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Tanári témacsomag 

Kedves kollégák! 

Felgyorsult világunkban kevés idő, lehetőség adódik a családi kirándulásokra, szűkebb 
hazánkkal való ismerkedésre. A média jóvoltából a gyerekek jobban ismerik a távoli vidékek 
kincseit, mint lakóhelyük értékeit. Ismereteik hiányában nem alakul ki szoros kötődés. 
Szeretnénk, ha felnőttként magával vinné –bárhová is veti a sors- szülőhelye iránti szeretetét, 
és gyermekeinek, környezetének továbbadná: „ITTHON VAGYOK…” 

A projekt tartalma, felépítése 

a/ A projekt célja 

A 8. évfolyamban megvalósítandó projekt környékünk múltjának, népi kultúrájának, 
természet- és gazdaságföldrajzának, biológiai jellemzőinek komplexebb megismerésére 
irányul. Szeretnénk erősíteni a gyerekekben szűkebb környezetünk, a Fertő táj iránti kötődést, 
ragaszkodást, hiszen gyökereik felkutatásával könnyebben építhetik jövőjüket. A 
művészetismeret különféle tárgyai /irodalom, rajz, zene/, a történelem, valamint a 
természettudományok hozzák itt össze mindazt, amit erről a témáról tudni lehet. A projekt 
lehetőséget, időt biztosít az alkotásra, a népi kultúra jellegzetességeinek bemutatására, a 
tájegység mélyebb megismerésére a természettudományok oldaláról. Az alkotásoknak 
önmagukban is fontos céljuk van, az alkotókedv ébresztése, a manuális és kommunikációs 
képességek fenntartása, fejlesztése. 

b/ A projekt részcéljai 

- A „nád” téma felhasználásával a gyerekek természettudományos-, vállalkozási-,és 
IKT ismereteinek bővítése mikroszkóp használat, mikroszkóp felépítése indikátorok, 
geometriai testek, WEB-lap, fotók, előadások készítése, kompetenciák fejlesztése. 

- A tanulók szerezzenek ismereteket a nád hagyományos felhasználásáról. Vizsgálják 
meg az újszerű felhasználási lehetőségeket, készítsenek az iskola számára dekorálásra 
alkalmas nádképeket, a Fertő nádasát ábrázoló falfestményt. 

- A nádgazdálkodás és felhasználás múltjának és jelenének megismerése. A Fertői 
Nádgazdasági Vállalatnál és egyéni vállalkozóknál tett látogatások. 
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c/ A témaprojekt „bekötése” a kerettantervbe, a helyi tantervbe. 
A projekt által feldolgozott témák a kerettanterv több moduljának alapjául is szolgál. 
Majdnem minden általános iskolában felhasználható, mivel olyan gyakorlati- és elméleti 
ismereteket ad, melyek segítségével a szaktantárgyi órákon az általános műveltségi 
területeket bővíthetik.  

d/ A projekt ember-és természet műveltségterületi vonatkozásai  
- Síkidomok és mértani testek, kicsinyítés, nagyítás 
- Optikai eszközök /mikroszkóp, fényképezőgép/ felépítése és használata, 
közegellenállás 
- Indikátorok használata, víz- és szennyvíz vizsgálata 
- A nádas növény- és állatvilága, természetvédelem, szennyvíztisztítás 
- WEB-lap, SLIDE-show, prezentációk, feladatlapok készítése, újságszerkesztés 

Tantárgyi vonatkozások: matematika, fizika, kémia, biológia, informatika, technika  

e./A projekt anyanyelv és irodalom, ember és társadalom ismereti vonatkozásai 
- Szövegértés, szövegalkotás 
- monda dramatizálása és színpadra állítása 
- ismerkedés a publicisztikai műfajokkal 
- tudósítás, interjú és riport készítése 
- újságszerkesztés 
- könyvtári és internetes kutatómunka 
 a II. világháború eseményei a Fertő táj vonatkozásában 
- zsidóellenes törvények, zsidóüldözés, munkatáborok 

Tantárgyi vonatkozások: magyar nyelv és irodalom, történelem 
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e./ A projekt művészeti vonatkozásai 
- éneklési készségfejlesztése, daléneklés 
- játék a vonalakkal 
- tervezés, rajzolás, festés és ezek technikái 
- vizuális kommunikáció fejlesztése 
- fotók, videofilmek készítése  

Tantárgyi vonatkozások: ének-zene, rajz és vizuális kultúra, mozgóképkultúra, és 

médiaismeret 

A témához készített ppt-k leírása 
Lásd a tanulói témacsomagot! 

Tanári teljesítményértékelő lapok 
A részletes munkatervben a tevékenységekhez kötődően megadtuk a teljesítés, értékelés 

módjait, feltételeit. 

A fejlesztés szempontjai 
a/ Elsajátítandó kompetenciák 

- földrajzi hely keresése / tájékozódás / 
- mérési eredmények rögzítése 

b/ Kapcsolódó kompetenciák 
- együttműködés 
- utasítás követése 
- szervezés 

c/ Alapkompetenciák fejlesztése 
- szövegértés 
- matematikai kompetencia 
- szociális kompetencia 
- kommunikációs kompetencia 
- digitális kompetencia 

Előzetes tevékenységek 
- A nádaratás időszaka az időjárástól függően változik. Általában januárban történik. 
Emiatt a gyerekek előzetes feladatként már a projektmunkát megelőzően vehettek részt a 
Fertői Nádgazdasági Vállalat nádaratási munkáiban. 
- Nád gyűjtése a későbbi gyakorlati tevékenységekhez. 

Előfeltételek 
- A csoport létszámának megfelelő számú számítógéppel és internet 
hozzáféréssel ellátott terem 
- Projektor 
- Megfigyelésekhez és technikai megvalósításhoz szükséges eszközök: 

mikroszkóp, indikátorok, mértani eszközök, szerszámok, rajzeszközök, 
alapanyagok, nyomtató, csomagolópapír, feladatlapok. 
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A projekt termékei 
- prezentációk 
- díszletek  
- falfestmény 
- színdarab 
- csomagolópapíron ismeretek összegzése 
- papírsárkány 
- újság 
- madáretető 
- nádtető 
- nádból készült dekorációk 
- makettek 

Személyi feltételek 
A projekt vezetésére, lebonyolítására felkészült pedagógusok, akik jártasak a kooperatív 

tanulási módszerek alkalmazásában is.
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Módszertani ajánlás 
- csoportmunka 
- páros munka 
- egyéni munka 
- frontális munka / prezentációk bemutatása / 

A téma feldolgozása során használt IKT-eszközök 
Digitális fényképezőgép, diktafon, telefon, videokamera, CD lemezek, számítógép és 
internet. 

Ajánlások sajátos nevelési igényű tanulók együttes nevelése esetén 
A játékosabb feldolgozási módokat részesítsük előnyben! 
A szövegfeldolgozásnál ne dolgozzanak egyéni munkával és mindig adjunk több időt! 
Ezek elősegítik a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekek integrálását és 
lehetővé teszik számukra a személyre szabott tanulást. Valamint megelőzi ezen tanulók 
kirekesztését, lemorzsolódását. 
 
