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1. Bevezetés

A témahét a tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája az, amikor az adott

tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben iskolai és iskolán kívüli

helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani

eszközök segítségével dolgozzák fel.

 Adott héten az iskola (vagy legalábbis bizonyos korcsoportok) minden tagja ugyanazzal a témával

foglalkozik. Az egy hetet kitöltő témahét lényege a következő: az iskola pedagógiai programjában

rögzítetten szerepel egy vagy több téma, amit a pedagógusok a gyerekekkel közösen a hagyományostól

eltérő formában dolgoznak fel, a lehető legkomplexebb módon, úgy, hogy az a résztvevő gyermekeknek

is jó kedvet és sikerélményt adjon. Ez az újszerű pedagógia segítségével lehetséges. A témahéten nem a

megtanítandó tananyagot helyezzük a nevelés középpontjába, hanem az aktivitásra támaszkodó tanulást.

A téma feldolgozása arra inspirálja a gyermekeket és a pedagógusokat, hogy előtérbe helyezzék a nem

hagyományos osztály és tanórai kereteket (vásárlás piacon, látogatás szociális otthonban, foglalkozás a

védőnőknél, alsó és felső évfolyam együttes munkája). A témahét keretei között a tanulásban dominánssá

válik a pontos megfigyelés, a jó szervezés, a választott megközelítési mód szellemessége és eredetisége, a

kreativitás, a pontos kivitelezés. A témahét tanulási folyamata a cselekvéstől, a tapasztalatszerzéstől a

képi, verbális kifejezésig tart. Ahhoz, hogy a cselekvés sikeres legyen, számos ismeret megszerzésére,

elrendezésére és feldolgozására van szükség. Az elsajátítás folyamatára a komplexitás a jellemző.

Az adott tárgykört, témakört a diákok 3-5 tanítási napon iskolai és iskolán kívüli helyszíneken,

rugalmas időkeretek között, változatos és sokszínű módszerek segítségével dolgozzák fel. A siker

eléréséhez szükség van ismeretek megszerzésére, elrendezésére, feldolgozására.

A témahét megvalósításában fontos a:

· a tervezés

§ a kompetenciák alakításának folyamata

§ fontos a felelősségvállalók szerepe az, együttműködés

§ a csoportkohézió, amit a közös alkotás erősít

§ a tanulók önismeretének fejlődési lehetősége
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2. Téma: A család

2.1. Indoklás:

Az iskola tanulóinak negyven százaléka hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű,

marginalizált, leszakadó népréteg gyermekeiből áll. A tanulók szülei munkanélküliek, alkalmi munkások

vagy „feketén” dolgoznak. Így az e családokból kikerült gyermekeknek nincs lehetőségük átélni a

harmonikus családi viszonyokat, az elegendő szociokulturális adottságokat a családi és családon kívüli

kapcsolatokat, melyek segítenék az én-tudatuk, én-azonosság tudatuk, önérdek-érvényesítő képességük

kialakulását. A szociális kompetenciáik fejlődése hiányt szenved. Beilleszkedési, magatartási, tanulási

zavarokkal küzdenek.

A tanulócsoportoknak szükségük van olyan közösségi, együttes élményekre, amelyek a harmonikus

családi kapcsolatokat mintázzák: az elfogadást, megértést, szeretetteljes, bizalmat.  Meg kell tanulniuk

elfogadni a „másságot” támogatni kell tudniuk azokat, akik esélytelenebbek, mint ők. Ehhez járulhat

tapasztalatokkal a témahét. Részben saját közösségükben gyakorolhatják a támogatást, a támogatottságot,

részben más csoportokkal való találkozáskor az elfogadást.

A szakirodalom tanulmányozása során megállapíthatjuk, hogy a családi szerepek az értékek, ismeretek

közvetítésében elsődlegesek. A családban, a (többnyire) vérségi, érzelmi, gazdasági kapcsolatokon

alapuló közösségekben megy végbe az emberré válás szocializációs folyamata. A természetes, mély

érzelmi kapcsolatok termékeny talajt biztosítanak a nevelés számára. Mivel a kisgyermek szereti szüleit,

mintaképet jelentenek számára. Utánzás révén sajátítja el beszédüket, modorukat, amelyek gyakorlás

során szokássá válnak. A családban uralkodó nézetek formálják először a gyermek később kialakuló

életszemléletét, erkölcsi értékeit. Elsősorban szülein keresztül ismeri meg a világot.

A hagyományos családmodellben az apa instrumentális szerepet vállal, a társadalmi elvárásokat viszi be a

családba, illetve a családját képviseli külső csoportokban. Az anya emocionális szerepe révén tanulunk

meg szeretni, elfogadni, támogatni másokat és az együttes hatás révén alakul ki személyes értékrendünk.
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A család légköre, kommunikációja, konfliktus-megoldási módozatai a gyermek érzelmi életét

befolyásolják. . A meleg, elfogadó, szeretettel teli családi légkörre jellemző: - az egymás iránti tapintat,

figyelem

- az őszinteség és bizalom

- rendszeretet

- elfogadott tekintély

- a család életritmusa, napirendje, amely a szokások kialakításának feltétele

A szociális helyzet, a kulturális szint, az életstílus mind meghatározza a gyermek személyiségfejlődését.

A gyermekek a családba születnek, és innen szívják magukba az élet minden apró részletét és az ehhez

való viszonyt.

A szülők, amit és ahogyan teszik a gyermek előtt az minta, követendő példa. A szülők felelőssége nagyon

nagy. A kérdés minden gyermeket nevelő emberben felmerül, hogy mi a jó és mi a rossz, amit értékként

él és közvetít. Amit mond, és amit tesz összhangban van-e egymással.

Az otthonról hozott normák, és a folyamatosan változó társadalmi elvárások találkozása, és a kettő

összhangja, vagy egyik többre értékelése adja a családból továbbkerülő etikai szabályokat, amelyeket a

gyermek megkap, később „magával visz”.

A  család  történeti  -  társadalmi  változásait  vizsgálva,  az  első probléma  az  volt,  amikor  az  anyák  is

munkába kényszerültek, s a gyermeket jó esetben a nagyszülők, bölcsődék rossz esetben a média

helyettesítette, s a szülő időhiányát, szeretetét értékes tárgyak ajándékozásával pótolva, nem tudta

hagyományos módon nevelni gyermekét. Ezt a problémát az oktatásra hárították. Mire az oktatási

intézmények megküzdöttek volna a problémával, bekövetkezett a nagyfokú munkanélküliség,

Ez újabb probléma elé helyezi az iskolákat. Természetesen a családi nevelést az iskola nem vállalhatja át,

csak kiegészíthet, illetve a hiányokat megpróbálja kompenzálni. .

A szülők felelőssége felbecsülhetetlen abban, hogy mit közvetítenek. Ha a harmónia a legkisebb

közösségben (családban) hiányzik, valószínűleg nem várható el etikus magatartás a nagyobb közösségben

sem.



TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-007                                                            Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

OM azonosító: 035 900
5200, Törökszentmiklós Hunyadi u. 6

Tel.: 06-56/390-092
Fax: 06-56/390-255

E-mail: hunyadi.nok@hunyadiu.t-online.hu
titkarsag@hunyadi-tsztm.sulinet.hu

7

A család univerzális egység. Nincs olyan társadalom, mely ne szabályozná a férfi és nő kapcsolatát, vagy

ahol a gyermekekre hagynák, hogy gondoskodjanak magukról. Ahol pedig ezt mégis megpróbálták

ráerőltetni egy működő kultúrára, a kísérlet rövid úton kudarcba fulladt: egyszerűen nem volt

működőképes. Nem hozott nagyobb boldogságot, több értelmet vagy szabadságot a kísérleti alanyok

életébe, s az újabb nemzedék sem bizonyult kreatívabbnak, örömtelibbnek vagy ellenállóbbnak az érzelmi

problémákkal szemben. Sőt éppen az ellenkezője történt.

