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

Záródolgozat
Projekt a gyakorlatban
1. Mini-projektterv

Osztály/csoport 6.a.
Résztvevők száma: 25
Időpont: 2008.február 29.
Osztály / csoport rövid bemutatása: Az osztályban a nemek aránya ideális. Az osztály magja óvódás kora óta együtt tölti napjait.
Ebben a tanévben több új tanuló érkezett az osztályba, ezért egyik fontos feladatként jelentkezett a közösségi munkába történő
bevonásuk. Az osztályban humán érdeklődésű, zeneszerető és azt művelő gyermekek járnak. Az iskolán kívül is sok közös
programban vesznek részt a tanulók. ( különböző szakkörök, korrepetálások, vetélkedők: Évezredek öröksége, Reneszánsz év ,
hétvégi kirándulások) A szülői közösség segítőkész, többségében támogató. A projekt tervezésénél humán érdeklődésüket,
zeneszeretetüket és a közösségépítés elsőrendűségét vettem figyelembe.
Fejlesztési cél: Szociális kompetenciák fejlesztése:
- kompromisszumkeresés, együttműködés
- tolerancia, empátia
- felelősségvállalás
- kooperáció a csoport tagjai és más csoportok között
- kommunikáció egyének és csoportok között
- szabálykövető képesség
- önismeret, önértékelés, önbizalom fejlesztése
- a másik ember személyiségének megértése, annak tiszteletben tartása.
Matematikai - logikai gondolkodás fejlesztése:
- kombinációs képesség
- probléma megoldó képesség
- kreativitás
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Szövegértés és szövegalkotás fejlesztése:
- forrásfeldolgozás, szövegértelmezés
- önálló szövegalkotás
- írásbeli instrukciók feldolgozása
- kifejezőképesség gazdagítása
Fantázia, képzelet fejlesztése:
- az ismeretanya szokványostól eltérő módon történő reprodukálása
- alkotó fantázia , a produktumok egyéni fantáziával történő kivitelezése.
Manuális tevékenységek fejlesztése:
- esztétikai érzék ,ízlés fejlesztése
- plakátkészítés önállóan
- álarc, bábkészítés
- alkotómunka örömének, az újat teremtő mivoltának átélése.
Önálló ismeretszerzés fejlesztése:
- könyvek, könyvtár használata
- internet használata
Kifejezőképesség fejlesztése:
- plakát és tablókészítés
- dramatikus játék
- tánc- és önkifejezés lehetősége
- rigmusírás

Projekt téma: „ Itt a farsang, áll a bál.”
Mottó: „ A munka és élvezet együtt is járhat, a tudás gyökerei nem feltétlenül keservesek.”
Tevékenységek /
gyakorlatok / feladatok

Egyéni munka
Farsangi Szakértői csoport

Megközelítés:
gondolatmenet

Módszer

Eszközigény

Képek, internet,
könyvek

Időterv
(perc)

Szervezési kérdések

Szülők
bevonásával .
barangolás a neten,

Feladatok
ellenőrzési /
értékelési módja
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időszak – jeles napok
szokások
mondókák,énekek, ,rigmusok, álarcok, mulatság.
Farsangi táncok.

A téma
előkészítése

gyűjtőmunka

Egyéni, csoport
munka,
beszélgetés

1.Farsangra hívogató plakát
kihelyezése, kötetlen
beszélgetések

.

Ráhangolás
2. Csoportalakítás
Keresd a társaid !

Mohácsi busójárás
Plakátok, papír, toll
Festék,
csomagolópapír
2 hét

Névjegykártya
húzása. Irányított
csoport alakítás.
(bohóc,
,busófej,
ördög ,álarc
boszorkány)
Halász
Judit:
Játsszunk együtt!