A tanulói témacsomag részei a projektnek 

- szövegértési feladatlapok 
- mondák szövege 
- eladatlapok 
- értékelő lapok 
- feldolgozandó anyagok 
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Internetajánló 

Források a gyűjtőmunkához: 

Bivalyok - http://www.stop.hu/articles/article.php?id=351126 

Nádi farkas - http://www.bioport.hu/masvilag/mitoszok/nadi_farkas.htm 

Barna ásóbéka, - http://www.mbt-ak.mtesz.hu/Tartalom/2005/90-1_3-Schaffer.pdf 

http://www.tisza-to.hu/index.php?pg=sub_322 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%A9k%C3%A9nyf%C3%A9l%C3%A9k 

http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/03/143.html 

http://www.tuja.hu/gyekeny.html 

http://www.nadszovet.hu/ 

A nád válaszreakciói a környezeti stressz hatásokra- 
http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=1467 

http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=1467 

HANSÁG - http://www.dunakutato.hu/publ/hansag.pdf 

A vessző, gyékény, szalma és más növényi nyersanyagok feldolgozása - 
http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/03/143.html 

A békési nép élete - 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Bekes/pages/evszakok/003_a_beke
si_nep.htm 

Fertő–Hansági Nemzeti Park 

http://www.foek.hu/zsibongo/termve/np/fhnp.htm,  

http://www.kisalfold.hu/ferto_hansag 

http://x3.hu/freeweb/frameset.x3?user=/zoldsarok&page=/han.html 

http://www.kronika.matav.hu/2008okt/Ferto.htm 

http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/2002/0212/07.html 

http://www.edukovizig.hu/ferto_to 

http://presztizs.com/index.php?cont=cikk&cikk=671 
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Minősített erdei iskolai modulok összefoglalása 

http://fhnp.nemzetipark.gov.hu/_user/downloads/erdei%20iskola/min%F5s%EDtett%20modu

lok%20Fert%F5-Hans%E1g%20NP.pdf 

Nád - Fertői nádasok és kezelésük 

http://www.ferto-neusiedlersee.hu/nad.html 

Térkép - http://hungarystartshere.com/terkep/sarrod/ferto-hansag-national-park-nemzeti-
park?useLang=en 

A Fertő tavi nádas és Hany Istók legendája 

http://www.nol.hu/utazas/20091026-a_ferto_tavi_nadas_es_hany_istok_legendaja 

Fertőboz 

http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-fertoboz.shtml 

Fertőrákos 

http://www.kekapartman.hu/html/telep.html 

http://balf.sopron.hu/ 

http://www.gyogyfurdobalf.hu 

www.ferto-to.lap.hu 

OKM 

http://www.okm.gov.hu/amieuropank/temakorok.html 
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I. A humán műveltségterületet választó diákok projektje 

A projekt áttekintése 

IDŐ SZERVEZÉS ESZKÖZIGÉNY 

nap óra időterv 

TEVÉKENYSÉG MÓDSZER 

csoport pedagógus eszköz költség 

ELLENŐRZÉS PRODUKTUM 

1. Tervezési, felkészülési, megvalósítási  szakasz 

04. 
26. 

2x20 
perc 

9.00-
9.40 

Projektnyitó  8.a és 8.b      

 3x20 
perc 

9.50-
10.50 

A tanult mondák 
felidézése 
(Tündérrózsa, A 
Fertő tó születése, 
Hany Istók, A 
Hanság ősregéje, A 
Hany tündére, A 
Tündértó titka) 

Activity játék 12 fő 1 fő Szókártyák, 
Gecsei Edit: 
Körös-körül 
Rába vize 
hullámzik 

   

 9x20 
perc 

9.50-
12.50 

Játék a vonalakkal 
Nádból készült 
dekorációk tervezése, 
a nád darabolásának 
lehetőségei 

Ötletelés 
Csoportmunk
a 

10 fő 1 fő     

 2x20 
perc 

11.00-
11.40 

Daltanulás (Hej, 
halászok, halászok; A 
Rábának mindkét 

Csoportmunk
a 

6 fő 

 

1 fő 

 

Cd-lejátszó  

 

   



Tanári témacsomag                                                                                                                                            NÁD  

10 
 

partján…) 

 

A Hany tündére című 
monda 
forgatókönyvének 
elkészítése 
(Párbeszédek, 
monológ…) 

 

 

6 fő 

 

 

1 fő 

 

 

Laptop 

 4x20 
perc 

11.50-
13.10 

Szereposztás, 
összeolvasás 

Csoportmunk
a 

12 fő 1 fő Laptop, 
fénymásolt 
lapok 

   

 1x20 
perc 

13.00-
13.20 

Ismerkedj meg a nád 
tulajdonságaival, 
felhasználási 
lehetőségeivel 

Egyéni 
munka 

10 fő  Könyvtárhasz
nálat, 
Internetböngé
szés 

   

04. 
27. 

3x20 
perc 

8.00-
9.00 

Díszlettervezés 
(Falusi utca, nádas) 

 

 

Jelmeztervezés 

 

Halászati kellékek 
gyűjtése 

Csoportmunk
a 

4 fő 

 

 

 

5 fő 

3 fő 

1 fő Rajzlapok, 
filc, 
képkártyák 

 

 

 

Könyvtárhasz
nálat, 
lexikonok 
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 3x20 
perc 

8.00-
9.00 

Dekorációs képek 
terveinek bemutatása, 
elemzése, 
összevetése. 

A legmegfelelőbb 
kiválasztása, 
elfogadtatása. 

Kiviteli terv 

Csoportmunk
a 

10 fő 1 fő     

 3x20 
perc 

9.10-
10.10 

 

 

 

 

 

9.10-
13.10 

Jelmezkészítés, 
díszletkészítés. 

 

 

 

 

 

A dekorációs kép 
elkészítésének 
kezdete. 

Fűrészhasználat, 
„gérláda”, darabolás, 
méretvágás, 
ragasztás. 

Csoportmunk
a 

 

 

 

 

 

Csoportmunk
a 

12 fő 

 

 

 

 

 

 

10 fő 

1 fő 

 

 

 

 

 

 

1 fő 

Lepedő, 
tempera, 
ecset, 
kartondoboz, 
nád, ragasztó, 
tűzőgép, 
textilek, 
varróeszközö
k 

 

Nád, fűrész, 
ragasztó, 
vonalzó, 
„gérláda” 
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 1x20 
perc 

10.30-
10.50 

Daltanulás  

Tiszai dallamok: 
Estét harangoznak 

Csoportmunk
a 

12 fő 1 fő Cd-lejátszó    

 2x20 
perc 

11.00-
11.40 

A Hany tündére című 
monda olvasópróbái, 
szövegtanulás 

Önálló 
munka 

12 fő 1 fő Fénymásolt 
forgatókönyv
ek 

   

 2x20 
perc 

11.50-
12.30 

A dramatikus játék 
próbái, a dalok 
beillesztése a 
szövegbe, gyakorlás 

Csoportmunk
a 

12 fő 1 fő     

 2x20 
perc 

12.35-
13.15 

A nap eseményeinek 
rögzítése, a szöveg 
készítése 

Csoport- és 
önálló munka 

12 fő  Laptop, 
fényképezőgé
p, nyomtató, 
karton 

 

 

   

04. 
28. 

2x20 
perc 

8.00-
8.40 

 

 

 

8.00-

A jelmezek, díszletek 
készítésének 
befejezése 

 

 

 

A dekorációs képek 

Csoportmunk
a 

 

 

 

Egyéni és 
csoportmunk

12 fő 

 

 

 

 

10 fő 

1 fő 

 

 

 

 

1 fő 

Jelmezek, 
díszletek, 
kellékek, 
fogas, 
tempera… 

 

 

Nád, 
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13.00 munkáinak folytatása a „gérláda”, 
fűrész… 

 6x20 
perc 

9.00-
11.40 

Nyelvi játékok. 

Nyelvi feladatok 
összeállítása a tanult 
mondákhoz 
kapcsolódóan. 

Csoportmunk
a 

12 fő 1 fő Csizmadia J. 
– Kurucz I.: 
Szókincskere
ső, 

Hernádi S.: 
Szórakoztató 
szóra 
késztető 

   

 2x20 
perc 

11.50-
12.30 

Jelmezes próba Csoportmunk
a 

12 fő 1 fő Jelmez, 
díszlet… 

   

 1x20 
perc 

12.40-
13.00 

A nap eseményeinek 
rögzítése 

Csoportmunk
a 

12 fő  1 fő Laptop, 
fényképezőgé
p 

   

04. 
29. 

