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SZABADON A SZABADBAN 
 

Az általunk készített témahét programja, témája olyan, hogy az egyes napok, 
akár külön projektként is felhasználhatók. 
A teljességre nem törekedhettünk a tervezés során. 
Feladatunkat abban láttuk, hogy tanítványaink maguk is belássák azt, hogy 
ezekkel a témákkal mindenkinek kell foglalkoznia. S talán egyszer, megszületik 
az a nemzedék, aki sokkal jobban magáénak érzi, a közvetlen és tágabb környe-
zetét.  

Az egyéni élmény szerepe. 

Az emberek, diákok motiváltságát az adott témában nagymértékben befolyásolja 
az, hogy milyen élmények fűzik az adott ismeretek megszerzéséhez.  

Nagyon fontos, hogy minél több ismeretet saját élmény, vagy gyakorlati tapasz-
talás, önálló tevékenység alapján szerezzenek meg. És talán még fontosabb do-
log, hogy ezek az élmények pozitív élmények legyenek. 

Feladatunk az, hogy minél több pozitív élményt nyújtsunk tanulóinknak úgy, 
hogy közben ők maguk is fontosnak tartsák mindazokat az ismereteket, ame-
lyekkel közben „találkoztak”. 
 

 

Pedagógiai cél:  
A tanulók motiválását követően, saját élmény alapján (gyakorlati úton) tapaszta-
lat- és ismeretszerzés  
 
Résztvevők:  
10-14 éves tanulók 

Téma: 
 Szabadon a szabadban 
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A témahét célja:  
A természettudományos (fizikai, kémiai, biológiai, földrajzi) ismeretek bővítése, 
a természetjárás-, a tűzrakás és tűzoltás szabályainak megismertetése, múzeum-
látogatás, szövegértési kompetencia, a találékonyság, kreativitás fejlesztése, ja-
vuljanak a tanulók társas kapcsolatai, kommunikációs képessége 

Készítette: 
 Magyar Györgyné 

 Bokor Gábor 
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Felhasznált irodalom, források: 
 Erdőpedagógia Kovátsné Németh Mária 
 www.oki.hu 
 www.nimfea.hu 
 http://fhnp.nemzetipark.gov.hu 
 www.fsz.bme.hu 
 www.sulinet.hu 
 www.mme.hu 
 www.harmonet.hu 
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Régen és ma. Mit mutat a múzeum és 
mi a valóság? 

 

A projekt célja 
– Természettudományos alapismeretek nyújtása 
– Logikus gondolkodás képességének kialakítása 
– Összefüggések, globális folyamatok felismerése 
– Önálló tapasztalatgyűjtés, adatfeldolgozás gyakorlatának kialakítása 
– Gyakorlatias szemlélet kialakítása 
– Környező világ jelenségeinek megértése 
– Globális érzékenység, globális felelősség kialakítása 
– Tudományos műveltség a XXI. században 
– Tudományos gondolkodás, kutatás elveinek, módszereinek megismerése 
– Ráhangolás a témahét feladataira 
– Kiemelni a természet megóvásának fontosságát 
– Mindennapi testmozgás 

 

A projekt részcéljai 
– A szövegértés képességének fejlesztése 
– A logikus gondolkodás képességének a fejlesztése 
– Az együttműködés fejlesztése 
– A kommunikáció fejlesztése 
– A rendszerezés, lényegkiemelés képességének fejlesztése 

Kapcsolatok 
magyar nyelv és irodalom, matematika , technika és életvitel rajz, természetis-
meret, testnevelés és sport, történelem
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Kompetenciafejlesztés fókuszai 

 Elsajátítandó kompetenciák 
o Megfigyelés,  
o Környezettudatos magatartás 

 Kapcsolódó kompetenciák 
o Kooperáció a társakkal, munkaszervezés 

 Alapkészségek fejlesztése 
o Szövegértés 
o Anyanyelvi kommunikáció 
o Szem-kéz koordináció (eszközök használata) 

 Pályaorientáció 
o Mezőgazdasági szakmacsoportok 
o Vendéglátás-idegenforgalom 

 Valamennyi szakmacsoport esetén munka- és balesetvédelem 
 Tanulásmódszertan 

o Lényeges és lényegtelen információ válogatása 
o Az idővel való hatékony gazdálkodás 

Előfeltételek 
Megfelelő ruházat, szállítóeszköz (busz) 

Személyi feltételek 
Bármely, a témaprojektre felkészült kolléga meg tudja tartani az órákat. 

Előzetes tevékenységek 
– Terep bejárása 
– Munkalapok összeállítása 
– Szükséges eszközök előkészítése  
– A feladatlapok szükséges mennyiségben lemásolva. 

