
Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft 

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

Záródolgozat 
Projekt a gyakorlatban 

1. Mini-projektterv  
 

 
Osztály/csoport: 14 Résztvevık száma: 1. órán 12, késıbb nem volt hiányzó                               Idıpont:2008. május 13-24. 
Osztály / csoport rövid bemutatása: 6. osztályosok, nagyon vegyes társaság, nem túl erıs képességőek, viszont nagyon befogadóak 
bárkivel szemben, a technika teremben bárki bárhová ülhet, van néhány különálló asztal és egy összetolt kb.: 12 személyre, néhány 
hét múlva mindenki ott ült 
Fejlesztési cél: A gépek mivel könnyítették meg az ember életét? A fizika erı, út, energia, munka fogalmának elıkészítése 
Projekt téma: Egyszerő gépek 

Tevékenységek / 
gyakorlatok / 

feladatok 

Módszer Eszközigény Idıterv (perc) Szervezési 
kérdések 

Feladatok 
ellenırzési / 

értékelési módja 
Csoportalkotás   1. óra 5 perc   
Milyen tárgyak 
vannak a lepel 
alatt? 

Tapogató 
módszer: max. 7 
db. fával 
kapcsolatos 
kisebb tárgy 

Fából készült csavar 
modell 
Pici fa autó 
Fúró 
Vésı 
Kakukktojás: csapágy 
Csavarhúzó 
Csípıfogó 
Lepel 

1. óra 15 perc Idıterv betartása 
fontos 

Ki mit ismert fel? 
Mi lehet a projekt 
témája? 

Illyés Gyula A 
mester címő 
versének  

érzelmi 
ráhangolódás 

 1. óra 3 perc  Milyen 
szerszámokat 
ismertél fel? 
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meghallgatása CD-
rıl 
Gondolat térkép 
alkotása 

Csoport munka Csomagoló papír 
Zsírkréta, filctollak 

1. óra 18 perc  Táblára is 
felkerüljön minden 

Otthoni munka: 
tabló készítése: 
magyar feltalálók, 
tudósok találmányai 

  1. óra 2 perc  Csoportban 
értékelik önmagukat 

Verne Gyula 
Rejtelmes sziget 
címő mővébıl 7 
találmány leírása 

Barchoba: „Mi 
vagyok én?” 
forgó színpad-
szerően a 
következı 
csoport választja 
a feladványt  

A találmányok leírása 
kiadva minden 
csoportnak 

2. óra 10perc Lehet-e ugyanaz a 
feladvány?  
Verseny: ki találja ki 
legkevesebb 
kérdésbıl? 

Pontszerzés a 
csapatnak 

Az egyszerő gépek Kooperatív 
tanulás 3 
lépcsıs interjú 

A lejtı, az ék, a csiga 
és az emelık leírásai, 
az ilyen elven mőködı 
gépek, szerszámok 
képei a lejtıhöz 
beiktatom a csavart is, 
a kerékrıl pedig tavaly 
tanultak az egy és két 
karú emelıt a csapat 
legértelmesebb 
tagjának kell adni 

2. óra 15 perc A kooperatív 
tanulás 
szervezése!!! 
 

Kérdések feltevése 
egymásnak 

Az egyszerő gépek Frontális 
osztálymunka 

 2. óra 5 perc Rögzítés a táblán 
és a füzetben 

 

Gépekkel vagy 
nélkülük?  

Vita, érvelés  2. óra10 perc új csoportalkotás 
vita ne legyen 
parttalan, csak két 
érvet mondhat 

A tanár ne mondjon 
ítéletet 
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mindenki  
Lezárás, felolvasás Érzelmi 

nyugalom 
Farkas András: Az élet 
szépsége 

2. óra 5 perc   

Ismétlés: az 
egyszerő gépek 

Frontális 
osztálymunka 

Az elızı órán használt 
leírások képek nagyítva 

3. óra 5 perc   

A Falkirki vízikerék 
bemutatása 
projektorral 

Frontális 
osztálymunka 

Projektor, a NET-rıl 
letöltve az anyag 

3. óra 5 perc   

Kétkarú emelı 
készítése 
szerelıkészletbıl 

csoportmunka Szerelıkészlet 
csavarhúzók 
villáskulcsok 

3. óra 30 perc Csoport 
elrendezıdés, 
szerelıkészletek 
kiadása, nekik 
csere, alku, 
tervezés 

 

Értékelés: a projekt   3. óra 5 perc elpakolás Kiállítás: a kész 
mővekbıl 
 

A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai: Mennyire volt aktív az elméleti részben, és mennyire a 
megvalósításban, külön akart-e szerelni vagy a csoporttal, voltak-e ötletei a felmerült problémák megoldására, készített-e tablót (ez 
otthoni munka lesz, nem kell ugyanazokkal a csoporttagokkal dolgozni) 
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2. A projektterv végrehajtása és dokumentálása  
 

� Eseménynapló 
 

 
Eseményleírás (mi történt?) 