3x20 
perc 

8.00-
9.00 

Szövegértési 
feladatlapok 
megoldása történelmi 
és néprajzi témákban 
(Család, családfa, 
rokonsági fokok, a 
halászmesterség 
tájszavai, szakszavai, 
házak, bútorok, 
ételek) 

Egyéni és 
csoportmunk
a 

12 fő 1 fő Könyvtárhasz
nálat, 
információ 
gyűjtése 

Gecsei Edit: 
Körös körül 
Rába vize 
hullámzik. 

Fénymásolt 
szövegértési 
feladatlapok, 
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szótárak, 
lexikonok. 

 12x 
20 

perc 

8.00-
12.00 

A dekorációs 
munkák, képek 
befejezése, festése. 

Portfólió, prezentáció 
összeállítása. 

Csoportmunk
a 

10 fő 1 fő Ragasztó, 
faros lemez, 
furnér, nád, 
akril festék, 
laptop, 
fényképezőgé
p 

   

 3x20 
perc 

9.10-
10.10 

A csoportok 
munkáinak 
bemutatása és 
értékelése 

Csoportmunk
a 

12 fő 1 fő     

 2x20 
perc 

10.30-
11.10 

Jelmezes főpróba Csoportmunk
a 

12 fő 1 fő Díszletek, 
jelmezek… 

   

 2x20 
perc 

11.20-
12.00 

A nap eseményeinek 
rögzítése 

 

 

Csoport és 
egyéni 
munka 

12 fő 1 fő Fényképezőg
ép, laptop, 
nyomtató, 
filc, ragasztó 

   

04. 
30. 

3x20 
perc  

8.00-
9.00 

Főpróba. 

 

Felkészülés a 
prezentációra. 

Csoport és 
egyéni 
munka 

12 fő 

 

10 fő 

1 fő 

 

1 fő 
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 6x20 
perc 

9.20-
11.20 

A hét eseményeinek, 
tevékenységeinek 
összefoglalása, 
értékelése. 

A projekttermékek 
bemutatása. 

Képek bemutatása, 
rövid szöveges 
ismertetése. 

A dramatikus játék 
bemutatása. 

A hét krónikája 
képekben 

      Nádból készült 
faliképek, 
nádkunyhó 
makettje, 
színdarab 
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2. hét 
IDŐ SZERVEZÉS ESZKÖZIGÉNY 

nap óra időterv 

TEVÉKENYSÉG MÓDSZER 

Csoport Pedagógus eszköz költség 

ELLENŐRZÉS PRODUKTUM 

1. Tervezési, felkészülési, megvalósítási  szakasz 

V.3. 5x20 

perc 

8-9,40 Anyaggyűjtés: 

1. csop. A nád 
szerepe Balf község 
történetében  

2. csop. A nádas 
jelentősége a II. 
világháborúban 

3. csop. Szerb Antal 
életútja 

4. csop. Szerb Antal 
emlékhely 

5. csop. 
Sopronpuszta, 
Páneurópai piknik 
emlékhely története 

csoportmunka  

4 fő 

 

4 fő 

 

4 fő 

 

5 fő 

 

5 fő 

 

 

1 fő könyvtár 

internet 

nyomtató 

géppapír 

   

V.3. 5x20 10-
11,40 

Szövegalkotás csoportmunka 3x4 fő 1 fő     



Tanári témacsomag                                                                                                                                            NÁD  

17 
 

perc 2x5 fő  

V.3. 3x20 
perc 

12-13 Szövegszerkesztés, 
térképkeresés, 
térképmásolás 

önálló munka 

csoportmunka 

5x1 fő 

3x4 fő 

1x5 fő 

1 fő laptop 

internet 

nyomtató 

   

V.4. 3x20 
perc 

8-9 Feladattípusok 
kiválasztása a 
terepbejáráshoz 
készítendő interaktív 
játékhoz 

 

ötletelés, 

kerekasztal, 

csoportmunka 

3x4 fő 

2x5 fő 

1 fő internet 

géppapír 

filc 

mintafeladat
ok 

   

V.4. 5x20 
perc 

9,20-
11 

Térképes interaktív 
feladatok készítése 

/csoportonként 2/ 

csoportmunka 3x4 fő 

2x5 fő 

1 fő laptop 
nyomtató 

géppapír 

   

V.4. 5x20 
perc 

11,20-
13 

A feladatlap 
összeállítása, 
sokszorosítása 

A sajtóműfajokkal 
kapcsolatos 
kutatómunka /riport, 
tudósítás, interjú/ 

Pecsétnyomó 
tervezése, készítése 

szakértői 
mozaik, 

 

páros munka 

4x1 fő 

 

4x2 fő 

 

 

2x5 fő 

 

2 fő laptop, 
nyomtató, 
géppapír, 
fénymásoló, 
könyvtár, 
internet 

 

Rajzeszközö
k, papír, olló, 
fahenger, 
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 dekorgumi, 
ragasztó, 
tempera 

V.4. 6x20 

perc 

15-17 Gyűjtőmunka 
/náddal kapcsolatos 
cikkek, újságok 
könyvtár, internet, 
magánszemélyek 
segítségével/ 

Lehetséges riport-és 
interjúalanyok 
felkutatása, 
kapcsolatfelvétel, 

Időpont egyeztetése 

Csoport- és 
páros munka 

22 fő 1 fő Könyvtár, 
internet, 
telefon, 
pendrive, 
papír, írószer 

   

V.5. 3x20 
perc 

8-9 A gyűjtött anyagok 
rendszerezése, 

Összesítése 

  

Frontális 
munka 

22 fő 1 fő     

V.5. 6x20 
perc 

9,20- 
11,20 

Felkészülés a riport, 
tudósítás és interjú 
készítésére 
/háttéranyag 
összegyűjtése, 
kérdések 
összeállítása, a 
lehetséges témák:  

Csoportmunka 
műfajok és 
témák szerint 

3x4 fő 

2x5 fő 

2 fő Jegyzetfüzet, 
toll, laptop, 
internet 
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nádaratás, a 
nádgazdasági vállalat 
múltja, jelene, a 
nádaratás eszközei, a 
nád felhasználása a 
múltban és a 
jelenben, a látogatás 
előkészítése, 

A határnyitás 
eseményei 1989 aug.   
egy parancsnok 
felelőssége / hős 
vagy hazaáruló?/ 

V.5. 6x20 
perc 

14-16 Riport, tudósítás, 
interjú készítése 

Riportalanyok: 
Kusics József 

Honyák Ferencné 

Sipőcz József 

Bella Árpád 

 3x4 fő 

2x5 fő  

1 fő Diktafon, 
jegyzetfüzet, 
toll, ajándék, 
csomagolópa
pír 

   

V.6.  8-13  A Fertő-táj 
emlékhelyeinek 
megtekintése 
interaktív játék 
keretében 

Páros munka 3x4 fő 

2x5 fő 

2 fő Autóbusz, 
térkép, 
feladatlap 
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V.7. 1x20 
perc 

8-8,20 A másik csoporttal 
készítendő riport 
kérdéseinek 
összeállítása. 

 

Csoportmunka 

Kerekasztal 

3x4 fő 

2x5 fő 

1 fő Jegyzetfüzet, 
toll 

   

V.7 6x20 
perc 

 

8,25-
10,25 

 

Az  elkészített 
interjúk, riportok, 
tudósítások 
meghallgatása, sajtó 
alá rendezése. 

 

Frontális 
munka 

Csoportmunka 

 

22 fő 

3x4 fő 

2x5 fő 

2 fő Jegyzetfüzet, 

Toll, 

Laptop 

 

   

V.7 3x20 
perc 

 

10,50-
11,50 

Szövegszerkesztés 

Interjú készítése a 
projekt reál 
érdeklődésű 
csoportjával a hét 
eseményeiről. 