  

Alkalmazott módszerek 
– A diákok bevonása a gyakorlati munkába 
– Hétköznapokban alkalmazható oktatás 
– Kooperatív csoportmunkák  
– Önálló kísérletek 
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Módszertani ajánlás, alternatívák a projekt feldol-
gozásához 
Nem kell új csoportot alakítani, naponta elegendő egyszer, és abban dolgoznak 
végig a diákok. Páros munkát lehet alkalmazni, a szövegfeldolgozás során.  

Szervezési feladatok 
- múzeum látogatás szervezése,  
- a túra megszervezése  
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MEGVALÓSÍTÁS 
1. nap: Szabadon a szabadban 
A nap feladata: Régen és ma. Mit mutat a múzeum és mi a valóság? 

Idő Tevékenység 
Fejlesztendő 

tevékenységek, 
Kompetenciák 

Módszerek Eszközök Hely Produktum 

10 
perc 

négyfős csoportok 
kialakítása 

 különböző 
színű cédu-
lák segítsé-
gével (min-
denki vá-
laszt egy 
cédulát és az 
azonos cé-
dulával ren-
delkezők 
alkotnak egy 
csoportot 

cédulák  csoportok 

40 
perc 

Múzeum látogatás 
A soproni Erdé-
szeti Múzeum 
állandó kiállításá-
nak megtekintése. 
Információ gyűj-
tés a kiadott fel-
adatlap alapján 
1. sz. melléklet 

Alapkompe-
tenciák: gon-
dolkodás, me-
mória 

csoportos Feladatlapok múzeum adatok 
informáci-
ók 

20 
perc 

Erdőismeret 
Információs lapok 
feldolgozása. 
1.Az erdőjárás 
szabályai 
2. faültetvények 
3. Az erdő fohá-
sza 
4. Vakvezetés 

Információ 
feldolgozási 
kompetencia 

 

csoportos 
Az 1, 2, 3, 
feladatot 
négyfős 
csoportok-
ban oldják 
meg, a ne-
gyedik fel-
adatot páros 
munkával 

információs 
lapok 
(1, 2, 3, 4, sz. 
melléklet) 

Soproni 
hegység 
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Idő Tevékenység 
Fejlesztendő 

tevékenységek, 
Kompetenciák 

Módszerek Eszközök Hely Produktum 

180 
perc 

Az erdei tornapá-
lya feladatai 

állóképesség 
tájékozódási 
képesség 
tolerancia  
segítőkészség 

egyéni 
munka 

Eü. felszere-
lés 

Soproni-
hegység 
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TÁJÉKOZÓDÁS  TÉRKÉPEN  
ÉS TÉRKÉP NÉLKÜL  
 

A projekt célja 
– Természettudományos alapismeretek nyújtása 
– Logikus gondolkodás képességének kialakítása 
– Összefüggések, globális folyamatok felismerése 
– Önálló tapasztalatgyűjtés, adatfeldolgozás gyakorlatának kialakítása 
– Gyakorlatias szemlélet kialakítása 
– Környező világ jelenségeinek megértése 
– Globális érzékenység, globális felelősség kialakítása 
– Tudományos műveltség a XXI. században 
– Tudományos gondolkodás, kutatás elveinek, módszereinek megismeré-

se 

A projekt részcéljai 
– A tanuló legyen képes elvégezni egyszerű tájékozódási és mérési fel-

adatokat! 
– Képes legyen adatokat leolvasni a térképről! 
– Tudjon helymeghatározást végezni a fokhálózat segítségével! 
– Tudjon egyszerű zónaidőt számítani! 
– A szövegértés képességének fejlesztése 
– A logikus gondolkodás képességének a fejlesztése 
– Az együttműködés fejlesztése 
– A kommunikáció fejlesztése 
– A rendszerezés, lényegkiemelés képességének fejlesztése 
– IKT-eszközök használata, az internet tudatos használata 
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Kapcsolatok 
 
magyar nyelv és irodalom, matematika , technika és életvitel rajz, természetis-
meret, testnevelés és sport 

Kompetenciafejlesztés fókuszai 

 Elsajátítandó kompetenciák 
o Megfigyelés, vizsgálati eredmények rögzítése, értelmezése 
o Környezettudatos magatartás 

 Kapcsolódó kompetenciák  
o Kooperáció a társakkal, munkaszervezés 

 Digitális kompetenciák. 
 Alapkészségek fejlesztése 

o Szövegértés 
o Anyanyelvi kommunikáció 
o Szem-kéz koordináció (eszközök használata) 

 Pályaorientáció 
o Mezőgazdasági szakmacsoportok 
o Vendéglátás-idegenforgalom 

 Valamennyi szakmacsoport esetén munka- és balesetvédelem 
 Tanulásmódszertan 

o Lényeges és lényegtelen információ válogatása 
o Az idővel való hatékony gazdálkodás 

Előfeltételek 
Számítógéppel, projektorral, interaktív táblával felszerelt tanterem, laptopok 
(ideális esetben csoportonként), internet-elérhetőséggel, papír, tollak, feladatla-
pok annyi példányban amennyi szükséges. 
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Személyi feltételek 
Bármely, a témaprojektre felkészült kolléga meg tudja tartani az órákat. 