Fénymásolt
lapok
jelképpel.
Hátoldalára ráírva a 5 perc
tanulók
neve.
Filctollak,
CDlejátszó

Busójárás Mohácson.
Szülők bevonása.
Tombolatárgyak
beszerzése
szponzoroktól. Otthoni
feladat: képek , kellékek
gyűjtése,
anyagbeszerzés
A projekt nap óráinak
előkészítése – kollégák
bevonása, óracserék.
Teremberendezése.
Rajz óra: plakátkészítés

A jutalmazás
petákkal
történik,
melyet a csoportok
egymásnak
adhatnak,
ill.
a
csoportvezető
a
csoporton belül is
adhat.
A peták a
mulatságon
beváltható
tombolára,nyeremé
nyekre.
.
A feladatokat
csoporton
belül
megosztják,
közösen értékelünk.

5
csoport
alakul, Ráhangolás
mindenki megkeresi a
csoportját és helyet
foglal az asztalnál, a
kép jelzi a csoport
helyét. Csoport alakítás
közben ráhangoló zene:
Játsszunk együtt!
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3. Ki miben mester?
Csoportmunka
Csomagolópapír,
Csoportok
megválasztják Csoport szerepek filc
tisztségviselőiket.
kiosztása: jegyző,
időfelelős,
csoportvezető,
anyagfelelős,
szóvivő
Zenehallgatás
4. A,a,a, - a farsangi Csoport munka
Dramatizálás
napokban.

Célkitűzés:

A téma
feldolgozása:
5.Farsangnak jeles napjai.
Vízkereszt : jan.6.
Vince napja: jan.12.
Gyertyaszentelő:febr.2.
Balázs napja: febr.3.
Gergely napja:márc.3

6. Népszokások:
Tyúkverőzés
Balázsolás

Csoportmunka
Egyéni munka
Szakértői mozaik

5 perc

CD. lejátszó
Általános
iskolai 10 perc
zenehallgatási anyag

Fénymásolt
25 perc
szövegek és képek a
jeles napokról.
Filc, papír.

Mozaikkép ,csoport Könyvek, képek
munka
Fénymásolt
Plakátkészítés
szövegek

A tisztségek felírása A tanár háttérből
papírra,
hozzájuk Irányít, csoportok
Önálló munkája.
tartozó feladatok megJelölése. Időkeret megBeszélése, időbeosztás.

Zenehallgatás után
minden
csoport egy
vers szakot élő képben
vagy
dramatikusan
megjelenít a dalból.
A,B,C,D,E
jelek
kiosztása a csoportban.
Az
új
ismeretet
tartalmazó szöveget 5
részre osztjuk, a csoport
minden tagja más-más
szöveget kap. A csoport
tagok
egyénileg
feldolgozzák az azonos
betű
jelűek
közös
vázlatot írnak, majd
csoportjukhoz
visszatérve megtanítják
saját
részüket
társaiknak.
Minden csoport kap egy
népszokást a farsanggal
kapcsolatban. Feladatuk

A
csoportok
önmagukat
és
egymást
értékelik
petákokkal.
A tanár
irányít.

háttérből

Önellenőrzés.
Csoportvezetők
értékelése.
Csoporttagok
egymást értékelik.
Petákok használata.

A kész művek a
terem
falára
kerülnek.
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Mókaházasság rönkhúzással
Bőgőtemetés
Busójárás

Alkotó munka
Zenehallgatás

Kártyák ( rajta 5
népszokás )
25 perc
Csomagolópapír
Filc, zsírkréta
CD lejátszó:
Ghymes együttes
CD-i.

Drámajáték:
csoportos előadás,
pantomim játékkal
és
szöveggel
kisérve

Egyéni ötletekhez
alapanyagok(olló
35 perc
tü, cérna maradék
anyagok,krepp papír
stb)

8. Itt a farsang, áll a bál.
Készülődés
a
Szárnyaljon a képzeleted! farsangi mulatságra
Egyéni és csoport
munka – alatta
zenehallgatás:
C
Saint – Saens: Az
állatok farsangja.
Magyar
gyermekdalok:
Aranyalbum
(Orrom krumpli…
Csiri-biri….stb)

Színes
papírok,karton,olló,
egyéb
kellékek
otthoni
előzetes 45 perc
felkészülés alapján