 

Páros munka 

Önálló munka 

 

10x2fő  

2 fő 

1 fő Jegyzetfüzet, 
toll, diktafon, 
digitális 
fényképezőg
ép 

 

   

V.7 

 

 

3x20
perc 

 

 

12-13 A hét eseményeiről 
készült interjúk 
szerkesztése, képek 
beillesztése 

Csoportmunka 3x4 fő 

2x5 fő 

1 fő Laptop, 
pendrive 
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3. hét 
IDŐ SZERVEZÉS ESZKÖZIGÉNY 

nap óra időterv 

TEVÉKENYSÉG MÓDSZER 

csoport pedagógus eszköz költség 

ELLENŐRZÉS PRODUKTUM 

1. Tervezési, felkészülési, megvalósítási  szakasz 

V. 
10. 

6x20 
perc 

8-10  A nádas növény- és 
állatvilágával 
kapcsolatos 
ismeretek 
felkutatása, 
összegyűjtése, 
rendszerezése 

Szakértői 
mozaik 

3x4 fő 

2x5 fő 

1 fő Internet, 
laptop, 
könyvtár 

 

   

  10,20-
13,20 

szünet
ekkel 

Tervrajzok készítése 
a Fertő tó nádasát 
ábrázoló 
falfestményhez 

Egyéni munka 10 fő 1 fő Rajzlap, 
rajzeszközök 
csomagolópa
pír 

   

V. 
10. 

6x20 
perc 

10,20-
12,20 

Milyen mesterségek 
használják 
alapanyagul ezeket a 
növényeket?  

A halászmesterség 
múltja 

csoportmunka 4x3 fő 1 fő Internet, 
laptop, 
könyvtár 

   

V. 
10. 

1x20 
perc 

12,30-
12,50 

Ötletbörze az interjú 
és a riport 
kérdéseivel 

Szóforgó 12 fő 1 fő Papír, toll    
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kapcsolatban  

V. 
10. 

1x20 
perc 

13-
13,20 

A kérdések 
megfogalmazása, 
rögzítése 

 

Kerekasztal 12 fő 1 fő Papír, toll    

V. 
10. 

1x20 
perc 

13,20-
13,40 

A másnapi 
terepbejárás 
anyagának 
nyomtatása, a 
program szervezése 

 1 fő 

11 fő 

1 fő Pendrive, 
laptop, 
nyomtató 

   

V. 
11. 

9x20 
perc 

9-12  A monda nyomában: 

Csónakázás a Fertő 
tavon, a táj növény- 
és állatvilágának 
megfigyelése és 
összehasonlítása az 
előzetesen gyűjtött 
anyaggal 

Fényképezés, 
növénygyűjtés 

12 fő 2 fő Fényképező-
gép 

   

 2x20 
perc 

8-8,40 Az egyénileg 
elkészített 
tervrajzokból a 
falfestményre kerülő 
motívumok 
kiválasztása 

Ötletbörze 

frontális 

10 fő 1 fő     

 4x20 8,50- Falfestés 
technikájának 

Egyéni munka 10 fő 1 fő Tempera,    
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perc 10,10 kipróbálása a 
tanterem falán  

ecset 

 2x20 
perc 

10,30- 
11,10 

Ismerkedés a 
nagyítás 
módszerével, a 
rácsozás 
technikájával 

Frontális 
munka 

10 fő 1 fő Hosszú 
vonalzó, 
kréta, 
méterrúd, 
lécek, 
ceruza, táblai 
vonalzókészl
et 

   

 6x20 
perc 

11,20-
13,20 

A rácsozásos 
technika kipróbálása, 
gyakorlati 
alkalmazása 

csoportmunka 10 fő 1 fő Hosszú 
vonalzó, 
kréta, 
méterrúd, 
lécek, 
ceruza, táblai 
vonalzókészl
et 

   

V. 
11. 

6x20 
perc 

12-14 Ismerkedés a 
halászmesterséggel, 
eszközök, módszerek 
kipróbálása a Fertő 
nádasában 

 12 fő 2 fő     

V. 
12. 

6x20 
perc 

8-10 A terepbejárás 
tapasztalatainak, 
eredményeinek 
megbeszélése, 
összefoglalása, 

csoportmunka 4x3 fő 1 fő Laptop, 
papír, toll 
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rögzítése: 

 l.csop. Halásztunk a 
Fertőn 
/élménybeszámoló 
alkotása/ 

2.csop. interjú a 
halásszal 

3. csop. 
Felfedezéseink /A 
növény- és állatvilág 
bemutatása 
tapasztalataink 
alapján/ 

4. csop. Interjú a 
kalandtúra 
vezetőjével 

 

 6x20 
perc 

8-10 A falikép helyén a 
falfelület 
előkészítése, a 
nagyított rácsok 
felrajzolása 

Csoportmunka 2x5 fő 1 fő Csiszolópapí
r, 
ragasztópapír
, vonalzó, 
ceruza 

   

V. 
12. 

6x20 
perc 

10,20-
12,20 

Szövegszerkesztés 

A fényképek 
szerkesztése, a 

Csoportmunka 

Egyéni munka 

4x2 fő 

4x1 fő 

1 fő Laptop, 
fényképezőg
ép, szakács-
könyv, papír, 
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péntek délutáni 
halászléfőzés 
előkészítése /recept, 
hozzávalók, 
költségek, beszerzés, 
munkamegosztás/ 

 toll 

 9x20 
perc 
szün
etekk
el 

10,20-
13,20 

A Fertő nádasát 
ábrázoló falikép 
festése, közben a 
számítógépes 
prezentáció készítése 

Csoportmunka 
és egyéni 
munka 

1x5 fő 

5x1 fő 

1 fő Tempera, 
ecset, 
számítógép, 
internet, 
pendrive 

   

V. 
13. 

2x20 
perc 

8-8,40 A mesterségek 
jegyében 

Az alapanyagok és a 
munkafolyamat 
megismerése 

 12 fő 1 fő     

  8-
13,30 
perc 
szünet
ekkel 

A falikép festése 

Prezentáció készítése 
a projekt zárásához 

Csoport-és 
egyéni munka 

1x5 fő 

5x1 fő 

1 fő Tempera, 
ecset, 
számítógép, 
internet, 
pendrive 

   

V. 
13. 

6x20 
perc 

9-11 Munkadarab 
készítése 

Páros munka 6x2 fő 1 fő     

V. 
13. 

2x20 
perc 

11,20-
12 

Riport készítése a 
mesterrel 

 6x2 fő 2 fő Papír, toll 

diktafon 
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V. 
14. 

12x 
20 
perc 

8-12 A 3 hét alatt 
elkészült cikkek 
válogatása, 
szerkesztése  

1. csop. A 
nádaratással és 
nádfeldolgozással 
foglalkozók 
munkájának 
összegzése 

2. csop. A 
természettudomá-
nyokkal foglalkozók 
anyagainak 
rendezése 

3. csop. A művészeti 
tevékenységeket 
folytatók 
munkájának 
összefoglalása 

4. csop. A saját 
anyagaink rendezése  

csoportmunka 4x3 fő 1 fő Fényképező-
gép, laptop, 
pendrive 

A csoportok 
anyagai 

   

  8-
12,30  

A 120x400 cm-es 
falfestmény befejező 
munkálatai 

Keret készítése 

  1 fő Tempera, 
ecset, 
festőragasztó 
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kitakarásos 
módszerrel 

A munkafolyamatok 
rögzítése digitális 
fényképezőgéppel 

A 3 hét munkájának 
összegzése 
prezentációs anyagok 
véglegesítése.  

V. 
14. 

 14-18 Halászléfőzés  12 fő 2 fő bogrács, 
hozzávalók, 
szakácsköny
v, fa 
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II. A reál műveltségterületet választó diákok projektje 
IDŐ SZERVEZÉS ESZKÖZIGÉNY 

nap óra időterv 

TEVÉKENYSÉG MÓDSZER 

csoport pedagógus eszköz költség 

ELLENŐRZÉS PRODUKTUM 

1. Tervezési, felkészülési, megvalósítási  szakasz 

04. 
26. 

