot. Elhatároztuk, hogy 
tavasszal és ősszel használt fóliasátor gyűjtést szervezünk, mert azért is ad a MÉH pénzt, valamint 
ahol élnak, dolgoznak ne legyen szemétdomb. 
A 8. osztály két témát is felvállalt. Földrajz, biológia és osztályfőnöki média, kémia órákon kaptak 
segítséget. A Tisza itt kanyarog a falu alatt, vízmintát is vizsgáltak kémia órán. Hallgatták a híreket 
a tv-ben és a rádióban, mi történik a Rábával, hol van a Greenpísz, milyen a levegő Peckingben, 
vagy Athénban. Figyelik a Duna TV-én az ilyen jellegű adásokat, ami idáig eszükbe sem jutott. 
Április 8-án péntek délután a gyerekek segítségével megrendeztük mini kiállításunkat az emeleti 
aulában. A TOTÓk értékelése folyamatban van.  
 

Jó volt látni, ahogy a kis 
„tanársegédekre” milyen 
tágra nyitott szemmel 
figyeltek a kicsik. A 
nagyokat nemigen kellett 
bíztatni, szívesen 
foglalkoztak az 
alsósokkal. 
A program előtt volt a 
tantestületnek egy 
munkaértekezlete, ahol 
felvázoltam a tervezetet 
és kértem az 
osztályfőnökök és 
szaktanárok segítségét. 
Külön beszéltem még a 
kollégákkal, a 
tanítónénikkel is.  

Április 18-án megrendeztük mini kiállításunkat a gyerekek és a grafika tanárnő segítségével az emeleti 
aulában. A TOTÓk értékelése a szaktanárok segítségével folyamatban van. A flakonok elemek gyűjtési 
határidejét a gyerekek kérésére keddig kitoltuk. Közben a napközisekkel úgy gondoltuk, ráférne az iskola 
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környékére egy szemétszüret, ami belefér még az időbe és a programba. Három nap van még az 
eseményig, most itt tartunk. 
  
  
  
 
 

� Készített fényképek (3-5 db) csatolása 
 
 
3. A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim 
 

 
Mi volt sikeres, eredményes? 

 

 
Mit fogok másként csinálni  a következő projektekben? 

 
Mi volt sikeres, eredményes? 

 

 
Mit fogok másként csinálni  a következő projektekben? 

Úgy érzem, jól sikerült a projekt. Mindenki dolgozott vele, van aki 
kevesebbet, van aki többet. Az alsós tanító nénik eleinte egy kicsit 
megijedtek, de a gyerekek lelkesedése túllendítette őket a 
problémán, valamint a felsősök örömmel segítettek be az 
alsósoknak. Minden órán a két-három hét alatt egy kicsit szó volt 
erről a témáról. A szelektív hulladékgyűjtést a nagy sikerre való 
tekintettel kinyújtottuk május végéig. Sajnos borús volt az idő, 
ezért a tornateremben mutathatta be mindenki a végeredményt, de 
ez nem vont le az értékéből és a hangulat is jó volt. Érdekes volt a 
diszleksziás gyerekek részvétele. A gyűjtő munkában verhetetlenek 
voltak. Az egészet egy nagy játékkal zártuk. Olyan eszközöket 
lehetett hozni, amikkel közlekedhetnek és nem szennyeik a levegőt. 
Pl.: görkorcsolya, gördeszka, kerékpár, roller. Ezekkel ügyességi 
játékokat szerveztünk. Aki nem hozott, vagy ebben nem akart részt 

Néhányan egy darabig kívülről szemlélték az egész dolgot, de 
voltak, akiket el lehetett csábítani néhány érdekes feladathoz, 
dicsérve, bíztatva őket. Ők, mintha várták volna a „felkérést”. Ez a 
hiúságukat egy kicsit megmozgatta.  Aki végképp nem akart velünk 
együtt dolgozni, arra ráhagytam, de lehet, hogy egy kicsit több 
„udvarlás „ kellett volna. Talán legközelebb. 
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venni, azokkal bowlingoztunk úgy, hogy műanyag üvegekbe vizet 
öntöttünk, és labdával gurítottuk el. A kisebbek nagyon élvezték.  
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