Előzetes tevékenységek 
1. A tanteremben van és működik a számítógép, a projektor és az interaktív 

tábla.  
2. A számítógépen/gépeken működik az internet.  
3. Működnek az ajánlott és felhasználni kívánt linkek.  
4. A tanulói munkalapok a szükséges mennyiségben lemásolva.  
5. A választás szerint vannak idegen nyelvi szótárak.  
6. Meghatározásra kerültek a csoportalakítási módok.  
7. A tesztlap szükséges mennyiségben lemásolva. 

Alkalmazott módszerek 

– A diákok bevonása a gyakorlati munkába 
– Az informatika alkalmazása  
– Hétköznapokban alkalmazható oktatás 
– Kooperatív csoportmunkák (heterogén csoportok, egyéni feladatok és fe-

lelősségek) 
– Projektek, önálló kísérletek 

A téma feldolgozásakor használandó/használható 
IKT-eszközök, megoldások 
Számítógépes alkalmazások: internetes keresés, fényképezőgép, kivetítő 
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Ajánlások sajátos nevelési igényű tanuló/k együtt-
nevelése esetén, a téma/témák kapcsán 
A csoportmunkákban kaphatnak speciális feladatokat. 
A játékosabb feldolgozási módokat részesítsük előnyben.  
A szövegfeldolgozásnál ne dolgozzanak egyéni munkával, mindig adjunk több 
időt. 

Produktum 
Egyéni munkában: 

 méretarányos elölnézeti rajz, a megfelelő jelekkel 
 Órai munka során: axonometrikus képek a lehetséges tárgyról,  

csoportos és közös gyűjtés a „térkép”-ről,  
 „plakát” a következő témákkal:  

1. csoport – Térkép – földgömb? 
2. csoport – Térképek csoportosítása 
3. csoport – Domborzat ábrázolása 
4. csoport – Vizek ábrázolása 
5. csoport – Jelek a térképen 

 megoldások a futópálya lehetséges helyszínére 

Szervezési feladatok: 
- közös tevékenységek szervezése, térképek beszerzése 
- a túra megszervezése a város utcáin, jelzések logók kihelyezése 
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MEGVALÓSÍTÁS 
2. nap: Tájékozódás térképen és térkép nélkül 
A nap feladata. 1. egység 

Időterv Tevékenység 
Fejlesztendő 

tevékenységek, 
Kompetenciák 

Módszerek Eszközök Hely Produktum 

5 perc bevezetés  frontális 
munka 

 tanterem  

5 perc egy előre meg-
rajzolt felülnéze-
ti ábra alapján 
rajzoljanak le-
hetséges elölné-
zeti képet 
7. sz. melléklet 

térlátás 
rajzkészség 
arányosság 

egyéni 
munka 

papír 

ceruza 

tanterem elölnézeti kép 

5 perc csoportalakítás 
kor szerint  
(a két legidősebb 
a két legfiata-
labbal alkot 
csoportot) 

    csoportok 

5 perc csomagolópapír-
ra készítsék el az 
általuk elképzelt 
tárgy axonomet-
rikus képét 

önfegyelem 
tolerancia 
térlátás 
rajzkészség 
arányosság 

csoport csomagoló-
papír, filc-
toll 

 axonomertikus 
kép 

10 perc egy városunkról 
készült légi fel-
vételen keressék 
meg az iskolát, 
és a saját házu-
kat 
8. sz. melléklet 

tájékozódási 
képesség 

csoport légi felvé-
tel 
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Időterv Tevékenység 
Fejlesztendő 

tevékenységek, 
Kompetenciák 

Módszerek Eszközök Hely Produktum 

10 perc a felvételbe raj-
zolják be, hogy 
otthonról melyik 
az iskolába ve-
zető legrövidebb 
út 

arányok, 
 mérés 

csoport   útiterv 
(utca nevek-
kel, távolsá-
gokkal) 

5 perc összefoglalás  frontális    
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2. egység 

Időterv Tevékenység 
Fejlesztendő 

tevékenységek, 
Kompetenciák 

Módszerek Eszközök Hely Produktum 

5 perc Idézzük fel kö-
zösen, hogy mit 
tanultunk a tér-
képekről! 
(mit ábrázol, 
milyen színeket 
használ stb.) 

 memória frontális 
munka 

 tanterem Összegyűjtik 
azokat az 
információkat, 
amelyekre 
emlékeznek, 
és ezt papírra 
rögzítik. 

10 perc Összegzés 
A csoportok 
készítsenek 
„fantom” térké-
peket és azokon 
szemléltessék a 
térképek legfon-
tosabb tulajdon-
ságait 
 
1. csoport – 
Térkép – föld-
gömb? 

