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3.csoport Hazánkban jellemző fa- és cserjefajták /könyvtár, internet, tan-
könyvek/

4.csoport  Az erdőjárás szabályai  /tankönyv/
5. csoport Kirándulás tervezése, szervezése a szolnoki NEFAG ártéri és tele-

pített erdejébe /személyes megbeszélés/
6. csoport  Az erdőről tanult versek, dalok összegyűjtése /tankönyvek/

A      

K D T 

Projektfeladat 

Problémafelvetés 

Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetis
meret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag 
az élőlények különböző technikákkal való ábrázolása. A tanórákon szerzett is
mereteknek a rendszerezésére és közvetlen tapasztalati, gyakorlati úton való 
bővítésére, a problémamegoldó, közös gondolkodásra nyújt lehetőséget a közös 
munka a projekt során. 

A projekt célja 

-„Erdei tanösvény”játék tervezése, elkészítése 
-Környezettudatos életvitel, szemlélet erősítése, továbbadása mások számára 

is. 
-Közös gondolkodás, alkotás élményének megvalósulása. 

Tervezés 

-A gyerekek ötleteinek meghallgatása, megvitatása .Az elvárt produktum 
megbeszélése 

- Csoportok szervezése, melyen belül a tanulók felelősöket választanak /4-5 
fős csoportok/ 

- Munkaformák meghatározása 
- Időtartam tervezés 
- Értékelési szempontok kidolgozása 

Gyűjtőmunka megszervezése 

1.csoport  Az erdők jelentősége, haszna /könyvtár, internet, tanköny vek/ 
2.csoport  Az erdő hasznosítása, védelme /köny vtár, internet, tanköny vek/ 
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1.Tisza-tó térképének és turistatérképének bemutatása

Célja: Ismeretek képszerű közlése
Kérdés: Mi a hasonlóság a két térkép között? Milyen különbségeket vesztek 

észre?   Mi t nem ábrázol a turistatérkép ? Mit emel ki? Mi a célja?

S I 

Témafeldolgozás

 A csoportok 3 hét alatt készülhetnek fel a  gyűjtött anyag ismertetésére,  
bemutatására. Az egyes témákhoz a gyerekek önállóan gyűjtik össze az isme
retanyagot, a csoport tagjai 2. hét után közösen rendszerezik az adott témáról 
szerzett ismereteiket. Írásos, képes, rajzos formában kifüggesztik a projektfalra, 
és a csoportfelelősök szóban is elmondják az osztály előtt. Az 4. héten kerül sor 
az erdei kirándulásra, ahol a nap első felében eg y erdész útmutatásával  figyeljük 
az erdőt, a nap második felében páronként dolgoznak a gyerekek,egy-egy fát,  
cserjét vizsgálnak meg, megadott szempontok szerint. 

Az 5. héttől kerül sor a szerzett ismeretek alapján a játék elkészítésére frontális 
és páros munkával. 

Zárás 
A játék bemutatása, végigjátszása 
Értékelés 
A projekttéma szemléltetése: 
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2.Fák ábrázolása 

Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása
Kérdések:  Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?
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S I 

3. Színek árnyalatai 

Cél: Színek  árnyalatainak lehetősége. 

Kérdés: Próbáljátok megszámolni, hány árnyalatát fedezitek fel a zöldnek, 

barnának? 

4.A kicsinyítés lehetséges formái 

Kérdés: Milyen feladat megoldásához használhatjuk ezeket a módszereket? 
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5. Piktogramok 

Cél: Tárgyak ikonszerű bemutatása 
Kérdés: Figyeljétek meg a tárgyak egyszerűsített ábrázolását! Értenétek-e a 

jelentésüket, ha csak a piktogramot látnátok? Mi alapján? 
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elfogadott ötletek alapján a gyűjtőmunka elindítása.

- Az elvárt produktum tudatosítása

- Csoportok szervezése

- Munkaformák megbeszélése

Gyűjtőmunka: Könyvtárban, interneten, tankönyvekből a témakörökhöz kap-

csolódó képek, versek, információk gyűjtése,

Kirándulás, séta alkalmával termések, levelek, virágok gyűjtése.

S I 

6. Bábok, bábuk 

Cél : Megvalósítási lehetőségek feltárása

Kérdés: Mi a hasonlóság  és mi a különbség a bábuk között?

Feladat: 

a) Dobókocka tervezése, elkészítése. 

b) A dobókocka oldalai egy-egy témakört szimbolizálnak, így a hat témakör-

höz  tartozó kártyák, képek tervezése elkészítése 

Az előző félévi munka  a társasjáték és a játékmező ter vezésével fejeződött be. 

A folytatásban a játékot bővítjük, játékkártyák és dobókocka készítésével. 