2x20 
perc 

9.00-
9.40 

Projektnyitó  8.a és 
8.b 

     

 2x20 
perc 

9.50-
10.30 

Csoportalakítás, 
csoportvezetők, 
ötletbörze, 
témaválasztás 

 

Az előre 
meghatározott 
feladatok elvégzése. 
Nemzeti Parkok 
bemutatása 

Fertő Hanság 
Nemzeti Park 

A nád jellemzése 

Csoportmunka 

Érvelés, vita 

11 fő 

 

 

 

10 fő 

1 fő 

 

 

 

1 fő 

 

 

 

 

Magyarorszá
g 
térképvázlat, 
Nemzeti 
Parkok logói 

   

 4x20 
perc 

10.50-
12.10 

Anyaggyűjtés a 
FHNP növény és 
állatvilágával 

Kiscsoportok 

 

2x4 és 
1x3 fő 

 

1 fő 

 

Internet, 
könyvtár 
(iskolai, 
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kapcsolatban 

 

Növény- és 
állathatározás 

FHNP címerállata a 
nagy kócsag 

A csoport minden 
tagja egy védett 
növényt és állatot 
jellemez 

A keddi és szerdai 
terepmunka 
megtervezése, 
feltételei 

 

 

Csoportmunka 

 

 

 

2x3 és 
1x4 fő 

 

 

1 fő 

városi) 

 

Internet, Kis 
állat- és 
növényhatár
ozó, 
könyvtár 

 3x20 
perc 

12.20-
13.20 

Weblap tervezése, 
PowerPoint 
ismeretek felidézése 

Saját e-mail cím 
létrehozása 

 

A rendelkezésre álló 
honlapok 
megtekintése 

Egyéni munka 11 fő 

 

 

 

 

10 fő 

1 fő 

 

 

 

 

1 fő  

Internet, 
számítógép 

 

 

 

Lásd az 
internetajánl
ó címeit 
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04. 
27. 

3x20 
perc 

8.00-
9.00 

Kúp származtatása, 
hálója, felszíne, 
térfogata 

Nádkunyhó 
tervezése 

Páros munka 6x2 fő 
(pedagó
gus is) 

1 fő Matematika 
könyv 

   

  8.00-
12.00 

Terepmunka 

Látogatás id. Szántó 
Zoltánnál 

A nádaratás kézi és 
gépi eszközeinek 
megismerése, 
kipróbálása. 

Interjúkészítés. 

A tevékenységek 
dokumentálása 
fényképekkel. 

 

Csoportmunka 10 fő 2 fő Digitális 
fényképezőg
ép, diktafon 

   

 3x20 
perc 

9.20-
10.20 

Horváth Gábor 
vegyészmérnök 
prezentációja a 
gyökérzónás 
szennyvíztisztításról 

Beszélgetés 11 fő 2 fő Projektor, 
laptop 

   

 2x20 
perc 

10.30-
11.10 

Vázlat készítése 
csomagolópapírra 

Csoportmunka 5+6 fő 1 fő Csomagolóp
apír, filc, 
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gyurmaragas
ztó 

 2x20 
perc 

11.20-
12.00 

Az előző napon 
gyűjtött anyagok 
áttekintése. 

Kvíz kitöltése. 

Egyéni munka 11 fő 1 fő Feladatlap, 
könyvek, 
internetes 
honlapok, 
írószer 

 Egymás 
feladatlapjainak 
ellenőrzése, 
javítása. 

 

 4x20 
perc 

12.10-
13.30 

Kúp hálója, háló 
kivágása, test 
elkészítése papírból. 

 

 

Nádaratás 
számokban, 
mértékegységek 
használata, átváltása.  

Egyenes arányosság. 

Diagramok, 
táblázatok 
alkalmazása, 
értelmezése. 
Következtetések 
levonása.  

 

Páros munka 

 

 

 

 

Egyéni munka 

4x2 + 3 
fő 

 

 

 

10 fő 

1 fő 

 

 

 

 

1 fő 

Papír, 
ragasztó, 
olló, 
vonalzó, 
ceruza, PPT 

 

 

  

 

 

 

 

Közös ellenőrzés, 
közös értékelés. 

Papírkúpok 
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04. 
28. 

3x20 
perc 

8.00-
9.00 

Eszközök 
előkészítése. 

Négy tanulói 
prezentáció 
bemutatása 

Csoport és 
frontális 
munka 

11 fő 1 fő Projektor, 
laptop, 
pendrive 

   

  8.00-
13.30 

Nádaratás a FHNP-
ban Fertőrákoson 

A tevékenységek 
dokumentálása 
fényképekkel. 

Szalonnasütés 
nádon. 

Csoport és 
egyéni munka 

10 fő 3 fő Digitális 
fényképezőg
ép, szalonna, 
kenyér, kés, 
hagyma, 
deszka. 

   

 2x20 
perc 

9.10-
9.50 

Szövegértési 
feladatlap kitöltése a 
mikroszkóp 
felépítésével és 
használatával 
kapcsolatban. 

Egyéni munka 11 fő 1 fő Feladatlap, 
íróeszköz 

   

 1x20 
perc 

10.10-
10.30 

Az eddigi 
tevékenységek 
rendszerezése, 
rögzítése a saját 
weblapjukon. 

Csoportos 
munka 

11 fő 1 fő Számítógép, 
internet 

   

 3x20 
perc 

10.40-
11.40 

Matematikai 
ismeretek: 
kicsinyítés, nagyítás, 

Csoportmunka 11 fő 1 fő Matematika 
tankönyv 
8.o. – 
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arányok. 

Nádfedeles pavilon 
makettjének 
megtervezése. 

Műszaki 
Kiadó, papír, 
szerkesztési 
eszközök, 
írószer. 

 4x20 
perc 

(+ 
2x10 
perc 
szün
et) 

11.50-
13.30 

Nádfedeles pavilon 
makettjének 
elkészítése. 

Folyamatos 
dokumentálás 
fényképezőgéppel. 

Csoportos 
munka 

11 fő 1 fő Nád, 
ragasztó, 
olló, fűrész, 
fényképezőg
ép, 
hurkapálca, 
kartonpapír 

  Nádfedeles 
pavilon makett 

04. 
29. 

2x20
perc 

8.00-
8.40 

Beszélgetés Horváth 
Gábor 
vegyészmérnök úrral 
a mikroszkópokról, 
szerkezetükről, 
használatukról.  

PP megtekintése a 
témáról. 

 

Nádaratás 
számokban , az 
előző napi téma 
folytatása. 

Frontális 
munka 

 

 

 

 

 

Egyéni munka 

11fő 

 

 

 

 

 

 

10 fő 

2 fő 

 

 

 

 

 

 

1 fő 

Projektor, 
laptop, Pen 
drive, 
mikroszkóp 

 

 

 

 

Papír, 
íróeszköz, 
feladatlap 
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 3x20 
perc 

8.50-
9.50 

Víztisztaság mérése 

Szennyvízminták 
vizsgálata a 
Fertőendrédi- és 
Röjtökmuzsaji 
szennyvíztisztítóból 

 

A folyamatosan 
készülő prezentáció 
befejezése. 

A következő napi 
kiállítás kísérő 
szövegeinek és 
feliratainak 
megfogalmazása. 

Páros munka 

 

 

 

 

 

Csoportmunka 

11 fő 

 

 

 

 

 

10 fő 

2 fő 

 

 

 

 

 

2 fő 

Indikátorok, 
kréta, 
mikroszkópo
k, vízminták 

 

 

 

Laptop, 
internet, pen 
drive, papír, 
íróeszköz 

 

   

 4x20 
perc 

10.10-
11.30 

Szennyvízminták, a 
nád levelének és 
szárának 
mikroszkópos 
vizsgálata 

Baktériumok és 
egyéb összetevők 
felismerése. 

 

Csoportmunka 11 fő 

 

 

 

 

 

 

2 fő 

 

 

 

 

 

 

Mikroszkópo
k, 
szennyvízmi
nta, nád 
levele, szára, 
laptop, 
pendrive 
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Prezentációk 
végleges formába 
öntése 

 

10 fő 

 

1 fő 

 3x20 
perc 

11.40-
12.40 

Anyaggyűjtés, 
fényképválogatás a 
hét munkáját 
összefoglaló 
prezentációhoz. 