2. csoport – 
Térképek cso-
portosítása 

3. csoport – A 
domborzat ábrá-
zolása 

4. csoport – 
Vizek ábrázolá-
sa 

5. csoport – 
Jelek a térképen 
9. sz. melléklet 

rajzkészség 
arányosság 
Információ 
feldolgozási 
komp. Megfi-
gyelőkészség, 
memória 

 

csoport 
szakértői 
mozaikkal 

térképek 
(papír, 
kivetített, 
vak) 

tanterem A közös jel-
lemzők össze-
gyűjtése, így: 

Keret 

Színek 

Tartalom 

Méretarány 

Vonalas 
aránymérték 
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Időterv Tevékenység 
Fejlesztendő 

tevékenységek, 
Kompetenciák 

Módszerek Eszközök Hely Produktum 

5 perc Mérések a turis-
ta térképek se-
gítségével. 
Tervezzünk 
„futópályát” 
Hossza legyen 
5000 m 
10. sz. melléklet 

matematikai 
kompetencia 
(arányosság, 
mérték-
egységek) 

csoport térképek tanterem  pályaterv 

5 perc Mitől vak a tér-
kép? 
Beszélgetés 

 frontális 
munka 

térképek tanterem  

5 perc Logó készítés: 
Minden csoport 
készít magának 
egy egyszerű 
logót. 

rajzkészség 
arányosság 

csoport papír tollak tanterem logó 
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3.egység 

Időterv Tevékenység 
Fejlesztendő 

tevékenységek, 
Kompetenciák 

Módszerek Eszközök Hely Produktum 

10 perc A mágnes, mág-
nesesség, köl-
csönhatások 
11. sz. melléklet 

Megfigyelés, 
vizsgálati 
eredmények 
rögzítése, ér-
telmezése 

Környezet-
tudatos maga-
tartás 

 

frontális 
munka 

mágnesek 
különböző 
anyagok 

tanterem  

15 perc A Föld, mint 
mágnes. 
 
Egyszerű iránytű 
készítése és 
kipróbálása. 
12. sz. melléklet 

Szövegértés 

Anyanyelvi  
kommuni-
káció 
megfigyelés, 
vizsgálati 
eredmények 
rögzítése, ér-
telmezése 

 

 

csoport mágnesek, 
fonal 
parafa du-
gó 
acéllemez 

tanterem Egyszerű 
iránytű 

15 perc A tájolóhaszná-
lata. 
Határozzuk meg 
a térkép É-D 
irányát 
13. sz. melléklet 

Szövegértés 

Anyanyelvi  
kommuni-
káció 
megfigyelés, 

csoport tájoló, 
térképek 

iskola-
udvar 

 

5 perc Összefoglalás  frontális 
munka 
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4.egység 

Időterv Tevékenység 
Fejlesztendő 

tevékenységek, 
Kompetenciák 

Módszerek Eszközök Hely Produktum 

5 perc A feladat meg-
beszélése. 
Térképek kiosz-
tása. 
14. sz. melléklet 

Szövegértés 

Anyanyelvi  
kommuni-
káció 
megfigyelés, 

frontális 
munka 

tájoló, 
térképek 

Az isko-
la előtti 
tér 

 

40 perc A térképen beje-
lölt útvonalon 
haladjanak végig 
a csoportok, és 
szedjék össze a 
csoportjukra 
vonatkozó (lo-
gó) jelzéseket 

Lényeges és 
lényegtelen 
információ 
válogatása 

Az idővel való 
hatékony gaz-
dálkodás 

 

csoport tájoló, 
térképek 

A város 
utcái 

 

5 perc Az összegyűjtött 
jelzések leadása, 
értékelés 

 frontális 
munka 

 tanterem  
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Ökológia- környezetvédelem- energia-
takarékosság 
A projekt célja 

Felhívni a figyelmet arra, hogy vigyáznunk kell a környezetünkre, a környeze-
tünkben lévő élő és élettelen dolgokra, hiszen csak így van lehetőségünk arra, 
hogy gyönyörködhessünk a természet csodálatos változatosságában. 

Munkaformák 
- kooperatív csoportmunka (alapcsoportok) 
- differenciáló csoportmunka 
- páros munka 
- frontális munka (drámajáték, közös dal, tánc…) 
- egyéni munka 

 

Kapcsolatok 
Természetismeret, technika és életvitel, magyar nyelv és irodalom, rajz, történe-
lem. 

