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PROJEKT CÍME

Az én mesekönyvem

TÉMA

Az osztály tanulói öt csoportot alkotnak és három hét alatt elkészítenek csoportonként egy-egy mesekönyvet
és számos a történetükhöz kötődő kelléket, melyeket kiállítanak. Szüleiknek és az iskola többi tanulójának
drámaelőadást tartanak angol nyelven. A természettudományi, társadalomtudományi valamint művészeti
tantárgyak órai tevékenységét alárendelik a központi témának, így ahhoz szorosan kapcsolódó szellemi és
fizikai alkotások keletkeznek.

PROJEKT
RÉSZTVEVŐI

5.a osztály tanulói, szaktanárok, projektmenedzser, művelődésszervező, könyvtáros, szülők

PROJEKT
IDŐTARTAMA

2010. május 17. - június 4.
/A produktumok közreadása 2010. június 15-én történik./

CÉLOK,
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS

tanulási motiváció erősítése; változatos munkaformák, tanulásszervezési módok megvalósítása; év közben
fejlesztett képességek hatékony alkalmazása; egymástól tanulás, egymás tanítása; együttműködés;
adatgyűjtés és rendszerezés; saját élmények feldolgozása a tanulásban; digitális technika alkalmazása, a
számítógép iránti érdeklődés motivációs bázisának bevonása; szülők informálása; produktum létrehozása:
saját mesekönyv csoportonként, plakát, meghívó stb.; szövegértés; szövegalkotás; helyesírás;
infokommunikáció megfelelő használata; szabadidő hasznos eltöltése; dramatizálás; kiállítás

AJÁNLOTT
MEGELŐZŐ
TANANYAG
ISMERETEK

magyar: mesék; matematika: számolás tízes számkörben; angol: szövegértés, szókincs; informatika:
Microsoft Word használata; rajz: különböző technikák; természetismeret: éghajlat, kontinensek, állatfajták;
ének-zene: szolmizáció

TANTÁRGYI
KAPCSOLÓDÁSOK

Magyar

Matematika

Természetismeret

Rajz
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Informatika

Angol

Testnevelés
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Szabadidő
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mesekönyv
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mesékhez
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feladatok,
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elkészítéséhez
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mérések
elvégzése

mesékben
szereplő
állatok és
lakóhelyük
megismerése

meseszereplő
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mézeskalács
készítés,
könyvkötés,
paravánkészítés
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színház,
kiállítás,
múzeum,
könyvtár,
drámaelőadás,
DÖK-nap, angol
szakkör, szülők
meghívása

PROJEKT
VÉGREHAJTÁSA

TÁRGYI
FELTÉTELEK

TANULÁSSZERVEZÉSI
ELJÁRÁSOK

illusztrációk
készítése a
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mese
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mesekönyv,
füzet,
toll,
színesceruza,
ragasztó,
számítógép

vonalzó,
mérleg,
írószer,
papír,
négyzethálós lap

Ismeretterjesztő
könyvek,
internet,
nagy
papírívek,
színes
filctollak,
ragasztó, olló
képek,
vonalzó

színes
ceruza,
tempera,
vízfesték,
zsírkréta,
lap

CD, CDlejátszó,
füzet,
tankönyv,
íróeszköz

számítógép,
nyomtató, szoftver

báb, olló, sál,
ragasztó,
labda, papír,
gyurma
beszédbuborék,
papírtekercs,
hurkapálca,
szótárfüzet,
tankönyvek,
CD, poszter,
kartonlapra
nyomtatott
történet, füzet,
képkártya,
szókártya,
számkártya

csoportos

csoportos,
páros,
egyéni,
frontális

csoportos,
egyéni

csoportos,
egyéni

csoportos,
páros,
egyéni,
frontális

egyéni

csoportos,
páros,
egyéni,
frontális

térkép

poszter

illusztráció

EREDMÉNY,
PRODUKTUMOK

mesekönyv

ÉRTÉKELÉS

projektnapló

érdemjegy

meghívó

bábok,
drámaelőadás
értékelő lap

csoportos,
páros

olló,
ragasztó,
szövetek,
karton,
sütő,
sütőformák,
mézeskalács
alapanyagai

tanórákon
készített
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csoportos,
egyéni