A működési zavarokkal küszködő család került a figyelem középpontjába, s lassan már a legtöbb ember

úgy gondolja, hogy maga is ilyenben nőtt fel. A széteső család fájdalmát és gondjait mindenki jól ismeri,

de kevesen tudják, hogy milyen egy jól működő család. Ez indított bennünket arra, hogy a témahét

központi gondolata ez legyen. Tapasztaljuk a mindennapokban, hogy a HH, HHH helyzetű gyerekek

milyen kevés megerősítést kapnak a család fontosságáról.

3. A témahét célja:

 A család témakörének több szempontú komplex feldolgozása különböző tanulócsoportok

együttműködése révén, elméleti és gyakorlati vonatkozásainak feltárása az életkori és egyéni

sajátosságok figyelembevételével, melynek eredménye: a személyiség sokrétű fejlődésének

lehetősége.

3.1.  A szociális és személyes kompetenciák fejlesztése:

- Kooperatív együttműködés megtapasztalása

- Szociális kompetenciák: társas készségek, stb.

- Kommunikáció: az élőbeszéd értelmezése, válaszadás, kérés, kérdés megfogalmazása,

alkudozás, feltétel nélküli elfogadás, az írott szöveg értelmezése más (pl:piac)

körülmények között

- Másság elfogadása.

- A gyermekek tapasztalatszerzése (mindennapi vásárláshoz, pénzhasználat, becslés

gyakorlása élethelyzetben történő vásárlás, valódi pénz használata, becslés, visszajáró

kiszámolása fejben, számlálás, számolás, kerekítés, becslés
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3.2.  Hátránykompenzáció

· A viselkedés szabályainak tudatosítása és alkalmazása

· A kultúrák elfogadása

· Konfliktuseldolgozási módok elsajátításának elemei

· Könyvtári illemkódex elsajátítása

· A kölcsönzés módjával ismerkedés

· A kölcsönzött könyvek megbecsülésére szoktatás megalapozása

3.3.  Együttes élmény

· A munkájuk eredményének megtapasztalása az elkészült és előadott műsor után kapott

visszajelzésekből

· Más környezetben, más felnőttekkel szerzett kapcsolatépítési tapasztalataik növelése

3.4.  Tanulási folyamat megélése

· Minél természetesebb helyzetek teremtése a családi kapcsolatok megéléséhez

· A tanulási technikák alkalmazása

· A gyerekek bevezetése a városi könyvtár világába

· A versek, az olvasás megkedveltetése

· Segítés a saját képességeknek megfelelően

3.5.  A család téma megismerése, megértése, alkalmazása

· A tanulóink ismereteinek növelése a család fontosságáról

· A családban megjelenő egészségügyi feladatok megismerése, gyakorlása

· Ismerkedés a csecsemőgondozás alapjaival

· A családban megjelenő munkák megismerése, gyakorlása

· Ismerkedés a mézeskalács, perec alapanyagával, elkészítésével

· A viselkedés szabályai és alkalmazásuk otthon, vendégségben
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· Munkamegosztás fontosságára nevelés

· Segítés a saját képességeknek megfelelően

3.6.  Az érzelmi –értelmi nevelés

· Élvezetes, játékos alkalmak szervezése

· A versek, az olvasás megkedveltetése

3.7.   Énkép, én azonosság, én identitás erősítése

· Énkép, önismeret fejlesztése.

· Szerepléshez szükséges önbizalom növelése

· A népi hagyományok ápolása

4. A témahét jellemzői:

ü Fontos a tervezés.

ü A hangsúly az ismeretek megszerzésének folyamatán van.

ü A siker a felelősségvállalók, együttműködésétől függ.

ü A közös alkotás erősíti a kohéziós erőt.

ü A tanulók szembesülnek saját képességeikkel.

5.  A megvalósítás lépései

5.1.  A pedagógusok előkészítő munkája:

· A team munka megszervezése

·  A téma kiválasztása

·  Megoldási variációk gyűjtése

·  Könyvtári kutatómunka, szakirodalmi kutatás

· A témahét programtervezetének összeállítása
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· Kapcsolatfelvétel a meghívandó szülőkkel, nagyszülőkkel

· Időpont egyeztetés a külső helyszínek vezetőivel (jelen esetben: védőnőkkel,

könyvtárosokkal, szociális otthon vezetőjével, eltérő tagozat pedagógusaival)- ahogy a

téma kívánja

· Meghívó készítése, személyes átadása

· Tájékoztató felhívás készítése

· Mentorokkal szakmai megbeszélés

· Szükséges kellékek számbavétele, eszközlista összeállítása (a kínálatok felmérése)

· Az eszközök, a feltételek ismeretében a program véglegesítése

· Témahét-fal létrehozása

6.  A témahét programja

Időpo
nt

Program Résztvevő
osztály

Bevont tantárgy Felelős Helyszín

2010.
05.10.

Könyvtári óra

Versfeldolgozás
megzenésített
változattal és
dramatikus
feldolgozás

József Attila:
Altató

Zelk Zoltán:
Este jó

1. b Szövegértés-
szövegalkotás

Török Emőke Városi
Könyvtár

Családi fotók
kiállítás

Előzetes feladat:
a család közös

2. b Kuckó Deákné Kovács
Magdolna

Hunyadi

Nagyszoba
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fényképválogatá
sa

Az én anyukám

Történetek,
versek
párbeszédes
szerepjáték

3. b Magyar nyelv és
irodalom

Kálmánné Tolmár
Ilona

Hunyadi

Könyvtár

2010.
05.
11.

Vásárlási
szokások-
családi
költségvetés

3. b Kompetencia
matematika

Kálmánné Tolmár
Ilona

Hunyadi

Könyvtár

Petőfi Sándor:
János vitéz

A család szerepe
az ember
életében

Drámajáték

5.  b Szövegértés-
szövegalkotás

Bencsik Pálné Hunyadi

L/1.

Családi
időbeosztás –
Napirend

A helyes és
helytelen
időbeosztás

2. b Környezetismeret Deákné Kovács
Magdolna

Hunyadi

Nagyszoba

Anyák napi
műsor és
ajándék
készítése

1. b Ének, technika Török Emőke Hunyadi

Anyák napi
műsor és
ajándék
készítése

5.  b Szövegértés-
szövegalkotás

Bencsik Pálné Hunyadi

L/1.

2010. Születés és
csecsemőkor

2. b Környezetismeret Deákné Kovács EGYMI
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05.12. megismerése Magdolna Védőnői
Szakszolgálat

Közös nap az
eltérő tagozatos
4. osztállyal

4. b
1. b

Környezetismeret,
testnevelés, matematika

Török Emőke Kiskút

Gazdálkodás a
családban

Bevásárlás

5. b Kompetencia
matematika

Környezetismeret

Kálmánné Tolmár
Ilona

Városi piac

Családi
munkamegosztá
s

5.  b Osztályfőnöki Bencsik Pálné Hunyadi

L/1.

2010.
05.13.

Családi-nap

Forgószínpad

1. b

2. b

3. b

5.  b

Szövegértés-
szövegalkotás,
környezetismeret,
Kompetencia
matematika, ének,
technika, testnevelés,
kuckó

Hunyadi

Mesemondás
nagyszülőkkel

szövegértés-
szövegalkotás

Török Emőke Hunyadi

Mézeskalács-
sütés

Technika, kuckó Deákné Kovács
Magdolna

Hunyadi

N.sz.