Kompetenciafejlesztés fókuszai 
a) Elsajátítandó kompetenciák 

– Természettudományi (megfigyelőképesség, önálló kísérlet, adatgyűjtés, 
önálló problémafelvetés), önálló tanulás 

b) Kapcsolódó kompetenciák 
– Esztétikai, kezdeményezőképesség  

c) Alapkészségek fejlesztése 
– Környezettudatosság, tanulás tanítása, kommunikáció, önismeret, hon-

ismeret 
d) Pályaorientáció 

– Az önismeret, az önálló munka a szakmatanuláshoz szükséges kompe-
tenciát segíti. 

e) Tanulásmódszertan – A figyelem, a gondolkodás fejlesztése 
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Produktum 

 plakátok, napkollektor 

Előzetes tevékenységek 
1. Információs lapok sokszorosítása  
2. Munkalapok sokszorosítása  
3. Fogalomtár sokszorosítása   
4. Szöveges mellékletek nyomtatása (Javaslat: bármely, a fogalomtárban sze-

replő szócikk keresése interneten, majd kiselőadás formájában történő bemu-
tatása lehet egyéni vagy páros feladat.)   

5. Olyan terem keresése, ahol számítógép (lehetőleg több) áll rendelkezésre 
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MEGVALÓSÍTÁS 
3. nap: Ökológia 
1. egység  

Időterv Tevékenység 
Fejlesztendő tevé-

kenységek, 
Kompetenciák 

Módszerek Eszközök Hely Produktum 

5 perc csoportalakí-
tás 

 Pár-madzag 
módszer 

Szükséglet: 
annyi szál kb. 
0,7–1 méteres 
madzag, 
ahány fős az 
osztály. 4-5 
szálat kös-
sünk össze, és 
fogjuk össze 
középen! 
Mindenki 
fogja meg 
egy szál vé-
gét! Az azo-
nos csoport 
szálait meg-
fogó tanulók 
alkotnak egy 
csoportot. 

terem  

10 
perc 

A csoportok 
a kiadott 
szövegeket 
dolgozzák 
fel, készítse-
nek vázlatot 
15-16.sz. 
melléklet 

Információfeldol-
gozási komp. 

Együttműködési 
készség. Megfigye-
lőkészség, memória 

csoport papír, toll  vázlat 

5 perc összegzés Együttműködési, 
kommunikációs 
kompetenciák 

frontális    
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Időterv Tevékenység 
Fejlesztendő tevé-

kenységek, 
Kompetenciák 

Módszerek Eszközök Hely Produktum 

5 perc Mi az ökológia? 
szövegértési 
gyakorlat 
felolvasott szö-
veg értelmezése 
17. sz. melléklet 

Anyanyelvi kom-
munikáció: szóbeli 
és íráshasználat 
megfigyelőkészség, 
memória 

csoport jegyzetfüzet, 
toll 

  

10 perc Megbeszélés 
ppt felhasználá-
sával 
18. sz. melléklet 

Gondolkodási ké-
pesség: következte-
tés, problémameg-
oldó gondolkodás 

Együttműködési 
készség 

frontális Számítógép, 
projekttor 

csomagolópa-
pír, tollak 

 plakát 

10 perc Mit tettünk? 
A víz-, lég-, 
talajszennyezés 
Problématérkép 
rajzolása a 
Brainstorminggal 
összegyűjtött 
fogalmak között 

Problémamegoldó 
képesség (logikai 
lánc keresése) 

Együttműködési 
készség 

csoportos csomagolópa-
pír, tollak 

 plakát 
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2. egység 

Időterv Tevékenység 
Fejlesztendő tevé-

kenységek, 
Kompetenciák 

Módszerek Eszközök Hely Produktum 

10 perc Feladatlap 
kitöltése 
Mivel foglal-
kozik az öko-
lógia 
19. sz. mellék-
let 

Megfigyelőkészség, 
memória Gondol-
kodási képesség: 
következtetés, 
problémamegoldó 
gondolkodás 

Együttműködési 
készség 

egyéni 
munka 

feladatlap   

5 perc Motiváció 

A bemutató 
megtekintése 
20. sz. mellék-
let 

Megfigyelőkészség, 
memória Gondol-
kodási képesség: 
következtetés, 

egyéni 
munka 

Számítógép, 
projekttor 

 

  

10 perc Brainstorming 

Milyen lehe-
tőségeink 
vannak, hogy 
helyünk le-
gyen a Föl-
dön? 
Tervezet ké-
szítése a szük-
séges lépések-
ről 
 

Problémamegoldó 
képesség (logikai 
lánc keresése) 

Együttműködési 
készség 

csoport csomagolópapír, 
tollak 

 plakát 

20 perc A tervek elő-
adása csopor-
tonként, érve-
lés a „szüksé-
ges „lépések 
mellett 

Kommunikációs 
készség Hibakere-
sés 

csoport    
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3. egység 

Idő-
terv Tevékenység 

Fejlesztendő tevékenysé-
gek, 

Kompetenciák 

Módsze-
rek Eszközök Hely Produk-

tum 

5 perc Motiváció 
A bemutató meg-
tekintése. 
(Lábnyomunk a 
Földön) 
21. sz. melléklet 