csoportos

mézeskalács,
könyv
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PROJECT

TERVEZÉS
/2010.V.17-21./

ELRENDEZÉS
/2010.V.24-28./

Téma- HelyzetSzínházInformáAnyagválasz- meghaés
ciógyűjszükségtás
tározás
múzeumtés
let
látogatás
célok
mesemesekönyvek
gyűjtése szereplők
mesehelyszínek
beszédmód

olvasás
beszélgetés
Írás

Szerkesztés

ÍRÁS, SZEREPJÁTÉK
/2010.V.31 - VI.4./

Piszkozat

méret, forma meghíválasztása vóterv
arányok,
betűtípus
illusztrációk
válogatása

Átdolgozás

értékelés
kérdezés
javaslat

plakátterv

megbeszélés
döntés

Korrekció

KÖZREADÁS
/2010.VI.15./

Kiállítás

nyelvhelyesség

Dramatizálás

vendégkönyv

mézeshelyesírás kalács
meghívók
a szülőknek

előadás

- -mérés,
mérés,térkép
térképkészítés
készítés
- -egyenes
egyenesarányosság
arányosság
- -aakritikai
kritikaiszellem
szellemerősítése
erősítése
- -kreativitás
fejlesztése
kreativitás fejlesztése

- ügyesség
- ügyesség

- észlelés, összehasonlítás
- észlelés, összehasonlítás
- információ keresés
- információ keresés

- mozgásos játékok
- mozgásos játékok

- különböző állatok és élőhelyük
- különböző állatok és élőhelyük

TESTNEVELÉS
TESTNEVELÉS

- csoportos
- csoportos

- kreativitás
- kreativitás
- együttműködés
- együttműködés

- könyvkötés
- könyvkötés
- paraván
- paraván

- képzelőerő
- képzelőerő
- kreativitás
- kreativitás
- komponáló
- komponáló
készség
készség

- rajzolás
- rajzolás
- festés
- festés

- egyéni,
- egyéni,
csoportos
csoportos

-csoportos, páros,
-csoportos, páros,
egyéni
egyéni

mézeskalács
--mézeskalács

INFORMATIKA
INFORMATIKA

- meghívó
- meghívó
- szövegszerkesztés
- szövegszerkesztés

33HETES
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- kreativitás
- kreativitás

AZ
AZ ÉN
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MESEKÖNYVEM

DÖKDÖKNAP
NAP

- -differenciált,
differenciált,
csoportos
csoportos

- -csoportos,
csoportos,páros,
páros,
egyéni
egyéni
- produk- produktumok betumok bemutatása
mutatása

- -csoportos
csoportos

- -szókincsbővítés
szókincsbővítés
- -stilisztikai
stilisztikaiismeretek
ismeretek
- -összefüggések
összefüggések
felismerése
felismerése

- -emlékezet,
emlékezet,zenei
zeneihallás
hallás
- -reprodukálás
reprodukálás

- egyéni
- egyéni

TECHNIKA
TECHNIKA

- -szókincsbővítés
szókincsbővítés
- -szótárhasználat
szótárhasználat
- -internetes
interneteskeresés
keresés
- -szövegalkotás
szövegalkotás

- -magyar
magyarnépdalok
népdalok
- -zenehallgatás
zenehallgatás

- -szógyűjtés
szógyűjtés
- -szövegértés
szövegértés
- -szövegalkotás
szövegalkotás

- csopor- csoportos
tos

RAJZ
RAJZ

- -csoportos,
csoportos,páros,
páros,
frontális,
egyéni
frontális, egyéni

- -mesemondás,
mesemondás,dramatizálás
dramatizálás
- -zenehallgatás,
zenehallgatás,éneklés
éneklés
- -eredeti
történetek
eredeti történetekolvasása
olvasása
- -meseírás,
rajz,
festés
meseírás, rajz, festés

ÉNEK
ÉNEK

MAGYAR
MAGYAR

TERMÉSZETISMERET
TERMÉSZETISMERET

ANGOL
ANGOL

- csoportos, egyéni
- csoportos, egyéni

MATEMATIKA
MATEMATIKA

- csoportos, egyéni
- csoportos, egyéni
- összefüggések felismerése
- összefüggések felismerése
- emlékezés
- emlékezés
- információ keresés
- információ keresés
- meseírás története
- meseírás története

KÖNYVTÁR
KÖNYVTÁR

- csoportos
- csoportos
- angol szakkör
- angol szakkör
- színházlátogatás
- színházlátogatás
- osztálykirándulás
- osztálykirándulás
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