Az étkezés
illemtana

Megvendégelés

Helyes étkezési
szokások - Totó

Környezetismeret,
kuckó, technika,

Kálmánné Tolmár
Ilona

Hunyadi

Könyvtár

Sportvetélkedő Testnevelés Bencsik Pálné Hunyadi

Tornaterem

2010. Látogatás az 1. b
5.  b

Szövegértés- Török Emőke Idősek
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05.
14.

Idősek
otthonába

szövegalkotás, rajz,
technika, ének, kuckó

Bencsik Pálné Otthona

Családi-nap

Forgószínpad

Tanítási órák

Mesemondás
nagyszülőkkel

Mézeskalács-sütés Az étkezés
illemtana

Megvendégelés

Sportvetélkedő

Helyszín F/17 Nsz. Könyvtár Tornaterem

1. óra    8 - 8.45 1. b 2. b 3. b 5. b

2. óra    9 - 9.45 3. b 5. b 1. b 2. b

3. óra   10 - 10.45 2. b 3. b 5. b 1. b

4. óra   11 - 11.45 5. b 1. b 2. b 3. b

7.  A témahét megvalósítása

7.1.  A témahétbe bevont osztályok, pedagógusok:

1. b.  – Török Emőke

2. b.  – Deákné Kovács Magdolna

3. b.  – Kálmánné Tolmár Ilona

5. b.  - Bencsik Pálné

7.2.  A komplex foglalkozások és tanórák témái:

Ø Családi nap (1. b. 2. b. 3. b. 5. b.)

· Mesék, találós kérdések
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· Mézeskalács készítés

· Sportvetélkedő

· Helyes étkezési szokások

Ø Anyák napi műsor összeállítása – 1. b.

Ø Család megjelenése a versekben – 1. b.

Ø Munkamegosztás a családban – 1. b.

Ø Egyszer én is nagy leszek – 2. b.

Ø Milyenek vagyunk? – 2. b.

Ø Egészségesen akarok élni - Látogatás az egészségházban – 2. b.

Ø A család szerepe az ember életében – Petőfi: János vitéz – 5. b.

Ø Munkamegosztás a családban – 5. b.

Ø Az én anyukám – 3. b.

Ø Jövedelem beosztása – 3. b.

Ø Városi piacon, üzletben – 3. b.

7.3.  A komplex foglalkozások és tanórák vázlatai

1.

Családi nap

Résztvevők: 1. b. 2. b. 3. b. 5. b.

Meghívott mesélő nagymamák, szülők

Megvalósítás módja: forgószínpad

Téma: Mesék, találós kérdések

Pedagógus: Török Emőke

Célok:
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A családi kapcsolatok erősítésének, fenntartásának lehetőségeivel ismerkedés

Hagyományok ápolása

A különböző generációk kapcsolatának erősítése

Helyszín: tanterem

Megvalósítás módja: óránkénti váltással egy-egy osztály vesz részt a programon az osztállyal együtt
érkező szülőkkel

Tevékenységek Munkaformák Szükséges eszközök

1.Ráhangolódás: Icipici kis

mese eléneklése a

nagymamákkal közösen,

bekapcsolódnak, akik

ismerik a dalt

A résztvevők köszöntése, a

nagymamák bemutatása

nagycsoportos munka tanterem körben elhelyezett
székekkel, középen
szőnyeggel, számítógép, CD

2. Régi mesekönyvek

megismerése – meseírók

neve, könyvek kora, állapota

A nagymamák választott

meséjének meghallgatása

nagycsoportos munka mesekönyvek

3. Kedvenc szereplők
kiválasztása, a kiválasztott
kaviccsal megjelenítése

csoportmunka varázsdobozban különböző
színű és méretű kavicsok

4. Csoportok alakítása kooperatív technika színes korongok

5.Kellékek kiválasztása, a

jelenetek összeállítása

csoportmunka fűzfa ládában jelmezek,
kellékek, kiegészítők,
textilek

6. Jelenetek előadása csoportmunka a választott jelmezek,
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kellékek

7.Találós kérdések a

nagymamáktól- megfejtések

a gyerekektől. Jutalmak a jó

megfejtésért

frontális munka találós kérdés gyűjtemény

8.Kinek melyik mese tetszett

a legjobban?

Melyik találós kérdést

tanultad ma?

Kinek tanítod meg a tanult

találós kérdésedet?
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2.

Óravázlat

Tantárgy: ének

Osztály: 1. b.

Téma: Anyák napi műsor összeállítása

Nevelési cél: Az érzelmek kifejezése a művészetek eszközeivel

Didaktikai cél: Komplex műsor összeállításának megalapozása

Időpont: 2010. május 11.

Tanító pedagógus: Török Emőke

Tevékenységek Munkaformák Szükséges eszközök

1.Ráhangolódás – képek a
világ minden tájáról –
édesanyák gyerekeikkel

indián, néger, afrikai,
eszkimó stb. anyuka - játék,
munka, szomorúság,
vidámság közben

Beszélgetés a képek kapcsán
a keletkezett gondolatokról,

csoportmunka fotók, fényképek,
újságkivágások
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érzelmekről

2.Jelentésteremtés

Válogassátok ki a szókártyák
közül, melyik kapcsolódik,
nektek az édesanya nevéhez!

csoportmunka

A csoportok önálló válogató
munkája

A csoportok meghallgatása-
indoklás

szókártyák: adás, fáradság,
könnyek, játszótér,
borsóleves, létra, erdő, festés,
szeretet, ölelés, sötétség,
segítés, munka

3. Célkitűzés: A mai órán
összeállítjuk az anyák napi
műsorunkat, amit nemcsak a
saját anyukáitoknak,
nagymamáitoknak adunk elő,
hanem az Idősek Napközi
Otthonában is az idős
néniknek.

4. Az előzetesen megtanult
versek bemutatása a
többieknek

nagycsoportos osztálymunka A műsor versei

5. Mely versek illenek a
műsor elejére?

Melyek a végére,
befejezésként?

Milyen sorrendben mondjuk
a többi verset?

Hová kerüljenek a tanult
virágokról, anyukákról szóló
dalok?

nagycsoportos osztálymunka versek, dalok, Anyák napi
CD gyűjtemény

6. A végleges sorrendben
sorkezdő próba

nagycsoportos osztálymunka A sorrendbe rakott versek,
dalok

7. A végleges sorrendben
sorkezdő próba

egyéni, csoportos
versmondások

8. Reflektálás: Mit tudtál
meg az anyukákról, amit

csoportmunka
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eddig nem tudtál?

9. Befejező éneklés- a dalok
próbája

nagycsoportos osztálymunka CD gyűjtemény, dalok
szövege

10. Értékelés:

 Hogy érezted magad a
műsor készítése közben?

Állj a számodra megfelelő
érzelmeket mutató fejecske
elé!

egyéni munka mosolygós, szomorú,
közömbös arcot ábrázoló
lapok

3.

Könyvtári óra
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Helyszín: Városi Gyermekkönyvtár

Résztvevők: 1. b.

Téma:

Család megjelenése a versekben

Zelk Zoltán: Este jó

József Attila: Altató c. versével ismerkedés

Janikovszky Éva: Akár hiszed, akár nem

Tevékenységek Munkaformák Szükséges eszközök

1.Hangulati bevezetés-
ráhangolódás diaképekkel,
színek-képek párosításával

Melyik színt, melyik családi
tevékenységhez tennétek?

pármunka, csoportmunka családokról diaképek különböző
évszakokban, napszakokban,
színes papírok

2.Célkitűzés: A mai könyvtári
órán két verset ismertek meg,
amelyek a családot mutatják be
egyik napszakunkban.