Megfigyelőkészség, 
memória Gondolkodási 
képesség: következtetés, 

frontális Számító-
gép, pro-
jekttor 

 

  

5 perc Gondolattérkép, 
gondolatmozaik 
készítése a látot-
takról 

Megfigyelőkészség, 
memória Gondolkodási 
képesség: következtetés, 
problémamegoldó gon-
dolkodás 

Együttműködési készség 

csoport csomago-
lópapír, 
tollak 

 plakát 

5 perc Memóriajáték: 
mindenki mond 
egy szót, amiben 
benne van a „nap”, 
és megismétli a 
korábban elhang-
zottakat 

Megfigyelőkészség, 
memória 

Frontális    

10 
perc 

Megújuló energia-
forrásokról gondo-
latébresztő ppt 
bemutató 
Beszélgetés. 
22-23.s.z melléklet 

Figyelem, Anyanyelvi 
kommunikáció 

Frontális Számító-
gép, pro-
jekttor 

 

  

5 perc A kiadott képek 
közül kiválasztják 
azokat, amelyek 
kapcsolatba hozha-
tók a megújuló 
energiaforrásokkal 

Megfigyelőkészség, 
memória Gondolkodási 
képesség: következtetés, 
problémamegoldó gon-
dolkodás 

 

csoport képek   
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Idő-
terv Tevékenység 

Fejlesztendő tevékenysé-
gek, 

Kompetenciák 

Módsze-
rek Eszközök Hely Produk-

tum 

15 
perc 

Plakát készítése. 
Témája: 
Miért jobb a meg-
újuló? 

 csoport csomago-
lópapír, 
tollak 

 plakát 

 

4. egység 

Időterv Tevékenység 
Fejlesztendő tevé-

kenységek, 
Kompetenciák 

Módszerek Eszközök Hely Produktum 

10 perc A rendelke-
zésre álló 
anyagokból, 
tervezzenek 
napkollektort, 
napkályhát 

kreativitás, csoport papír ceru-
za, számí-
tógép, in-
ternet 

tanterem tervrajz 

80 perc Napkollektor, 
napkályha 
készítése 

kreativitás, kéz-
ügyesség 

csoport kartonpapír, 
ragasztó, 
alufólia, 
üdítős do-
bozok, 
zsebtelep, 
4V-os 
elektromo-
tor, huzalok 

műhely Napkollektor, 
napkályha 
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Az erdő és az ember 
A projekt célja 

– Természettudományos alapismeretek nyújtása 
– Összefüggések, globális folyamatok felismerése 
– Önálló tapasztalatgyűjtés, adatfeldolgozás gyakorlatának kialakítása 
– Gyakorlatias szemlélet kialakítása 
– Környező világ jelenségeinek megértése 
– Globális érzékenység, globális felelősség kialakítása 
– Tudományos műveltség a XXI. században 
– Tudományos gondolkodás, kutatás elveinek, módszereinek megismerése 
– Kiemelni a természet megóvásának fontosságát 

A projekt részcéljai 
– A logikus gondolkodás képességének a fejlesztése 
– Az együttműködés fejlesztése 
– A kommunikáció fejlesztése 
– A rendszerezés, lényegkiemelés képességének fejlesztése 

Kapcsolatok 
Technika és életvitel, rajz, természetismeret. 
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Kompetenciafejlesztés fókuszai 
 Elsajátítandó kompetenciák 

o Megfigyelés,  
o Környezettudatos magatartás 

 Kapcsolódó kompetenciák  
o Kooperáció a társakkal, munkaszervezés 

 Alapkészségek fejlesztése 
o Szövegértés 
o Anyanyelvi kommunikáció 
o Szem-kéz koordináció (eszközök használata) 

 Pályaorientáció 
o Mezőgazdasági szakmacsoportok 
o Vendéglátás-idegenforgalom 
o Valamennyi szakmacsoport esetén munka- és balesetvédelem 

 Tanulásmódszertan 
o Lényeges és lényegtelen információ válogatása 
o Az idővel való hatékony gazdálkodás 

Személyi feltételek 
Bármely, a témaprojektre felkészült kolléga meg tudja tartani az órákat. 