A dobókocka oldalai egy-egy témakört szimbolizálnak, melyekhez kapcso-

lódó kérdéseket a játékosoknak kell megválaszolni a továbbhaladás érdekében. 

Minden kérdés a nehézségtől függően meghatározott pontot ér, jó válasz esetén 

a pontszám értékének megfelelően haladhat előre a játékmezőn, rossz válasz 

esetén nem haladhat tovább a játékos. 

Tervezés 

- A feladat megbeszélése, ötletek megvitatása. A 6 témakör megbeszélése. Az 
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Csoportmunkában dolgozunk, 6 csoportot alakítunk, mindegyik az egy-egy 

témakörhöz tartozó feladatot valósítja meg. A feladatok ismeretében a tanulók 

szabadon választhatnak, hogy mely csoport munkájában szeretnének dolgozni. 

Foglalkozás

Feladat: A dobókocka, és az oldalainak elkészítése. Frontális munka. 

Megvalósítási lehetőség 

A dobókocka elkészítése kartonból történik. Minden oldalára egy-egy színes 

kép ragasztunk, melyek egy-egy témakört szimbolizálnak. 
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Csoportmunka 
1. Csoport 

Feladat: Az 1. témakörhöz tartozó kártyák tervezése, elkészítése. 

A tanult fafajták párosítása levelükkel és termésükkel

 Játékszabály:Ha a játékos a fához jól párosítja a levelét három mezőt léphet 

előre, ha a termést is hibátlanul tudja újabb két mezőt léphet előre.  

Megvalósítás: A fák rajza ceruzarajz az adott fafajtára jellemző jegyek megfi

gyeltetésével élőhelyükön, vagy kép alapján, 

A leveleket ábrázoló kártyák levéllenyomattal készülhetnek. 

A termést ábrázoló kártyák a termésekről gyűjtött képek ragasztásával. 
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2. Csoport 

Feladat: A 2. témakörhöz tartozó kártyák tervezése, elkészítése 

Témakör:Növények csoportosítása élőhelyük szerint 

A játékos feladata, hogy tegye a növényt az élőhelyéhez. 

Megvalósítás

     Az élőhelyek az erdő, a rét és a vízpart. 

Ezek a képek  vízfestéssel készülhetnek A/4-es méretben. 

A növényeket ábrázoló kártyákat színes ceruzarajzzal, a jellemző formák, 

színek előzetes tanulmányozásával valósítjuk meg. A növények megfigyelése a 

gyűjtött növények megfigyeltetésével, képek tanulmányozásával történhet. 

3. Csoport 

Feladat: A 3. témakör kártyáinak elkészítése. 

Témakör: A természettel kapcsolatos idézetek felismerése, a költő, cím meg

nevezése.

 Megvalósítás: A tanult költeményekből hozott idézetek másolása, rajzzal il

lusztrálása. Illusztrációk bemutatása, mi a célja, lehetséges változatai. 
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Az állatok képét színes ceruzarajzzal valósítjuk meg a gyűjtött képek tanul-
mányozása után, a jellemző jegyek, színek kiemelésével. 

S I 

4. Csoport 

Feladat:  A 4. témakör kártyáinak az elkészítése 
4. Témakör: Gyógyhatású növények felismerése 
Megvalósítás: Gyógynövények virágának, leveles szárának gyűjtése folyama-

tosan, a gyűjtött növények lepréselése, ragasztása, laminálása, Folyamatosan 
bővíthető így a témakörhöz tartozó kártyák száma. A kártyák mérete A/5-ös 
nagyságú. 

5.Csoport 

5.Csoport 
Feladat: Az 5. témakör kártyáinak az elkészítése 
Témakör: Állatok csoportosítása élőhelyük szerint 
Megvalósítás: Az élőhelyek lapjait a 2. csoporttal közösen készítik el a gyerekek. 
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6. Csoport 

Feladat: A 6. témakör kártyáinak elkészítése 
Témakör: Állatok felismerése lábnyomuk alapján 
Megvalósítás: Állatok lábnyomának rajzolása filccel a gyűjtött minták alap

ján. A lábnyomok megfigyeltetése, méretek összehasonlítása. Ajánlott irodalom: 
Állatnyomok és jelek című könyv 

Szabály: Ha az állatcsoportot felismeri a játékos pl:emlős 1 mezőt léphet, ha 
az állat nevét is meg tudja mondani 4 mezőt léphet előre. 

3.Foglalkozás 

A munka értékelése 
A csoportok bemutatják az elkészített munkadarabot, a többiek értékelik elő

re megbeszélt szempontok alapján. A szempontok megegyeznek a projekt első 
felében meghatározott szempontokkal. 

A játék kipróbálása, végigjátszása 