7. Találd ki !
Népszokások
megelevenítése

hogy
a
szöveg
feldolgozása
után,tervezzenek
plakátot,mely az adott
népszokás lényegét
leginkább kifejezi.
A feldolgozásnál segít
egy mozaikkép kirakása
Szóvivők ismertetik a
plakát tartalmát.
Szöveg
nélküli
zenehallgatás,hangulat
teremtés.
Csoportok a kihúzott
népszokásokat
elevenítik
meg,
dramatikus
feldolgozásban

Az
asztalon
levő
anyagokból és sablonok
segítségével egyéni és
csoportos
álarcok
farsangi bábok jelmezek
készítése,
változatos
technikával.

A munkát a nevelő
és
a
csoportok
értékelik. /peták/

Csoportok egymás
munkáját értékelik
petákkal,
a
csoportvezető és a
tánc
és
dráma
pedagógus
is
értékel.
Rajz és technika
szakos
tanárok
bevonása a feladat
végrehajtásába és
az értékelésébe.
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Grillus Vilmos dalai.
9.Ismerjünk fel néhány Tanult farsangi
farsangi dallamot!
dalok felismerése.
Szálljon a nóta!
Egyéni és csapat
munka

10. Rigmus írók versenye.

11. Így kell járni, úgy kell
járni !
Ismerjünk
meg
néhány
jellegzetes néptánc típust!

Kották: A, a, a….
Farsang, farsang
Itt a farsang
15 perc
Elmúlott
a
rövid
farsang.

Egyéni és csoport Papír,
toll,
munka
furulya,
fémháromszög,
csörgődob

Lassú
és
friss
csárdás
tanítása,
ugrós.
Páros,
egyéni
és
csapatmunka.

Farsangi
batyus
bál.
Összegzés:
Tánc
kezdete:
Halász
Judit:
12. Jelmezes és álarcos Játsszunk együtt!
felvonulás.
Csapatmunka,
Közös tánc és tombola Egyéni és páros
sorsolás.
munka.
13.
Egyéni
és
kiscsoportos.

bot,

Ghymes együttes:
Magyar tánc
Gergelyjárás
Így kell járni

15 perc

Terem átrendezése, tér
kialakítása
25 perc

Jelmezek, álarcok.
Tombola tárgyak.
Zenéhez:
CDlejátszó
50 perc

Fotók,
álarcok,
képek, hajtogatások,

A furulya szakkör tagjai
tanult
dalokból
részleteket
játszanak
Felismerés után a dalok
közös
éneklése.
.A
dalokra
mozgás
körben.
Csoportok versenye: ki
tud ötletesebb, táncba,
mulatságba csalogató
rigmust kitalálni.
Megkötés: maximum
5 soros lehet a rigmus.

Teremrendezése.
Zene, tombolatárgyak,
dekoráció.
Keretzene tervezés :
Halász Judit : Játsszunk
együtt! A felvonulás
után.

A felismert dalért 1
peták jár.
Megszólaltatásért
szintén 1 peták
adható.

Magyar,
tánc és
dráma
szakos
kolléga
bevonása
Pedagógus
értékelése mellett
egymás
munkájának
értékelése.
Tánc és dráma
pedagógus
bevonása.
Önértékelés, párok
egymás értékelése.
Petákok beváltása.
Szülők bevonása:
fánk készítése
batyusbál.

Csoportok összehangolt Csoportok egymást
munkája
értékelik.
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Rögzítés:
a
következő Kérdőív:
így Bábok, karton .
napon tabló készítése.
éreztem magam a
Faliújság feldíszítése.
farsang napján.

30 perc

.
Önértékelés.
Tanár értékel.
Kérdőív kitöltése.