Előzetes tevékenységek 
– Munkalapok összeállítása 
– Szükséges eszközök előkészítése  
– A feladatlapok szükséges mennyiségben lemásolva. 
– Előzetes egyeztetés és terepbejárás 

  

Alkalmazott módszerek 
– A diákok bevonása a gyakorlati munkába 
– Hétköznapokban alkalmazható oktatás 
– Kooperatív csoportmunkák 
– Önálló kísérletek 
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MEGVALÓSÍTÁS 

4. nap: Az erdő és az ember kapcsolata 
1. egység 

Időterv Tevékenység 
Fejlesztendő 

tevékenységek, 
Kompetenciák 

Módszerek Eszközök Hely Produktum 

5 perc Beszélgetés az 
erdőről 

kommunikatív 
kompetencia 
 

frontális 
munka 

 tanterem  

25 perc Az erdő és az 
ember ismeret-
terjesztő film 
megtekintése. 
24. sz. melléklet 

ismeretszerző 
képesség 

 videó-
lejátszó, 
videó-
kazetta, 
TV 

tanterem  

5 perc kiscsoportok, 
párok alakítása 

 mindenki 
választ ma-
gának párt 

   

15 perc A filmmel kap-
csolatos feladat-
lap kitöltése. 
25. sz. melléklet 

tanulási kom-
petencia 

páros mun-
ka 

feladat-
lap, író-
szer 

tanterem feladatlap 
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2.egység 

Időterv Tevékenység 
Fejlesztendő 

tevékenységek, 
Kompetenciák 

Módszerek Eszközök Hely Produktum 

10 perc A feladatlap 
ellenőrzése 

a siker és a 
kudarc elfoga-
dásának képes-
sége 

frontális 
munka 

feladat-lap, 
írószer 

  

20 perc Film megtekin-
tése a házunk 
körül élő álla-
tokról 
26. sz. melléklet 

ismeretszerző 
képesség 
 

frontális 
munka 
 

film (Élet-
közösségek 
Házunk 
táján), 
számító-
gép, kivetí-
tő 

  

15 perc Házunk körül 
élő állatok fel-
ismerése, ppt 
27. sz. melléklet 

ismeretszerző 
képesség 

frontális 
munka 

számító-
gép, kivetí-
tő 
 

  

30 perc Kerékpártúra 
az ebergőci er-
dészházhoz 

Fizikai állóké-
pesség 

 kerékpár, 
láthatósági 
mellény 

  

30 perc Vadász-
élmények 

Figyelem, is-
meretszerző 
képesség 
 

frontális 
munka 

fényképek, 
tárgyak, 
fegyverek 

Ebergőci 
erdész-
ház 
 

 

60 perc Bagolyköpet 
boncolása 
 

megfigyelő-
képesség, 
„ábraolvasás” 
vizsgálati 
eredmények 
rögzítése, ér-
telmezése 

csoport-
munka 

gumikesz-
tyű, 
nagyító, 
A3-as papír 
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Időterv Tevékenység 
Fejlesztendő 

tevékenységek, 
Kompetenciák 

Módszerek Eszközök Hely Produktum 

20 perc A kerületvezető 
erdész ismeret-
terjesztő előadá-
sa az erdészek 
munkájának 
fontosságáról 

Figyelem, is-
meretszerző 
képesség 

frontális 
munka 

 Ebergőci 
erdész-
ház 

 

40 perc Terep bejárás. 
Elmélet - Gya-
korlat 

Megfigyelés, 
Környezet-
tudatos maga-
tartás 

 

frontális 
munka 

 erdő  

30 perc kerékpárral visz-
sza az iskolához 

Fizikai állóké-
pesség, sza-
bálykövetés 
(KRESZ) 

 kerékpár, 
láthatósági 
mellény 
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Kincskeresés 
A projekt célja 

– Mindennapi testmozgás 
– A témahéten szerzett ismeretek összegzése elmélyítése 

A projekt részcéljai 
– A szövegértés képességének fejlesztése 
– A logikus gondolkodás képességének a fejlesztése 
– Az együttműködés fejlesztése 
– A kommunikáció fejlesztése 

 

Kapcsolatok 
magyar nyelv és irodalom, , technika és életvitel rajz, természetismeret, testne-
velés és sport. 

Kompetenciafejlesztés fókuszai 
 Elsajátítandó kompetenciák 

o Megfigyelés,  
o Környezettudatos magatartás 

 Kapcsolódó kompetenciák  
o Kooperáció a társakkal, munkaszervezés 
o Alapkészségek fejlesztése 
o Szövegértés 
o Anyanyelvi kommunikáció 
o Szem-kéz koordináció (eszközök használata) 

 Pályaorientáció 
o Mezőgazdasági szakmacsoportok 
o Vendéglátás-idegenforgalom 
o Valamennyi szakmacsoport esetén munka- és balesetvédelem 

 Tanulásmódszertan 
o Lényeges és lényegtelen információ válogatása 
o Az idővel való hatékony gazdálkodás 
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Személyi feltételek 
Bármely, a témaprojektre felkészült kolléga meg tudja tartani az órákat. 

 

Előfeltételek 
Megfelelő ruházat, szállítóeszköz (kerékpár), egyeztetés az illetékes hatóságok-
kal. 

Előzetes tevékenységek 
– Terep bejárása, engedélyek beszerzése 
– Munkalapok összeállítása 
– Szükséges eszközök előkészítése  
– A feladatlapok lemásolása szükséges mennyiségben. 