 

Fényképek és a 
kísérő szövegek, 
feliratok válogatása, 
nyomtatása. 

Páros munka 11 fő 

 

 

 

 

10 fő 

1 fő 

 

 

 

 

1 fő 

Számítógépe
k, pendrive-
ok 

 

 

 

Nyomtató, 
papír 

   

 2x20 
perc 

12.50-
13.30 

PP bemutató 
elkészítése 

 

A hét munkáját 
összefoglaló tablók 
összeállítása 

Csoportmunka 11 fő 

 

 

10 fő 

1 fő 

 

 

1 fő 

Számítógépe
k, pen drive-
ok 

Nyomtató, 
papír, karton, 
tűzőgép, 
ragasztó, 
kalapács, 
szegek. 
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04. 
30. 

3x20 
perc 

8.00-
9.00 

Prezentációhoz 
szükséges eszközök 
előkészítése 

A kiállítás 
anyagának 
elrendezése 

 10 + 11 
fő 

1 fő Számítógépe
k, pen drive-
ok 

 

   

 6x20 
perc 

9.20- 
11.20 

Prezentációk, tablók 
bemutatása 

      Kiállítás, 
prezentációk, 
tablók a 
nádaratásról 
valamint az 
aratás kézi és 
gépi eszközeiről 

A projekt munka sajátosságából adódóan a reál érdeklődésű tanulók kérésére a második és harmadik két csoportban 
folytatták a munkát. 
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Természettudományi csoport 2. és 3. hét 
IDŐ SZERVEZÉS ESZKÖZIGÉNY 

nap óra időterv 

TEVÉKENYSÉG MÓDSZER 

csoport pedagógus eszköz költség 

ELLENŐRZÉS PRODUKTUM 

1. Tervezési, felkészülési szakasz 

05. 
03. 

hétfő 

800- 20’ Filmnézés/feltételek 
megteremtése/ 

Megbeszélés, 
bemutatás, 
cselekedtetés 

Gép 
összesze
relése, 
film 
elindítás
a, 
lejátszás 
közbeni 
megállít
ása, 
visszaját
szása 
/leállítás
a, 
hangosít
ás, 
terem 
átrendez
ése 

Kisfilm 
kiválasztás
a, eszközök 
biztosítása,  

megfelelő 
helyszín 
kiválasztás
a 

 

Számítógép, 
projektor 
(távirányítóv
al!), 
hangosítás 
(külön 
hangszórók 
csatlakoztatá
sa!), 

hosszabbító/e
losztó, 

(gyors) 
internet-
kapcsolat! 
vagy DVD/ 
pendrive; 

kinyomtatott 
képek 
(„mintasárká
nyok”) 

 Segítés az eszköz 
kezelésében 

Tapasztalatszerzé
s a látottak 
alapján 
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  20’ Csoportalakítás A 3 legjobb 
tanuló választ 

Beállna
k a 
csoporto
k szerint 

Koordinálá
s 

  Létszámellenőrzé
s 

 

  20’ Feladatkiosztás,   Felosztj
ák 
maguk 
között a 
feladato
kat 

Papíron 
kiadja a 
feladatot 

  Kapott-e 
mindenki 
feladatot 

 

  60’ Anyaggyűjtés Könyvtárban, 
interneten 
kutakodnak. 

Felosztj
ák a 
feladato
kat, 
elmenne
k a 
helyszín
ekre; 
konkrét 
könyvek 
után 
érdeklőd
nek; az 
internetr
ől 
képeket 
nyomtat
nak ki. 

Balesetvéd
elem 
(közlekedés
), közli a 
költségkere
tet) 

Közli a 
rendelkezés
re álló időt, 
figyelmezte
t a 
pontosságra 

Papír, írószer 
a 
jegyzeteléshe
z, 
rajzoláshoz, 

Digitális 
fényképezőg
ép a 
reprodukciók 
készítéséhez 
(a színek 
miatt!!) 

 

Kb. 
2000Ft 

 

Elkészültek-e a 
jegyzetek, 
fotók…stb. 

Jegyzetek, 
fényképek, 
fénymásolatok, 
rajzok, amelyek 
az önálló 
sárkánykészítést 
segítik 
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  60’ A gyűjtött anyagok 
összegzése  

 A 
csoport 
bemutat
ja a 
többiek
nek az 
anyagát, 
esetleg 
rendelke
zésre 
bocsátja
. 

Minta 
megadása. 

A hozott 
minták 
rendelkezés
re 
bocsátása. 

Tábla 
(felragasztásh
oz, 
kitűzéshez), 
rajzszög, 
gyurmaragas
ztó, mágnes 

Asztal, 
csomagolópa
pír, 
íróeszközök 

1000Ft  Mintagyűjtemény, 
szemléltető 
„eszközök”  

 

  40’ Ismeretek 
kiegészítése, 
tudásbázis 
létrehozása 

Csoporttúra  Koordinálá
s, 
felügyelet 

Csomagolópa
pír 

  Minden 
csoportnak egy 
közös példatára, 
ismeretgyűjtemén
ye keletkezik. 
„tudásbázis” 

  60’ Saját sárkány 
kiválasztása, 
megtervezése 
papíron 

 Terv-
skiccek 
készüln
ek, 
formater
vezés 
(repül 
majd?)  

Felhívja a 
figyelmet 
az esetleges 
technikai, 
elvi 
buktatókra 

Papír, írószer 
a 
jegyzeteléshe
z, 
rajzoláshoz, 

  Tervrajz 

  10’ Anyag-és 
eszközszükséglet 

Ötletbörze Listát 
készíten

Az 
esetleges 

Papír, írószer   Bevásárló lista 
készül (még árak 



Tanári témacsomag                                                                                                                                            NÁD  

40 
 

összegyűjtése ek a 
lépések 
szerint; 

hiányzó 
anyagokra 
felhívja a 
figyelmet, 

Az 
anyagminő
ség a 
célnak 
megfeleljen
! 

nélkül!) 

  60’ Költségvetés 
elkészítése becsült 
árak alapján 
bevásárló lista 
készítése, 

Táblázatban/an
yag 
megnevezése, 
mennyisége, 
egységár,…öss
z. 

     Bevásárló lista 
/becsült árakkal/ 

  60’ Anyagbeszerzés Csoportmunka Elmenn
ek az 
üzletekb
e, 
vélemén
yt 
kérnek 
az egyes 
anyagok
hoz, 
illetve a 
hiányzó

Balesetvéd
elem, 
javaslat 
üzletekre 

Táska, pénz, 
lista, 
kerékpár 

 Készpénz 
megtakarítás, kié 
a 
leggazdaságosabb 
terv 

Szükséges 
anyagok, számla 
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k 
pótlásár
a, 

05. 
04. 

kedd 

 90’ Interaktív feladatok 
szimmetria, 
hasonlóság témában 

Egyéni munka  „realika” 
elérésének 
biztosítása 

Számítógép, 
~terem 

 Számítógépen, 
programon 
keresztül, 
egyénileg. 