A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai:
Az értékelésnél kiemelt szempont volt a fejlesztő szándék. Minden tanuló és csoport kapott értékelést, mely biztatásul szolgált,
kiemelte az egyén és a csoport pozitív oldalát. Az egyéni értékelésnél figyelembe vettem az önmagához mért teljesítményét, az
alkotások minőségét, az önkifejezést. Továbbá a gyűjtő munkában, a tablókészítésben vállalt szerepet, aktivitást a projekt munkában
A peták használata jónak bizonyult, így a csoportok és az egyén is lemérhette milyen ügyesen működött a projekt során. Biztosította
azt, hogy a csapat összességében pozitív élménnyel zárja a napot.
Az értékelés helyszíne az osztályfőnöki óra, módja: kérdőív. Így éreztem magam farsang napján.
- Hogyan sikerült együtt működni a tagoknak?
- Mit sikerült a csoportnak jól megvalósítani?
- Mit tennétek másként?
- Mik voltak erősségeitek, gyengéitek?
- Mi tetszett és mi nem tetszett?
- Mit tanultatok magatokról?
- Miként értékelitek saját munkátokat?
- Számodra pozitív élmény volt a csoport munka?
- Az együtt töltött nap után milyen érzéseid vannak?
- Szeretnéd, ha újra így dolgoznánk?
- Hogyan élted meg az értékelés új módjait?
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2. A projektterv végrehajtása és dokumentálása
 Eseménynapló
Megjegyzés

Eseményleírás (mi történt?)
A projekt előkészítése február elején kezdődött, szülők bevonásával, szponzorok felkutatásával, anyag
beszerzéssel, a mohácsi busójárás megtekintésével ( az osztályból szülői kísérettel , a tanulók nagy
része részt vett). A petákok elkészítésében is segítettek a szülők. Az érintett kollégákkal megbeszéltük az
előzetes feladatokat, az órakereteket, a helyszínt, a számítástechnikai órákon a tanulók az interneten
kutattak a projekt témakörében. Technika órákon farsangi ételeket készítettek, fánkot sütöttek. Rajz órán
farsangra hívogató plakátokat terveztek., melyeket elhelyeztünk a faliújságon.
A tanulók izgatottan várták a projekt napot és a csoport alakítás módját,, hiszen osztályfőnöki órákon
már dolgoztak csoportokban, A feladatok kiosztása rugalmasan ment, örültek a tanulók annak, hogy a
csoport minden tagja kapott feladatot. A jó hangulatot a zenehallgatás teremtette meg, majd az azt
követő játék.
A farsang jeles napjait feldolgozó feladat újdonság volt számukra, érdeklődéssel fordultak felé, bár
kezdetben nehezen értették miként zajlik , az értékelésnél nagyon szigorúan elemezték egymás
munkáját. A feladatok sorában plakátkészítés és mozaikkép kirakás következett. Nagy volt az izgalom a
segítő képek kirakásánál, elfogadható zajszint emelkedésével. A plakátkészítésben a csoportok minden
tagja részt vett, a szóvivők összegzése változóan sikerült, egy-egy jó poént taps követte. A népszokások
megelevenítésénél a hangulat kezdett emelkedni, a pantomimjátékot részesítették előnyben a csapatok,
a szöveges megoldás háttérbe szorult. Ezután egy rövid tízórai szünet következett, közben a terembe
segítőtársaimmal behoztuk a csoportok számára szükséges anyagokat, kellékeket. A következő feladatok
végrehajtásánál, kollégáim közül a tánc és dráma, a rajz és a technika szakos pedagógusok segítettek
be., hogy a gyerekek minél több fajta technikából választhassanak. Itt a farsang, áll a bál című feladatnál
a csoportok választhattak különféle bábok, jelmezek, álarcok elkészítése között, változatos technikákkal.
A csoportok több fajta lehetőséggel is éltek nagy volt a nyüzsgés. Közben pedig, hogy biztosítsam a
viszonylagos csendet, zenét hallgattunk. Fegyelmezetten, jó tempóban, élvezettel dolgoztak a gyerekek
és várták, hogy mikor mutathatják be önmagukon műveiket. A mulatságba invitáló rigmus írása volt a
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következő feladat, a megkötés annyi volt, hogy nem lehet 5 sornál hosszabb, elő kell adni közösen, s
lehet kísérni ritmussal, furulyával. Ötletes rigmusok születtek pl.: Itt van a farsang jeles napja, induljunk
hát a suliba, seje, huja, haj!
Szálljon a nóta, hiszen már volt álarcunk és jelmezünk és mulatságba hívó rigmusunk, a zene még
hiányzott, ezért a szakköri tagok játékba hívták a többi csoportokat. Furulyán előadott dalokat kellett
felismerni, majd elénekelni, s a végén táncra perdültünk.(körtánc).
Már körbe álltuk a termet, s elrendeztük, hogy legyen helyünk a következő feladat végrehajtásához. A
tánc és drámapedagógus bevonásával a lassú és friss csárdás lépéseit tanulták meg a gyerekek, majd
a Ghymes együttes zenéjére páros táncot jártak. Nagyon jól érezték magukat, teljesen felszabadultan
élvezték a mozgást és a zenét.
Ezzel kezdetét vette a záró feladat, a nap megkoronázása a farsangi osztály mulatság, a jelmezesek
felvonulása. A petákok beváltása tombolára, a tombola tárgyak sorsolása, a batyus bál, a szülők által
készített farsangi ételek fogyasztása pl. fánkok.
Másnap osztályfőnöki órán értékeltük a farsangi napot. Azzal kezdtük, hogy a csoportok tablókat
készítettek, a faliújságot dekoráltuk, beszélgettünk, majd kérdőívet töltöttek ki a gyerekek. Ezek után
értékeltük egymás munkáját és mindenki önmagát is néhány szóval. Zárásként megállapodtunk , hogy
jövőre Adventi időszakban újabb projektet fogunk tervezni, mert ez élvezetes, valami más. Mindezt
örömmel nyugtázták a tanulók.
 Készített fényképek (3-5 db) csatolása Fényképek csatolva./9.2/
3.