3.Megismerkedés a versekkel a
könyvtáros felolvasásában

frontális osztálymunka verses kötetek

4. A versek megzenésített

változatának meghallgatása

( Este jó) (Altató)

- a babákkal az altatás eljátszása

CD, számítógép

5. Benyomások, vélemények

hangulatjelző színes lapokkal

egyéni munka színes lapok

6. Leporelló típusú könyvek

megismerése – Keressetek

kihajtogatható, vastag, színes

lapú könyveket a polcokon!

csoportmunka könyvek a polcokról
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Nézegessétek meg a rajzokat,

olvassátok el a mesék, versek

szövegét! Keressetek

kapcsolatot a kép és a szöveg

között!

7. Könyvkészítés menetével

ismerkedés

Szerintetek hogyan készítik
ezeket a könyveket?

csoportmunkában vélemények
összegyűjtése, azok megosztása
frontálisan

csomagolópapír, filctollak

8. Az illusztráció készítéséhez

szükséges versszakok

elolvasása önállóan

csoportmunka verses kötetek

9. Döntsétek el, hová

szeretnétek elhelyezni a lapon a

versszakot, amihez rajzot

készítetek!

csoportmunka rajzlap, ragasztó, nyomtatott
versszakok

10. Önálló rajzkészítés, a

legszebb illusztráció

kiválasztása közösen

egyéni munka után
csoportdöntés

rajzlap, színesek, filctollak,
zsírkréták

11. A lapok összeragasztása

nézegethető könyvvé

csoportmunka elkészült illusztrációk, cellux

12. Cím, illusztrátorok nevének,
elkészítés idejének feltüntetése

csoportmunka színes ceruzák

13.Hangulati zárás: Janikovszky

Éva versének illusztrált

képsoraival ismerkedés

frontális munka projektor
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4.

Óravázlat

Tantárgy: környezetismeret

Anyag: Munkamegosztás a családban

Időpont: 2010. 05. 12.

Résztvevők: 1. b. Sajátos Nevelési Igényű Tagozat 4. osztály

Pedagógusok: Tóth Jánosné

Török Emőke

Helyszín: Sajátos Nevelési Igényű Tagozat konyhája

Tevékenységek Munkaformák Szükséges eszközök
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1.Elhelyezkedés – csoportokban
az asztaloknál, szülők, gyerekek
a kétféle osztályból vegyesen

asztalok a csoportok számának
megfelelően

2.Ráhangolódás – Eszközök
szétválogatása - Melyiket
használja legtöbbször anya,
melyiket apa, melyiket a
gyerekek?

A szétválogatások magyarázata
a csoportoktól- a közös
eszközök választásának
indoklása

csoportmunka nyújtófa, csavarhúzó, kenőtoll,
kalapács, labda, szög, lábas,
baba, gyufa, legó, seprű,
bevásárló táska, kifestő könyv,
zsák, fűrész, fejsze, számítógép,
szappanbuborék fújó

3. Célkitűzés: A mai közös
munkánkon perecet fogunk
készíteni.

4. Gyűjtsük össze közösen mi
kell hozzá! Döntsétek el, a
felsorolt hozzávalókból, melyek
szükségesek a perec
elkészítéséhez!

csoportmunka papír, ceruza, lista a
hozzávalókból, kiválasztás
közösen

5.Közös megbeszélés egyéni nagycsoportos az elkészült listák

6.Összekevert
munkafolyamatok sorba
rendezése

csoportmunka Munkafolyamat összeállítása:

- begyúrás
- cipókra szétosztás
- sodrás
- darabolás
- formázás
- tojás felverése
- perecek megkenése
- tepsibe helyezés
- sütés
- kóstolás

7. A perecek elkészítése
közösen

csoportmunka megkelt tészta, liszt, tojás,
kenőtoll, tepsi

8. Mondóka tanulása a sütés
ideje alatt

Játék közösen

egyéni nagycsoportos Gyerekek, gyerekek szeretik a
perecet…
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9.Hogyan tudsz segíteni
anyának, apának?

csoportmunka összegyűjtött ötletek – listából
válogatás

10. Kóstolás - Kinek ízlik az
elkészült perec?

Értékelés skálán

Értékelő skálán bejelölés

5.

Környezetismeret óra

Osztály: 2. b

Téma: Egyszer én is nagy leszek

A foglalkozás időpontja: 2010. 05. 11.
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Pedagógus: Deákné Kovács Magdolna

Az óra feladatai:

 Az anyanyelvi kompetencia fejlesztését segítő cselekvések, tevékenységek:
Ø Szókincs fokozatos bővítése.

Ø Szöveghez kapcsolódó feladatok megválaszolása írásban és szóban. Feladatlapok megoldása.

Ø Kulturált, igényes beszéd alakítása.

Ø Udvarias társalgási szabályok megfogalmazása, gyakorlása.

A matematikai kompetencia fejlesztését segítő cselekvések, tevékenységek:

Ø Időbeli tájékozódás fejlesztése: idő becslése, mérése szabvány egységekkel (óra, nap, hét, hónap,
év); idő-meghatározó kifejezések használata (régen, amikor kicsi voltam); folyamatok,
cselekvések, történések elemeinek időbeli sorba állítása.

Ø A méréshez szükséges mérőeszközök megismerése, helyes használatuk gyakorlása.

Digitális kompetencia fejlesztését segítő feladatok:

Ø Az információk sokaságában való eligazodás fejlesztése.

Ø Irányított információ-keresés az internetről. Az információk összegyűjtése, feldolgozása,
bemutatása.

Szociális és állampolgári kompetenciafejlesztését célzó feladatok:

Ø Saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretek elsajátítása

Ø Az egészséges életvitellel kapcsolatos szokások bemutatása, gyakoroltatása.

Ø A segítés és gondozás képességének a fejlesztése.

Tevékenységek Munkaformák Szükséges eszközök

1.Ráhangolódás: Ki vagyok én? c. játék
a különböző családtagok kitalálásával

frontális fejdísz

2.Képek alapján a különböző életkorok
felismerése, időrendi sorba állítása.

csoportmunka számítógép

3.Mérési gyakorlatok a növekedés egyéni
papírmérőszalag
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bizonyítására. Az eredmények rögzítése.

4.Különböző életkorú családtagok
bemutatása szerepjátékkal. Kooperatív munka

5.Saját napirend elkészítése. A helyes és
a helytelen időbeosztás megítélése.
Tevékenységek időbeli elrendezése,
felragasztása

Kooperatív munka
csomagolópapír

6. Óra végi értékelés: Melyik órai
tevékenység tetszett a legjobban?
Próbálj 5 korongot elosztani!

Egyéni
korongok

6.

Kuckó (személyiségfejlesztő) óra

Osztály: 2. b.

Téma: MISI MÓKUS - Milyenek vagyunk?

A foglalkozás időpontja: 2010. 05. 11.