 

 
Megjegyzés 

1. óra Tapogatós módszer: Projekt témájának kitalálása: Mivel a fával kapcsolatban már volt egy 
projekthez hasonló témafeldolgozás, ezért néhányan azt gondolták ez is a fa lesz, a csapágyat csak 
néhányan ismerték, de gyanús volt a csípıfogó is, végül legtöbben a szerszámokra tippeltek, nehezen 
értik, hogy ezek is gépek 
1. óra gondolattérkép Zökkenımentesen ment minden, gond csak az elektronikus gépeket tekintik 
gépnek, annak ellenére, hogy a projekt téma még fenn volt a táblán,  
1 óra tabló készítés otthoni munka  

Utólag itt figyeltem a 
legjobban az idı 
betartására, pedig itt 
még alig csúsztunk ki az 
idıbıl, sajnos a 
tablókészítés nem 
nagyon ragadta meg a 
fantáziájukat, év vége 
volt, a NET-rıl 
megtalálták a magyar 
találmányokat, de csak 
azokat készítették el, 
amit addig is ismertek: 
gyufa C-vitamin, 
számítógép, golyóstoll 

2. óra barchoba így, hogy kiadtam a leírásokat, talán kicsit könnyő volt, és itt már nem jutott idı minden 
csapattagra vannak nagyon szerepelni szeretı gyerekek, akik többet beszéltek a kelleténél 

Legközelebb erre fogom 
felhasználni a magyar 
találmányokat 

2. óra kooperatív tanulás: ettıl féltem a legjobban, mégis ment, igazság szerint, amit itt nem tanultak 
meg, azt úgy is megtanulják fizikából,  

A keveset beszélı 
gyerekek is örültek, hogy 
csak két percet kell 
beszélniük, (persze 
néhány fontoskodó 
mindig besegített) 

2. óra frontális osztálymunka: az elızıek rögzítése a táblán: azt hiszem a gyerekek jobban figyeltek, mint  
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egyébként, jól esett nekik, hogy most én dolgoztam, és várták mikor kerül sorra az ı leírásuk 
2 óra vita: Gépekkel vagy nélkülük? Sajnos ez majdnem kudarcba fulladt, mert egy tanuló elkezdett 
poénkodni a vizitdíj automatákról, csak akkor tudták a többiek leállítani, mikor közöltem, hogy minden 
pontot elveszít a csapat  

Ezt még gyakorolni kell, 
bár jobb érveket találtak, 
mint gondoltam volna, és 
olyan tanulók is, akik 
egyébként nem szoktak 
szerepelni, örültem Zsófi 
segítségének, mert 
igazán ı állította le 
Andrist 

2. óra érzelmi lezárás ez nagyon kellett nekik, és nekem is az elızı feszültség miatt.  
Az élet szépségérıl szól, amit egy Boeing repülıgép szépségéhez hasonlít a szerzı. 

Itt már kicsöngettek, 
néhányan maradtak, 
akikkel beszélgettünk 
arról, hogy sajnos a 
találmányokat a háborúk 
hozták létre, és 
legtöbbjüknek csak 
utána lett a feladata az 
emberi élet könnyebbé 
tétele  

3. óra ismétlés egyszerő gépek rávezetés az összetett gépekre  
3. óra Falkirki vízikerék sajnos projektort nem tudtam szerezni, ezért kiadtam nyomtatott formában, és 
néhányan megnézték a NET-en egy délutáni számtech. szakkörön 

Jó kérdéseik voltak a 
mőködéssel 
kapcsolatban, 
magyarázták 
egymásnak, és megfogta 
ıket 

3. óra Kétkarú emelık szerelése: teljes siker és csıd egyszerre, nagyon elúsztunk az idıvel, fantasztikus 
dolgok születtek, de még a hosszú szünet végén sem tudtam kitenni ıket (még jó, hogy nekik nem volt 
következı órájuk, csak nekem, és a termet is át kellett adni. Ez az osztály szinte mindig a legszebben 
pakolt el, most mintha nem hallották volna a csengıket. 

Nagyon elszámítottam 
az idıt, és délután jó 
néhányan visszajöttek 
befejezni a mővet, a 
kiállítás is akkor készült 
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� Készített fényképek (3-5 db) csatolása 
3. A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim 
 

 
Mi volt sikeres, eredményes? 

 

 
Mit fogok másként csinálni a következı projektekben? 

A kooperatív tanulás sokkal jobban ment, mint gondoltam volna, lehet, 

hogy kell a rögzítéshez egy kis frontális osztálymunka is és ismétlés is, 

de jól alkalmazható módszer 

A párosítás kicsi nehezen ment, talán érdemesebb elıször kézbekapott 

szerszámokon megnézni a mőködést. A csoportokat is jobban meg kell 

választanom, volt, ahol néhány gyerek a rajzokból elmondta a másik 

helyett a feladatot, ezt egy kicsit szigorúbban kell venni, hogy mindenki 

dolgozzon. 

Fantasztikusan szép mőszaki megoldások születtek, nemcsak kétkarú 

emelık, hanem szinte egy Vidámpark. Annak ellenére, hogy ugyan 

nagyon sok szerelıkészletünk van, de kevés fogaskerék és 

nyomatékátvivı elem van benne, jól tudtak a gyerekek cserélni, 

együttmőködni más csapatokkal is.  

A szerelésre külön egy órát kel fordítani, és még a mőködések 

megbeszélése nem is történt meg. Az elızıekben nem írtam, hogy itt 

felbomlottak a csoportok, csak a kétszemélyes szerelés ment, de úgy 

gondolom, ebbe ezután sem fogok beavatkozni, mert mindenki szerelt. 

A könyvtáros jelezte, hogy néhányan szeretnék elolvasni a Verne 

könyvet….(csak sajnos évvége van, már nem lehet kölcsönözni) 

Az évvége sajnos a tablók elkészítésénél is gondot okozott, otthon már 

külön munkára nem voltak olyan lelkesek, mint órákon, Nem szabad 

ennyire évvégére hagyni a projektet.  

A vitában sokkal jobban érveltek, mint én gondoltam volna, és az 

feszültségbıl is tanultunk, a következı órán Andris készítette a Falkirki 

vízikerék modelljét (ı is érezte, hibázott elızı órán) 

Már régebben is csináltunk ilyet, most igyekeztem tudatosabb lenni, 

mindenki csak két érvet mondhat, de ezt még nagyon kell gyakorolni.  
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KÉPEK 
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