Kitöltött 
feladatlap 
kinyomtatva 

  120’ Modell készítése, 
kipróbálása 
szélcsatornával  

Kiscsoportok   Hajszárítók, 
papír, fonal, 

 Folyamatos 
felügyelet 

Sárkánymodell 

  60’ Reptérlátogatás 
előkészítése 

Csoportmunka Kérdése
k 
lejegyzé
se, 
időpont 
egyeztet
ése, 
balesetv
édelmi 
szabály
ok 
felidézé
se 

Koordinálá
s 

Papír, toll    

05. 
05. 

szerd

 120’ Sárkány elkészítése Csoportmunka Feladato
k 
felosztá
sa 
egymás 

Csomózási 
technikák 
kivetítése  

A 
megvásárolt 
anyagok, 
olló, 
projektor,von

10000Ft Folyamatos 
felügyelet 

Sárkány / váz / 
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a között alzó, 
ragasztó, 
színes krepp-
papír 

  150’ Kerékpárral a helyi 
reptérre, 
repüléstechnika 
tanulmányozása, 
interjúkészítés 

 Kerékpá
rok 
előkészí
tése 

Balesetvéd
elem, 
kíséret 

Diktafon, 
fényképezőgé
p, 
védőmellény
ek, kerékpár, 
láthatósági 
mellény 

  Képek, interjú, 
jegyzetek 

05. 
06. 

csütö
rtök 

 120’ Sárkány elkészítése Csoportmunka Feladato
k 
felosztá
sa 
egymás 
között 

Csomózási 
technikák 
kivetítése  

A 
megvásárolt 
anyagok, 
olló, 
projektor, 
vonalzó, 
ragasztó, 
színes krepp-
papír 

 Folyamatos 
felügyelet 

Sárkány 

  120’ Reptetés kipróbálása, 
korrigálás 

Csoportmunka Megfele
lő hely 
kiválasz
tása 

Veszélyekr
e 
figyelmezte
t 

    

.  40' Saját termék 
reklámozása, 
hirdetése tv-ben, 

Egyéni Feladato
k 
felosztá
sa 

 Számítógép, 
papír, toll 

  Reklám/film/, 
cikkek 
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újságban, interneten  egymás 
között 

  60’ A következő heti 
„kirándulások” 
időegyeztetése 

Kiválasztott 
tanulók  

     Időbeosztás 
(időpontok) 

05. 
07. 

pént
ek 

 60’ Slide-show  bővítése, 
javítása 

   Számítógép    

  40’ Interjú feldolgozása Csoportmunka   Jegyzet, 
diktafon, 
csomagolópa
pír 

  Portfólió 

  60’ Nád szerkezetének 
megismerése 
mikroszkóp 
segítségével 

Páros munka Mikrosz
kóp 
beállítás
a, a nád 
szétvágá
sa, 
metszet 
készítés
e 

Eszköz 
biztosítása 

Mikroszkóp, 
kés 

   

  60’ Sárkányeregető 
verseny kiválasztott 
helyszínen 

Csoportmunka Megfele
lő hely 
kiválasz
tása 

Különböző 
szempont 
megadása a 
bírálathoz 

Díjazáshoz 
jutalmak/mil
ka csoki/, 
stopper, 

1000Ft Időmérés, 
zsűrizés 
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kamera, 
fényképezőgé
p 

  20’ A röjtökmuzsaji  
üzemlátögatás 
előkészítése 

Megbeszélés Feladato
k 
felosztá
sa 

Koordinálá
s 

Jegyzetfüzet    

05. 
10.  

hétfő 

 45’ Az első projekthét 
anyagának felidézése 

 

Csoportmunka Kiscsop
ortok 
(3-4fő) 

Koordinálá
s 

Csomagolópa
pír, 
íróeszközök 

  Gyűjtemény 

  45’ Kérdések 
összegyűjtése az 
üzemlátogatáshoz 

Kiscsoportos 
foglalkozás 

  Jegyzetfüzet    

  45 ’ Balesetvédelmi 
szabályok felidézése 

Beszélgetés       

  45 ’ Természetvédelem Kutatás, 
adatgyűjtés 

  Számítógépte
rem 

 Felügyelet Jegyzetek, képek 

  45 ’ Gyűjtött anyag 
összegzése 

Csoporttúra  Koordinálá
s 

Csomagolópa
pír 

  Tabló a 
természetvédelem
ről 

05. 
11. 

kedd 

 45 ’ Kerékpárral a 
helyszínre 

   Kerékpár, 
láthatósági 
mellény 
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  60’ Röjtökmuzsaj 
szennyvíztisztítójána
k üzemlátogatása 

interjúkészítés 

Üzemlátogatás   Fényképezőg
ép, 
jegyzetfüzet, 
diktafon 

  Fényképek, 
interjú, újságcikk 

  45’ Kerékpárral vissza    Kerékpár, 
láthatósági 
mellény 

   

  45’ Képanyag, 
hanganyag 
rendezése, újságcikk 
megírása 

Kiscsoportok   Számítógépte
rem 

  Újságcikk, 
fényképalbum 

05. 
12. 

szer
da 

 45 ’ Kerékpárral a 
helyszínre 

   Kerékpár, 
láthatósági 
mellény 

   

  60’ Fertőendrédi 
szennyvíztisztító 
üzemlátogatása 

interjúkészítés 

üzemlátogatás   Fényképezőg
ép, 
jegyzetfüzet, 
diktafon 

  Fényképek, 
interjú, újságcikk 

  45’ Kerékpárral vissza    Kerékpár, 
láthatósági 
mellény 

   

  45’ Képanyag, 
hanganyag 

Kiscsoportok   Számítógépte
rem 

  Újságcikk, 
fényképalbum 
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rendezése, újságcikk 
megírása 

  120’ Tűzrakás, 
szalonnasütés a 
környezet-és 
tűzvédelmi 
rendszabályok 
betartásával 

 Alapany
agok 
beszerzé
se 
tűzrakás
hoz, 
nyársak, 
szalvéta
… 

Biztosítja a 
feltételeket 

Felhívja a 
figyelmet a 
veszélyekre 

Szalonna, 
kenyér, víz, 
kés, 
hagyma… 

4000.-   

05. 
13. 

csütö
rtök 

 60’ Beszélgetés a két 
szennyvíztisztítóról 
hallottakról a 
helyszínen készített 
képek alapján. 

 Fényké-
pek 
prezen-
tálása 

Koordiná-
lás 

Kivetítő, 
számítógép 

   

  120’ A 3. héten készült 
fényképek, anyagok 
kiválogatása, 
szerkesztése,  

Kiscsoportok   Számítógép-
terem 

  Képalbum 

  120’ A zárónap 
forgatókönyvének 
megírása  

       

05. 
14. 

pént

 120’ A „nád” projekt 
dokumentációinak 
rendszerezése 

   Számítógépte
rem 
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ek egységes formába,  

  120’ Felkészülés a hétfői 
projektzáró napra. 

 

       

  45’ Főpróba, a 
forgatókönyv 
„kalibrálása” 
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A nád történetével és felhasználásával foglalkozó csoport 2. és 3. hét 
IDŐ SZERVEZÉS ESZKÖZIGÉNY 

nap óra időterv 

TEVÉKENYSÉG MÓDSZER 

csoport pedagógus eszköz költség 

ELLENŐRZÉS PRODUKTUM 

1. Tervezési, felkészülési, megvalósítási  szakasz 

V.3. 20 
perc 

8:00-
8:20 

Az előző hét 
történéseinek 
felelevenítése szóban 

Felkészülés 
páros 
munkával  

5x2fő 1fő Géppapír, 
filctollak, 
előző 
alkalommal 
készült 
fényképek 

  Vázlat a 
beszámolóhoz 

V.3. 20 
perc 

8:20-
8:40 

Motiváció, a hát 
feladatainak 
meghatározása. tanári 
PP vetítés 

Frontális 10 fő 1fő Számítógép 
internet 
hozzáféréssel 

tanár által 
készített PP 

   

V.3. 20 
perc 

9:00-
9:20 

Fertő parti 
települések, ki hol 
járt, milyen élményei 
vannak? 

Élménybeszá
moló, 
beszélgetés 

10 fő 1fő Csomagolóp
apír, 
filctollak, 
Fertő tóról 
térkép 

 

   

V.3. 3x20 
perc 

9:20-
10:20 

Településekről 
adatgyűjtések (Balf 
és Sopronpuszta 

Egyéni munka 

IKT 

 1fő Számítógép 
internet 

  Mindenki saját 
mappába gyűjt, 
forrás 
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kivételével) ellenőrzése hozzáféréssel megjelölésével 
(web cím) 

V.3. 6x20 
perc 

10:40-
12:40 

Gyűjtsünk 
Hidegségről pl: 

 nevezetesség
ek 

 szokások 
 nemzetiségek 
 hagyományo

k 
  név eredet  
 lakosság 

összetétele, 
ennek 
alakulása 

 név eredet 
 megélhetési 

lehetőségek 
 hogyan lehet 

eljutni ide 
 település 

szerkezet 
 stb. 