Pedagógus: Deákné Kovács Magdolna

Feladatok:

Ø Szociális kompetenciák fejlesztése
Ø Olvasás-szövegértés fejlesztése
Ø A segítés és gondozás képességének a fejlesztése
Ø Tudatosítani az emberek közti hasonlóságok és különbségek okait

Megvalósítandó feladat Munkaforma Eszközök

Megelőző tapasztalat: A tanulók kikérdezik szüleiket,
nagyszüleiket csecsemő és kisgyerekkori szokásaikról,
olyan tulajdonságokról, amelyek csak rájuk jellemzőek.
Összegyűjtik a család kedvenc történeteit, melyek róluk
szólnak. Fényképet hoznak a családról, melyet
szétválogatnak.

egyéni fényképek
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I. Ráhangolódás
Közös tulajdonságok gyűjtése:

a. csecsemő és kisgyerekkori sajátosságok, jellemzők
összegyűjtése. Általános és egyedi jellemzők kiemelése-
Mi kerül az ablak 4. részébe? fényképek elhelyezése,
felragasztása

b. A szóvivő beszámolója
c. Saját élmények, történetek
d. Ráhangolódás a történetre: feldarabolt kép

összeillesztése-Misi mókus családja

Kooperatív
technika:ablak

kooperatív
technika:
kerekasztal

csomagoló-
papír

puzzle-kép

II. Új tartalom feldolgozása
1. Történet meghallgatása
2. A benyomások megfogalmazása
3.  Önálló szövegolvasás-részenként
4. Csoportonként címadás
5. Plakátkészítés a történetről

egyéni

csoportmunka

mese

csomagoló-

papír

III. Összegzés

Beszélgető-kör: Vajon mi lesz Misi sorsa?

Hogyan segít neki a családja?

nagycsoportos
munka

IV. Értékelés: Hogyan érezted magad a csoportban?
egyéni kilépőkártya

7.

Látogatás a városi EGYMI-be

A foglalkozás időpontja: 2010. május 12.

A foglalkozás témája: Egészségesen akarok élni
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Osztály: 2. b

Pedagógus: Deákné Kovács Magdolna

A foglalkozásokon megvalósítandó feladatok:
Ø Segítsen az ismeretek és képességek mindennapokban történő felhasználásában.
Ø Alakuljon ki harmonikus énképük, helyes egészségszokásaik, valamint önmaguk és környezetük

iránti felelősségérzetük.
Ø Ismerje fel a mérésekhez, vizsgálódásokhoz szükséges eszközöket, és használja azokat

balesetmentesen.
Ø Szerezzen gyakorlatot a mindennapi életben előforduló mérésekben, ezek mértékegységeinek

(hosszúság, tömeg, térfogat, idő, hőmérséklet) használatában.
Ø Lássa meg a környezete és saját egészsége közötti összefüggést.
Ø Igényelje az egészséges életkörülményeket.

Ø Sajátítsa el az egészséges és harmonikus életvitelt megalapozó szokásokat!

Tevékenység Munkaforma Eszköz

1. A csecsemőgondozóban
dolgozó védőnők
megismerése

nagycsoportos egyéni

2. A különböző helyiségek
(váró, vizsgáló)
körbejárása

frontális

3. Játék-babák mérése,
pelenkázása

csoportmunka
játék-babák, mérleg, pelenka

4. Saját test mérése (súly,
magasság)

egyéni
mérleg, centiméter

5. Összegzés-értékelés:
hangulatlap színezése

6. „Hogyan éreztem
magam?”

egyéni
hangulatkártya (kilépőkártya)
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8.

Mézeskalács készítés
Időpont: 2010. május 13.

Osztályok:

1. óra: 2. b

2. óra: 5. b

3. óra: 3. b

4. óra: 1. b

Pedagógus: Deákné Kovács Magdolna

Feladatok

Ø Életkori sajátosságukhoz igazodva és azok elemeit felhasználva sokoldalú kapcsolatba kerülnek a
mesterséges környezettel, mind a megfigyelés, mind pedig a gyakorlati tevékenységen keresztül.

Ø A mézeskalács készítés késztesse a tanulókat a problémaközpontúságra, a rugalmas
gondolkodásra, a kreativitásra, fejlessze a munkamorált, finomítsa a mozdulataikat.

Ø A széleskörű ismeret- és tevékenységkínálat segítse hozzá a tanulókat egyéni adottságaik,
képességeik, érdeklődésük, kompetenciáik fejlesztéséhez, reális önismeretük alakulásához.

Ø A népművészet elemeinek felhasználásával fejlesztjük kreativitásukat.

Ø A kézügyesség fejlesztése, a szűkebb élettér (család, lakás, iskola, lakóhely) technikai
környezetének vizsgálata, megismerése;

Ø A háztartási ismereteken keresztül az önállóságra törekvés, a célszerű, eredményes és takarékos
gazdálkodás, a jövedelemszerzés lehetőségeinek megláttatása, igényének felébresztése;

Ø A családi életre való felkészítés és a napi feladatok gyakorlása;

Tevékenységek Munkaforma Szükséges eszközök

1.Ráhangolódás-beszélgetőkör: Ki
sütött már mézest? Kivel? Milyen
alkalommal?

frontális

2. A mézes alapanyaga- feladatlap egyéni Koncentrációs feladatlap
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kitöltése

3. Higiénés szokások megbeszélése,
kézmosás

4. A mézes elkészítése:

    - nyújtás

- szaggatás

- díszítés

egyéni

5. Összegzés - értékelés: egyéni
vélemények meghallgatása

egyéni nagycsoportos
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ÓRAVÁZLAT

Osztályfőnöki óra az 5.b-ben

Téma: Munkamegosztás a családban (Témahét: A család)

feladat képességfókusz munkaforma eszköz idő
1.Mocsárjárás

A csoport tagjai szorosan
egymás mellé állnak, az
egymás melletti bokákra
gumigyűrű kerül, ily
módon a csapattagokat
egymáshoz láncoljuk.
Úgy kell bejárniuk egy
adott utat, hogy a
gumigyűrű el ne
szakadjon.

a csoportkohézió
erősítése,
kooperáció

csoportmunka gumigyűrűk
7
perc

2. „Családalkotás”
2.1.Minden csoport kitalál
magának egy családot.
Feljegyzik a családtagok
vezeték- és keresztnevét,
korát, foglalkozását.
2.2. Prezentációk
A családot a csoport egy-
egy tagja bemutatja.
2.3. Ki hogyan segíti a
család életét?
Megbeszélik és lejegyzik,
kinek mi a feladata a
családban.
2.4. Prezentációk
A csoport egy-egy tagja
bemutatja a csoport
munkáját
2.5. Megbeszélés
Miért van szükség a
munka megosztására?

fantáziafejlesztés,
logikus
gondolkodás
fejlesztése

szóbeli
kifejezőképesség

képzelőerő,
szociális
kompetenciák

szóbeli
kifejezőképesség

gondolkodás,
szóbeli
kifejezőképesség

csoportmunka

egyéni

csoportmunka

egyéni

frontális

papír, filc

gyurmaragasztó

papír, filc

gyurmaragasztó

20
perc

3. Szituációs játék
3.1. Minden csapat

     borítékot húz, amelyben
     egy-egy szituáció leírása
     található. A csoport
     felkészül a játékra

3.2. A szituációk
     bemutatása

fantáziafejlesztés,
empatikus
képesség
fejlesztése

+ szóbeli
kifejezőképesség

csoportmunka

csoportmunka

borítékok, bennük
a feladatok 17

perc
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ÓRAVÁZLAT

Magyar nyelv és irodalom óra az 5.b osztályban

Téma: Petőfi: János vitéz
           A család szerepe az ember életében (Témahét: A család)

feladat képességfókusz munkaforma eszköz idő
1. Hangulatteremtés

Az Este jó… című
dal meghallgatása.
A zene hallgatása
közben a gyerekek
látni próbálják a
hallottakat
(„moziznak”)

képi látásmód
fejlesztése

frontális számítógép
2
perc

2. Egy átlagos este
nálunk

Néhány gyerek
elmeséli, milyen
náluk egy este. Ki
mit csinál?