A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim

Mi volt sikeres, eredményes?

Mit fogok másként csinálni a következő projektekben?

Sikeresnek tekintem, hogy minden tanuló részt vett a csoportok
munkájában, konkrét feladata volt. Az együttes munka jól szolgálta
a kitűzött célt, az új tanulók integrálását a közösségbe. Segítséget
nyújtott abban, hogy a konfliktus kezelést gyakorolják, átéljék a
tolerancia érzését, az empátiát. Eredményesnek tartom, hogy
bíztatták egymást, küzdöttek a csapatért, dicsérték egymást,

Nagyobb termet kell biztosítani a 25 tanuló mozgásterének. Ha sok
a mozgásos feladat, akkor legközelebb ikerteremben tartom a
foglalkozást.
Projekt hétben érdemes gondolkodni, hogy egy-egy témát bővebben
körbe lehessen járni.
Arra is jobban ügyelni kell, hogy minden csoportba jusson
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tapsoltak a sikereknek. Erősítette a közösségi érzést a tánc, a
jelmezek, a rigmusok. A visszahúzódó, gyengébb közösségi
szemléletűek önértékelése, önbizalma nagymértékben nőtt, bátrabbakká váltak. A tanulók szavaival élve: jó buli volt, de azért
tanultunk is – mondták.
Bár a foglalkozás alatti zaj szintet csökkenteni kell – közölték
néhányan. A projekt keretében kitűzött célokat megvalósítottuk.
A készített tablók, osztálydíszként még sokáig megőrzik
számunkra ezt a napot.

„ügyeskezű”.
Előkészítésnél több kutató munkát adok majd, így több idő jut a
játékos, érdekes, kreatív feladatokra, mert a tanulók erre
különösen vevők.
A gyerekek, a szülők igénylik az „emlékeket”, ezért több fotót,
videoanyagot kell készítenünk, később az osztálytalálkozókon
emlékezhessünk ezekre az alkalmakra.
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Kezdődhet a körtánc…
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Járjuk a táncot…
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Találd ki, mit játszunk most!
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Munkában a „Nagy csapat”.
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.Mókaházasság – Dramatikus játék
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A 4.csoport munkája
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Elkészült tabló válogatás.
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Válogatás az elkészült munkákból.
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A 3. csoport elkészült munkája.
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Elkészült a tabló válogatás…

