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 • Projekt témakör: „itthon láss csodát”
 • Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra – értékeinek megismerése

A projekt célja: 

Országos Kék Túra – nevezetességeinek, ismeretanyagának alkotó gyakorla-
tok általi, élményszerű elmélyítése. A természeti értékek védelme, szépségének, 
gazdagságának megtapasztaltatása. Együttműködő és közös probléma megoldó 
képesség fejlesztései. Az hagyományos esztétikai értékek megismerése és beépí-
tése az alkotó folyamatokba.

Problémafelvetés: 

A gyerekek a negyedik osztály végére minden területen számos ismeretre 
tesznek szert. A tanítói munka azonban nem tantárgyakra elszigetelt, így a le-
hetősége megvan a komplex feladatoknak. A gyerekek is igénylik (igényelhetik) 
a tanítóval lévő utolsó hetekben a játékos formájú összefoglalást, áttekintést 
mindarról, amit alsósként elsajátítottak. A szintézis több értelemben is felvető-
dik: egyrészt a szerteágazó tudás összefoglalása, másrészt az ismeretek és ezek 
alkalmazásának összehangolása, végül a gondolkodó-alkotó tevékenység és en-
nek tárgyi eredménye közötti megfelelés. 

Kifejtés: Az éves program átfogó eleme: az országos Kék-túra. Projektsze-
rűen, több tantárgy éves programját integrálva lehet kialakítani. Végigjárjuk 
Magyarország tájait, a hozzájuk tartozó természeti és épített környezettel vala-
mint néprajzi vonatkozásokkal (népi tárgy és környezetkultúra, díszítőelemek, 
szokások, mesterségek stb.). 

A projekt másik dimenzióját az évszakok adják, így a tájak egyes időszakok-
hoz tartozó jellemzői kerülnek előtérbe. A három alprojekt: Ősz a hegyekben 
(Északi-középhegység és Bakony); Tél a Dél-Dunántúlon (Zala, Somogy szokásai, 
Baranyában busójárás) és; Tavasz az Alföldön (jellegzetes tájképi vonatkozások, 
néprajzi tájak, Hortobágy madárvilága). Az éves projektet egy túrára felkészítő 
és azt lezáró szakasz öleli át. 

A felvázolt témákkal külön-külön is tervezhetőek alkotó projektek.
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A projekt felépítése:

A célok, téma kiválasztása, megfogalmazása – az ötletroham, vita, szelekció 
önmagában kreatív feladat

A téma lehetőségeinek és értelmének kifejtése.
Az értékelési forma, szempontok világos megfogalmazása.

Tervezés:

A feladatok, felelősök, helyszínek, munkaformák, időtartam meghatározása
Az elvárt produktum, produktumok közös meghatározása.
Munkaforma: közös illetve csoportos. 5 csoport 5-5 feladatkört dolgoz fel:

 • „Alföld”, 
 • „Kisalföld és Alpokalja”, 
 • „Dunántúli-középhegység”, 
 • „Dunántúli-dombság”, 
 • „Északi-középhegység”

 • Természeti értékek -Nemzeti parkok; 
 • épített környezet -Világörökség részek; 
 • népviseletek; mesterségek, tárgykultúra
 • népdalok; népszokások
 • művészek-alkotások 

Az egyes témákat minden csoportban egy-egy (két) gyerek önállóan dolgozza 
fel, gyűjtőmunkával, párhuzamosan a közös munka első négy hetével.

 Utána beszámolók következnek – egyfelől a csoporton belül egymásnak, más-
felől az egyes csoportok azonos témafelelősei egymásnak (így az egész országra 
vonatkozó kitekintést kapnak a konkrét munka előtt). 

A gyűjtési folyamatot a gyerekek munkafüzetben, portfolióban dokumentál-
ják.

 Az elvárt produktumok (közös megbeszélés alapján): pl. a játéktábla és esz-
közei, mesterségek tárgyai pl. játékkártyák rajos megvalósítása, helyi különle-
gességek pl. állatábrázolások (memóriakártya), illusztrált szakácskönyv, tanösvé-
nyek piktogramjainak elkészítése, túraútvonalak leporellói, emblémák, meghívó, 
plakáttervezés. 
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Értékelési kritériumok és értékek:

35% - a tábla és a játékkártyák, fi gurák és más tárgyak tartalmának színvo-
nala, minősége

35% - a kivitelezés színvonala, minősége
15% - a csoporton és az osztályon belüli együttműködés mértéke
15% - a „prezentáció” színvonala,   a játékban való részvétel konstruktivitása
      Zárás: a játék összeállítása fi zikai formájában és végigjátszása mint folya-

mat. A projekt értékelése.
      
Kiállítás „Az Országos Kék Túra ösvényein” címmel, az elkészült munkanap-

lók, rajzok, gyűjtések és alkotások    bemutatása. 

Projekttéma szemléltetése:
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Piktogramok - Bemutatás célja: a tárgyak ikonszerű redukciója
Órai kérdések: Állítsátok párba a következő képeket és egyszerűsített ábrá-

zolásukat! Könnyű volt a feladat? Miért? Mi alapján lehet könnyen felismerni a 
tárgyakat a piktogramokról?



A     

• 49 •

Szakácskönyvek – ugyanaz többféleképpen (a vizuális közlés formái):

    

  Régi, képes-rajzos szakácskönyv       Szakácskönyv a  kész étel illusztrációjával                           

Szakácskönyv mint folyamatábra: Gasztro-illusztrációk  
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KIVITELEZÉS: 

Kivitelezési javaslatok: 
- a játéktábla közös elkészítése, formai szempontok, esztétikai szempontok 

megbeszélése, szemléltetése   lehet több tábla összeillesztésével, lehet nyitogat-
ható leporellószerű, 

- a közösen megbeszélt technika alkalmazásával
- kártyák- tartalmi és formai megbeszélés alapján
- fi gurák
- könyv, portfolió, meghívó és plakáttervek

Térkép – nagyítás hálóval, összeállítás
Térkép – domborzati színezés
Térkép – Útvonal + állomások + felirat

Fényképezés, kicsinyítés, sokszorosítás
Beszámolók: saját csoportban, illusztrációkkal, tematikusan, kitekintés

Térkép: nemzeti parkok, világörökség részek, egy-egy jellemző természeti 
elem, népviselet, képzőművész v. kép

Játékkártyák elkészítése
Játék bábuk elkészítése
Játékszabályok leírása
Játék