szóbeli
kifejezőképesség

frontális
2
perc

3. A házi feladat
   kijelölése és előkészítése

Naplókészítés egy
héten keresztül a
család estéiről
3.1. Mitől napló a
napló?
Minden csoport
egy-egy irodalmi
naplórészletet kap,
amelyen
megfigyelik annak
sajátosságait,
megbeszélik
azokat, majd
jegyzetet
készítenek közösen
3.2. Megbeszélés

3.3. Feljegyzés
készítése

megfigyelőképesség,
vitakultúra, tolerancia

szóbeli
kifejezőképesség,
figyelem
szövegalkotás szóban
és írásban

frontális

csoportmunka

frontális

frontális,
egyéni

papír, filc

füzet, írószer

1
perc

5
perc

1
perc

1
perc
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FELADATOK  A SPORTVETÉLKEDŐHÖZ

1-5. évfolyamnak

A feladatokat válogatva, a korcsoportokhoz, a gyerekek képességeihez igazítva oldják meg a résztvevők.
A szülők nem segítőkként, hanem játékosokként vesznek részt. Fontos szempont, hogy mindenki
sikerélményhez juthasson. A pályák felépítését, az eredmények jelzését, a verseny állásának vezetését, a
bemutatást, a díjak kiosztását gyermek segítők végzik.

Eszközigény csapatonként: 1 medicinlabda (a pálya végének jelzéséhez)

                                               1 medicinlabda (a játékhoz)

                                               2 gumilabda vagy kosárlabda

                                               1 gimnasztikai labda

                                               1 tornaszőnyeg

                                               1 tornapad

                                               3 hulahoppkarika

                                               1 ugrókötél

                                               5 kislabda

                                               4 zsámoly

                                               1 pingpongütő

                                               1 pingponglabda

1. Labdavezetés végig a pályán, a végén megkerüli a medicinlabdát, majd visszafut, kézráütéssel
vált.

2. Átugrik egy zsámolyt, a szőnyegen oldalt gurul, átfut négy zsámolyon, megkerüli a medicinlabdát,
visszafut, vált.

3. A zsámolyból felvesz egy gumilabdát, a hasához szorítva guruló átfordulást végez a szőnyegen,
majd kézbe fogva a labdát szlalomozik a zsámolyok közt, az utolsóba beleteszi a labdát, visszafut,
vált.

4. Felvesz a zsámolyról egy pingpongütőt és rátesz egy pingponglabdát. Ezt egyensúlyozva
szlalomozik a zsámolyok között, megkerüli a medicinlabdát, kézbe veszi az eszközöket, visszafut,
vált.
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5. A medicinlabdát/gimnasztikai labdát szlalomban gurítja kézzel a zsámolyok között, megkerüli a
sor végén a medicinlabdát, visszagurít, vált.

6. A medicinlabdát/gimnasztikai labdát szlalomban gurítja lábbal a zsámolyok között, megkerüli a
sor végén a medicinlabdát, visszagurít, vált.

7. Szlalomban fut a zsámolyok között, majd felvesz egy ugrókötelet, átugorja hússzor bármilyen
módon, megkerüli a medicinlabdát, visszafut, vált.

8. Gurulóátfordulás a szőnyegen, a tornapadon végigfut, megkerüli a medicinlabdát, visszafut, vált.
9. Gurulóátfordulás a szőnyegen, a tornapadon hason fekve kézzel húzza magát, elfut a

medicinlabdáig, megkerüli, visszafut, vált.
10. Gurulóátfordulás a szőnyegen, a tornapadot két kézzel fogja, páros lábbal ugrál egyik oldalról a

másikra, így halad végig a tornapadon, majd elfut a medicinlabdáig, megkerüli, visszafut, vált.
11. Gurulóátfordulás a szőnyegen, átbújik három hulahoppkarikán, továbbfut, megkerüli a

medicinlabdát, háttal fut vissza.
12. Egy zsámolyba öt kislabdát készítünk elő. A zsámoly mellől kell célba dobni a labdákat egy négy

méterre lévő zsámolyba. A kipattanó labda is érvényes találat.
13. Vonalba áll a csapat, az egymás mellett lévő lábakat gumigyűrűvel összekötjük, így haladnak a

pálya végéig. Ott megkerülik a medicinlabdát, visszafelé ugyanígy jönnek.
14. Négykézláb összekapaszkodnak (mindenki megfogja az előtte lévő bokáját), és így haladnak a

pálya végéig. Ott megkerülik a medicinlabdát, visszafelé ugyanígy jönnek.

12.
Óravázlat

Osztály: 3. b

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Tananyag: Az én anyukám

Az egyéni élmények és a szöveg összehasonlítása

Történetek, versek, párbeszédes szerepjáték.

Időpont: 2010. 05.10.

Pedagógus: Kálmánné Tolmár Ilona



TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-007                                                            Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

OM azonosító: 035 900
5200, Törökszentmiklós Hunyadi u. 6

Tel.: 06-56/390-092
Fax: 06-56/390-255

E-mail: hunyadi.nok@hunyadiu.t-online.hu
titkarsag@hunyadi-tsztm.sulinet.hu

35

Feladatok:

Ø Kommunikációs készségfejlesztés

Ø Gondolkodásfejlesztés

Ø Viselkedéskultúra, nyelvi illem

Ø A kommunikációs készségfejlesztéshez kapcsolódó állandó feladatunk a társas érintkezés nyelvi
magatartásformáinak alakítása

Ø Elengedhetetlen az értékek megfogalmazása, (család, szeretet, barátság) az érzelmi skála
gazdagítása, sokszínűvé tétele

Ø Rövid szépirodalmi szöveg megértése

Ø A hangos értő olvasás gyakorlása

Ø Különféle dramatikus formák kipróbálása

Ø Tudás hozzákapcsolása valóságos élethelyzetekhez, tudás hozzákapcsolása személyes
tapasztalatokhoz, egyéni közlési stratégia kialakítása

Tevékenységek Munkaforma Eszközök

1. Ráhangolódás: Betűrejtvény
Megfejtés: édesanya

frontális tábla

2. Mi jut eszedbe erről a szóról? kooperatív csoportonként papíron
„ablak”

3. Beszélgetés arról, hogy milyen feladatai vannak az
édesanyáknak a családban.

frontális

4. Mesélj a társaidnak anyukádról!
Játsszátok el, hogyan szoktatok édesanyáddal együtt
játszani!

páros

5. Szerencsekerék: Anya csak egy van. Mit jelent? frontális

6. Az anyukák legfontosabb belső tulajdonságai:
csoportonként egy-egy tulajdonság húzása

csoport tulajdonság-kártyák
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szituációt kell eljátszaniuk, amiből a többiek
kitalálják milyen tulajdonságú az anya.
(gondoskodó, megértő, aggódó, serény, ápoló, stb.)
Szituációk eljátszása.

7. Az én anyukám
Történet olvasása.

egyéni

8. Összefoglalás: Milyennek látja mindenki az
anyákat?  Igaz hamis játék versekre, történetekre
vonatkozóan.

Mit tehetünk, hogy segítsünk az anyukánknak.
(szófogadás, házimunka stb.)

nagycsoportos,
egyéni

füzet, ceruza

9. Házi feladat: Anyára vonatkozó igék, melléknevek
gyűjtése az olvasmányból!

frontális olvasókönyv

10. Fejezd be a mondatot! Az én anyukám… kooperatív
technika

csomagolópapír, színes
post-it
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13.