  

Alkalmazott módszerek 
– A diákok bevonása a gyakorlati munkába 
– Hétköznapokban alkalmazható oktatás 
– Kooperatív csoportmunkák
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MEGVALÓSÍTÁS 

5. nap: Kincskeresés (A verzió) 
2.egység  

Idő-
terv Tevékenység 

Fejlesztendő tevé-
kenységek, 

Kompetenciák 
Módszerek Eszközök Hely Produk-

tum 

10 
perc 

A feladatok is-
mertetése, egyez-
tetése 

Figyelem, Infor-
máció feldolgozási 
kompetenciame-
mória 

csoport 
munka 

térképek Az isko-
la előtti 
tér 

 

30 
perc 

Kerékpártúra a 
kincskeresés hely-
színére 

Fizikai állóképes-
ség 

 kerékpár-
ok látha-
tósági 
mellények 

  

5 perc A csoportok létre-
hozása 

 A projektve-
zető tanár 
által kivá-
lasztott két 
csoportveze-
tő felváltva 
választ az 
osztályból, 
míg minden-
ki valame-
lyik csoport-
ba nem kerül 

 A kör-
nyékbeli 
erdők 
valame-
lyike 

 

5 perc A „kincses” tér-
képek kiosztása, a 
feladatok megbe-
szélése 
28. sz. melléklet 

Figyelem, Infor-
máció feldolgozási 
kompetencia me-
mória 

frontális 
munka 

térképek 
feladatok 

erdő  

5 perc Az első csoport 
indítása 

Figyelem, Infor-
máció feldolgozási 
kompetencia 
Együttműködési 
készség. 

csoport 
munka 

térképek 
feladatok 
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Idő-
terv Tevékenység 

Fejlesztendő tevé-
kenységek, 

Kompetenciák 
Módszerek Eszközök Hely Produk-

tum 

10 
perc 

A második cso-
port indítása 

     

80 
perc 

A csoportok a 
térképen megjelölt 
utakon eljutnak a 
„kincshez”. Menet 
közben megkere-
sik és gyűjtik a 
számukra kihelye-
zett információs 
lapokat (az infor-
mációs lapok 
számát a terep, a 
tájékozódás ne-
hézsége szabja 
meg) 
29. sz. melléklet 

Figyelem, Infor-
máció feldolgozási 
kompetencia 
Együttműködési 
készség. 

csoport 
munka 
 

térképek 
feladatok 
informá-
ciós lapok 

  

10 
perc 

Rövid értékelés, 
pihenés 
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2. egység 

Időterv Tevékenység 
Fejlesztendő 

tevékenységek, 
Kompetenciák 

Módszerek Eszközök Hely Produktum 

5 perc A tűzgyújtás 
szabályainak 
megbeszélése 

 frontális 
munka 

   

20 perc tűzrakó hely 
készítése, tüze-
lőanyag gyűjtés 
és tűzgyújtás 

szabályköve-
tés 

csoport 
munka 

fejsze, kö-
vek 

Az erdé-
szettel 
előre 
egyezte-
tett hely 

tűzhely, 
tűz, nyár-
sak 

60 perc nyársak készíté-
se, szalonnasü-
tés, vagy  
gulyás főzése 

 csoport 
munka 

szalonna, 
kenyér, 
hagyma 
vagy 
bogrács, 
hús, hagy-
ma krump-
li, fűszerek 
stb. 

 ebéd 

60 perc Tűzoltás, rend-
rakás 

     

30 perc kerékpárral visz-
sza az iskolához 

Fizikai állóké-
pesség, sza-
bálykövetés 

 kerékpárok 
láthatósági 
mellények 
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Kincskeresés (B verzió) 
1.egység  

Időterv Tevékenység 
Fejlesztendő 

tevékenységek, 
Kompetenciák 

Módszerek Eszközök Hely Produk-
tum 

35 perc Utazás az Ester-
házy Madárvár-
tához 

  busz   

30 perc Az Esterházy 
Madárvárta 
megtekintése 

megfigyelő-
képesség 

egyéni mun-
ka 

 Kiállító-
terem 

 

60 perc A gyurgyalag 
telep felkeresé-
se, a madarak 
megfigyelése 

megfigyelő-
képesség 

egyéni mun-
ka 

távcső erdő  

90 perc Túra a Hany 
Istók Tanösvé-
nyen 
Menet közben 
oldják meg a 
30. sz. melléklet 
feladatait 

szabályköve-
tés, alkalmaz-
kodás, olvasás, 
felelősség 
vállalás 

 feladatla-
pok 

  

90 perc Szalonnasütés  szabálykövetés  tűzrakó-
hely, fa, 
szalonna, 
hagyma, 
nyárs 

Esterházy 
Madárvárta 

 

35 perc Hazautazás      

 

 