 

Önálló munka 
konkrét 
témaválasztás 
után (2-t 
legalább 
választani kell) 

 1fő Számítógép 
internet 
hozzáféréssel
, webcímek 
gyűjteménye 

   

V.4.   A gyűjteményből PP 
készítése  

 

 

Páros munka 

 

 

 

3X2fő 

 

 

 

1fő Számítógép 
internet 
hozzáféréssel 

  PP bemutató 
anyag: 

legyen benne 
ismertető szöveg, 
képek és 
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Hogyan juthatunk el 
ide? 

 távolság 
 útirány  
 átszállások  
 időigény  
 költségigény 
 busszal 
 autóval 
 stb. 

 

 

Egyéni munka 

 

 

4x1fő 

grafikonok is. 

 

Egyéni útiterv.  

Írja le a pontos 
útvonalat, 
költségeket, 
lehetőségeket, 
célszerűséget, 
alternatívákat stb. 

V.5. 8x20 
perc 

 Feladat 
meghatározása: 

csütörtökre feladatok 
a másik 2 csoportnak 

Alternatívák: 

1.interaktív feladatlap 
összeállítása 

2.az eddigi adatok 
közül válassz 
feladatalkotáshoz 
megfelelőt 

3.Interjú előkészítése, 
Hidegségi lakossal 

Csoportmunka 2x3fő 

1x4fő 

1fő Boríték: kicsi 
20 db 

          
közepes 6 db 

1csomag 
A/4-es 
nyomtatópap
ír 

Színes és 
fekete-fehér 
nyomtató 

Színes karton 
10 db 

  Iteraktív 
feladtlapok 

csoportokra 
lebontva 



Tanári témacsomag                                                                                                                                            NÁD  

51 
 

 kérdések 
 interjúalanyo

k 
kiválasztása, 
felkérése 

Színes filcek, 

6 db 
jegyzetíró 
mappa 

Számítógépe
k, internet-
hozzáféréssel 

 

 

V.6. 3x20 
perc 

 Interaktív 
terepmunka Balfon 

(feladatok lásd 1. 
csoport) 

 

       

V.6. 3x20 
perc 

 Interaktív  
terepmunka  
Spronpuszta 

(feladatok lásd 2. 
csoport) 

 

  1fő     

V.6. 3x20 
perc 

 Interaktív 
terepmunka Hidegség 

  

 

3fő  Kész 
feladatlapok 

  Kitöltött 
feladatlapok, 
feldarabolt 
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Feladatlapok 
kiosztása 

A másik két csoport 
munkájáról jegyzetek 
készítése, esetleges 
segítségnyújtás a 
feladatokhoz. 

Fotózás 

Helyszíni interjú 
készítése 

A feladatok 
elvégzésének 
értékelése 

2 fő 

2fő 

 

 

2-2fő 
helyszín
enként 

 

2fő 

 

 

2fő 

Fényképezőg
ép 

Telefonok 
diktofonnal 

címerek kirakása 

V.7. 4X20 
perc 

 A csütörtöki nap 
felidézése: 
Sopronpuszta, Balf 

 fotók, 
 jegyzetek 
 élmények 

megfogalmaz
ása 

A hidegségi anyag 
kiegészítése 

Csoportmunka 2x3fő 

 

 

 

 

2x2fő 

1fő     
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 3x20 
perc 

 Terv készítés a Fertői 
Nádgazdasági 
Vállalat 
megismeréséhez.  

Ki mit tud erről a 
vállalatról, kinek 
dolgoztak itt 
ismerősei? 

Ötletelés 

 

 1fő     
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IDŐ SZERVEZÉS ESZKÖZIGÉNY 

nap óra időterv 

TEVÉKENYSÉG MÓDSZER 

csoport pedagógus eszköz költség 

ELLENŐRZÉS PRODUKTUM 

1. Tervezési, felkészülési, megvalósítási  szakasz 

V.
10. 

2x20 
perc 

 Kutatás a Fertői 
Nádgazdasági vállalat 
múltjában (élmények, 
fényképek, cikkek, 
családtagoktól 
hallottak felidézése, 
rendszerezése, a hozott 
anyagok 
rendszerezése) 

 

Beszélgetés 
módszere 
frontális 

2x5fő 

 

1fő    Fényképekből, 
prospektusokból 
vállalati 
emlékekből 
gyűjtemény 

V.
10. 

4x20 
perc 

 Kutakodás a neten 

-Milyen nádipari 
cégek vannak 
jelenleg? 

-Milyen termékeket 
állítínak elő? 

-Melyik terméket kire 
használják? 

-Ki látott már a 
valóságban iyen 

Páros munka 5x2 fő 1fő Számítógépe
k, géppapír, 

  Web címek 
gyűjteménye 
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termékeket, hol? 

V.
10. 

4x20
perc 

 Felkészülés a keddi 
üzemlátogatásra, 
kérdések 
megfogalmazása. Mit 
szeretnénk megtudni? 
(Mindenki 
fogalmazzon meg 5 
kérdést) 

Fotós megbízása. 

  1fő Kerékpárok, 
fényképezőg
épek, 
diktofonok 

   

V.
11 

6x20 
perc 

9-11 
óráig 

Látogatás a Fertői 
Nádgazdasági 
Vállalatnál 

  1fő    Fotók, 
hanganyag 

V.
11 

9x20 
perc 

12-15 
óráig 

Látogatás egy nádtető 
készítő vállalkozásnál, 
a munkafolyamat 
megfigyelése, a 
folyamat lépéseinek 
kipróbálása 

Mindenkinek 
lehet, kell 
választani egy 
munkafolyama
tot, amit 
kipróbál a 
valóságban is. 

      

V.
12. 

2x20 
perc 

 A keddi üzemlátogatás 
élményeinek 
felidézése 

Frontális 
beszélgetés 

 1fő     

V.
12 

5x20 
perc 

  A keddi napon kapott 
adatok 
felhasználásával 

5x2 tanuló 
készít 
feladatot, 

  Géppapír   Feladatok 
gyűjteménye 
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feladatok készítése és 
megoldása.(Számolási, 
következtetési, 
memoria feladatok) 

amiket a 
többiek 
megoldanak. 

Vetélkedő, 
kinek volt 
legérdekesebb 
problémafelvet
ése, feladata? 

Melyik csapat 
tudta a többiek 
feladatait 
legjobban 
megoldani 

V.
12. 

1x20
perc 

 Mit tudnánk készíteni 
nád felhasználásával? 

Ötletek 
meghallgatása 

 1fő     

V.
12. 

2x20 
perc 

 A projektbeszámoló 
előkészítése adatok, 
anyagok 
rendszerezése, 
válogatása 

2x2fő  1fő Számítógépe
k 

   

V.
12. 

2x20
perc 

 Madáretető tervek 
készítése, rajzzal, 
anyagszükséglettel, 
szükséges eszközökkel 

3x2fő  1fő Számítógépe
k 

  Tervgyűjtemény 

V.
13 

9x20 
perc 

 Projektzáró 
beszámoló, bemutató 

2x2fő  1fő Számítógépe
k 

  Szöveg, és PP 
anyag 
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készítése (Szöveges 
beszámoló, PP tabló, 
stb.) 

Meghívók készítése a 
projektzáróra. 

V.
13. 

9x20
perc 

 Nádtetős madáretető 
készítése 

3x2fő  1fő Nádkéve, 
nádlemez, 
szeg, 
kalapács, 
fúrógép, 
facsavar, 
horganyzott 
drót, faanyag 

  Madáretetők 

V.
14. 

4x20 
perc 

 Projektzáró próba 10fő  1fő     

V.
14. 

  Projektzáró 10fő       

 