Óravázlat

Osztály: 3. b

Tantárgy: Kompetencia matematika

A foglalkozás témája: Jövedelem beosztása

Időpont: 2010. 05.11.

Pedagógus: Kálmánné Tolmár Ilona

Tevékenységek Munkaformák Eszközök

Ráhangolódás:

1. Kié a nagyobb szorzat? – Kockadobásos játék

Szorzat előállítása a dobókocka oldallapjain látható
pöttyök számának összeszorzásával.
A legnagyobb szorzat kiválasztása.

csoportos,
egyéni

dobókockák, füzet

Az új tartalom feldolgozása

2. Boltos- játék játékpénzzel

Együtt van a család bevásárláson. Rakd ki, miket
vásároltok!

Termékek árát tejfölös dobozra, tejes dobozra,
ásványvizes üvegre, teásdobozra, margarinos dobozra,
csoki papírjára ráírom. (differenciálás a teljesítmény
alapján) Add össze, mennyibe kerül!

· Mennyibe kerül 4 tejföl pl.?
·  4 tejföl meg 2 csoki stb.
· 1000 Ft-ból mennyi pénzetek marad, ha

vesztek…

egyéni
(differenciálás)

játékpénz, füzet, tejfölös-,
teás-, tejes-, ásványvizes-,
margarinos dobozok, csoki-
papírok

3. Írásbeli szorzás, ellenőrzés összeadással

Mennyit fizetett a család a bevásárlás alkalmával? Hány
Ft-ot kaptatok vissza, ha anya 2000-sel fizetett?

Papírra ragasztott képek bolti termékekről, árakról,

egyéni, csoport feladatlap, füzet



TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-007                                                            Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

OM azonosító: 035 900
5200, Törökszentmiklós Hunyadi u. 6

Tel.: 06-56/390-092
Fax: 06-56/390-255

E-mail: hunyadi.nok@hunyadiu.t-online.hu
titkarsag@hunyadi-tsztm.sulinet.hu

38

meghatározott mennyiségek. (Pl. húsok, tejtermékek,
zöldségek, kenyerek stb.)

Ellenőrzés: javítókulcs csoportonként

Értékelés: csoport szószólója

4. Értékelés: önértékelés, tanítói értékelés kilépőkártya

14.

Vásárlás a piacon

Osztály: 3. b

Komplex foglalkozás: Kompetencia matematika, környezetismeret, kuckó (személyiségfejlesztés)

Megvalósítás helyszíne: Városi piac

Időpont: 2010. 05.12.

Pedagógus: Kálmánné Tolmár Ilona

Munkaformák: csoportmunka

Megvalósítás: Bevásárlás a városi piacon

Tevékenységek Munkaformák Eszközök

1. Gyalogos közlekedés szabályainak
felelevenítése

nagycsoportos
egyéni

2. Csoportalakítás, bevásárló-lista készítése csoportmunka írólap, toll

3. Beszélgetés a vásárlási szokásokról, becslés, nagycsoportos, pénztárca, pénz
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visszajáró fogalmáról.

Mennyi pénzre lesz szükségetek?

Költőpénz kiosztása a csoportvezetőknek.

egyéni

4. Séta a városi piacra nagycsoportos
egyéni

környezetbarát
reklámtáskák, pénztárcák

5. Vásárlás csoportokban. csoportmunka

6. A vásárlás után beszélgetés a csoportokkal:

Mennyibe került? Mennyit kaptatok vissza?

csoportmunka

7. Visszatérés az iskolába nagycsoportos
egyéni

8. Értékelés: csoport, egyéni

Hogy éreztétek magatokat?

nagycsoportos
egyéni

kilépőkártya
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15.

Forgatókönyv

Osztályok: 1. b, 2. b, 3. b, 5. b

Komplex foglalkozás: Környezetismeret, technika, kuckó, kompetencia matematika

A foglalkozás címe: Helyes étkezési szokások

Időpont: 2010. 05.13.

Pedagógus: Kálmánné Tolmár Ilona

Nevelési feladat:
· az alkalmazkodó képesség fejlesztése, alkalmazkodás a természetes és a mesterséges

környezethez;



TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-007                                                            Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

OM azonosító: 035 900
5200, Törökszentmiklós Hunyadi u. 6

Tel.: 06-56/390-092
Fax: 06-56/390-255

E-mail: hunyadi.nok@hunyadiu.t-online.hu
titkarsag@hunyadi-tsztm.sulinet.hu

41

· elemi szinten a kézügyesség fejlesztése, a szűkebb élettér (család, lakás, iskola, lakóhely)
technikai környezetének vizsgálata, megismerése;

· gyakorlati tevékenységeken keresztül a technikai műveltség megalapozása;
· önálló problémamegoldásra törekvés, rugalmas gondolkodásra nevelés;
· a háztartási ismereteken keresztül az önállóságra törekvés, a célszerű, eredményes és takarékos

gazdálkodás, a kiegészítő jövedelemszerzés lehetőségeinek megláttatása, igényének felébresztése;
· A családi életre való felkészítés és a napi feladatok gyakorlása;
· Segítsen megismerni a Föld globális problémáit és az egészséges életmód technikáját.
· A háztartási munkát megkönnyítő szolgáltatások szerepe.
· Ismerjen fel néhány - a háztartásban nélkülözhetetlen - alapvető szerszámot, eszközt.

Tevékenységek Munkaformák Eszközök

1. Beszélgetés az egészséges életmódról,
helyes táplálkozásról:

Power point - bemutató alapján

nagycsoportos
egyéni

számítógép

2. Kézmosás egyéni szappan, kéztörlő

3. Közös szendvicskészítés -
Megvendégelés

egyéni kések, tányérok, papírszalvéta,
tálca, pohár,

Hozzávalók: kifli, margarin,
sonka, szalámi, uborka, retek, sajt,
tea

4. Helyes táplálkozási szokások – Totó

Az elsősök, másodikosok, harmadikosok
csoportban, az ötödikesek egyéni munkában.

egyéni, csoportos Táplálkozási-totó (feladatlapok),
ceruza, toll
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8.  A témahét értékelése

A családhoz kapcsolódó hét célja az volt, hogy a tanórák és a tananyag kereteit átlépve, különböző

módokon megközelítve, sűrítve foglalkozunk egy héten keresztül a témához kapcsolódó

tevékenységekkel. A hétköznapokban tapasztaljuk, hogy a szülőknek nincs annyi idejük, lehetőségük,

energiájuk, sok esetben hajlandóságuk a gyerekeikkel való törődésre, amennyit azok igényelnének.

Néhány időtakarékos ötletet szerettünk volna felvillantani, hogyan lehetne kicsit szorosabbra fűzni a

kapcsolatot a generációk között, így megosztva a gyerekekkel együtt töltött időt, amely az ő fejlődésüket

szolgálhatja.

A kitűzött célokat sikerült megvalósítanunk, amelyhez hozzásegített bennünket a szülők jelenléte,

támogató hozzáállása.

8.1.  A szociális és személyes kompetenciák fejlesztése

Mivel a szociális kompetencia öröklött és tanult összetevők (szociális motívumok, hajlamok, szokások,

készségek, minták, ismeretek) készleteivel rendelkezik, a hét során a résztvevő felnőttektől

tapasztalhattak a gyerekek jó mintákat a mozgás öröme, az együttmunkálkodás, az egymás számára

nyújtott kölcsönös meglepetés szerzése területén. Kreativitásuk növekedését, szerveződését segítette az
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ajándékkészítésben, műsorszervezésben, a sportrendezvény lebonyolításában, a szendvics-

mézeskalácskészítésben biztosított aktív részvételük. A végkimenetelek értékelésének lehetőségét a

csoportok is az egyének is érzékelhették a kézműves munkák eredményét látva, megkóstolva, ill. a

sportteljesítmények végső elismerésénél is ezt tapasztalhatták.

8.2.  Hátránykompenzáció

A különböző helyszíneken a kooperatív csoportok kialakításával megszülető fejlesztő értékelés

elősegítette a tanulók önbizalmának erősödését. A leporelló megalkotásával, a perec, mézeskalács

elkészítésével megérezhették azt az érzést, hogy ez az, amit a tudásommal létrehozhatok.

8.3. Együttes élmény

A közösen szerzett intuíciók a csoportok tagjait erősítették, szívesen osztották meg újra és újra a
szerzett élményeket, ezzel emocionális többletet létrehozva.  Ezen alkalmak segítik, „olajozzák” a
társas kapcsolathálókat.

8.4. Tanulási folyamat megélése

Érdemes hosszú távon tervezni ezen a területen, hiszen egy hét alatt csak elkezdődnek a folyamatok, a
tudatos pedagógiai történések további tervezésével lehet kiaknázni a program kapcsán elkezdett
munka eredményeit, sikereit.

8.5. A család téma megismerése, megértése, alkalmazása

Törekedtünk arra, hogy a gyerekekben megerősödjön az érzés, hogy fontos a család szerepe a későbbi
életükben, fontos, hogy tartozzanak valahová az intellektuális függetlenségük megőrzése mellett. Az
örülni, szeretni, dolgozni, alkotni tudás élményét nyújtottuk számukra, hogy az egészséges közösségi
lénnyé válásukat elősegítsük.

8.6. Az érzelmi –értelmi nevelés

Miközben sokféle érzelmi állapotot megtapasztalhattak a külső helyszíneken, észlelhették saját
közösségük játékos kereteinek hatását a felnőttekre, más gyerekközösségekre.

8.7. Énkép, én azonosság, én identitás erősítése
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Megtapasztalhatták diákjaink, hogy az egyes szabályok ütközhetnek az egyéni érdekeikkel, elveikkel,

miközben gyakorolják a másokkal való törődést, a másokra tekintettel lenni érzését, az empátiát, az

együttműködést, az önállóságot.

8.8.  Gyerekszáj a családi-napról:

„Mindegyik tetszett…”

Sportvetélkedő:

„Sokat sportoltunk, játszottunk.”

„Ha Timinek nem lett volna itt az apukája, akkor nem nyertünk volna.”

„Ott mindenki győzött és jól mulattunk, és csokit is kaptunk.”

Mesehallgatás:

„Tetszettek a találós kérdések és jók voltak a mesék.”

„Jelmezekbe át lehetett öltözni az tetszett a legjobban, és az, hogy Petrával együtt csináltuk.”

„Nem voltak bent székek és padok, olyan „kuckós” volt.”

„Tetszett, hogy a kavicsokkal eljátszottuk a jelenetet.”

Mézeskalács-sütés:

„Jó volt díszíteni, a formákkal jó volt szaggatni az óvodában is így csináltuk.”

„Mert tudtam csinálni három formát, kettőbe tettem tökmagot és a levelet pedig jobban fel tudtam
díszíteni.”

„Nyújtani és díszíteni is lehetett.”

Szendvicskészítés - Táplálkozási-totó:

„Mert finom volt a szendvics.”

„Azt tettünk bele, amit akartunk.”

„Azért is volt jó, mert tanultuk az egészséges táplálékokat.”
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A tervünket több évfolyamra, több szinten készítettük. Az első, a második, a harmadik és az ötödik
évfolyamból is vettek részt osztályok a témahét programjain.

Az alsó tagozaton olyan tevékenységeket szerveztünk, amelyek az életkori sajátosságokat figyelembe
véve sok játékos elemet tartalmaznak. Alig egy éve, ill. néhány éve kialakuló közösségek még nem
erősödtek meg az önálló tevékenységszervezésben. Fontosnak tartottuk, hogy a hét során sok,
önbizalmat erősítő, önállóságot növelő alkalmat biztosítsunk a kisdiákoknak.

Az első évfolyamosoknál az azonnal gyakorlatba helyezhető tevékenységeket helyeztük előtérbe.

9. Tapasztalataink:

ü A kicsik nagy nyitottsággal fogadták az új tevékenységeket, lehetőségeket, szívesen vettek részt a
programokban. Izgalommal várták az újabbnál újabb napokat, az újabbnál újabb élményeket.

ü A nagy létszám ellenére tudtak egymásra figyelni, balesetmentesen együttmunkálkodni.

ü Kifejezték igényüket a gyerekek és a szülők is arra, hogy máskor is együtt dolgozhassanak
másokkal az órán, iskolán kívül. Nagyon örültek a lehetőségnek. „Sokkal jobb volt, mint amire
számítottunk.”

ü A programok során meg tudták fogalmazni a hasonlóságokat, a különbségeket a különböző
generációk tevékenységei között.

ü Nehézséget okozott többüknek a véleményük indoklása, a tetszésnyilvánításuk megfogalmazása.

9.1. A témahét újdonságai:

· Az alsó és a felső tagozat együttmunkálkodik, együttműködik a különböző tevékenységekben,
programokon.

· A szülők aktív résztvevői az előkészítő, a lebonyolító és az értékelő tevékenységnek is.

· Egy hét alatt öt külső helyszínt látogattak meg a résztvevő gyerekek és felnőttek, tevékenyen
kapcsolatba kerültek az őket fogadó felnőttekkel, mely intenzív értelmi és érzelmi hatással volt
rájuk. (Sajátos Nevelési Igényű Tagozat, Ipolyi Arnold Városi Könyvtár gyermekrészlege,
EGYMI Védőnői Szakszolgálat, Idősek Napközi Otthona, Városi Piaccsarnok)

· Komplex ismereteket nyújt az adott témáról.

· Valós élethelyzetek megélését biztosítja az adott korosztály szintjén.
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10.  Tanácsunk a programot megvalósító közösségeknek:

Ø Sokrétű pedagógiai haszna miatt, érdemes megszervezni a témahetet, látva a gyerekek lelkes
részvételét és a szülők tevékeny aktivitását.

Ø Érdemes eltöprengeni azon, hogy a témához kapcsolódó neves pszichológusok, más szakemberek
segítségének igénybevételével a szülők pedagógiai, pszichológiai ismereteit bővíteni lehet,
kapcsolódó események tartásával.

Ø Fölhasználva a játék pedagógiai előnyeit, a különböző generációk együttjátszását érdemes
elősegíteni a témahét eseményeinek megszervezése alkalmával. (Nagyszülőktől kedvenc játékok
összegyűjtése, idősek klubjával társasjáték-délután szervezése.)

Ø A reklámok negatív hatásának ellensúlyozására, az adott témát úgy érdemes körbejárni, hogy annak
reklámértéke legyen (milyen jó volt mozogni, nem is kell hozzá nagy erőfeszítés, nagyon finom
volt az egészséges hozzávalókból összeállított szendvics…), mert a személyesen megtapasztalt,
szájról szájra terjedő reklám, hatásosabb, mint az olvasott vagy hallott.

Ø Sokkal nagyobb önállóságot biztosítsanak az előkészületben és a lebonyolításban a résztvevő
közösségeknek.

Ø Több osztály bevonása

Ø Időben elhatárolódjon más iskolai rendezvényektől, mert nálunk összezsúfolódtak a programok

Ø A különböző korcsoportok többszöri együtt munkálkodása, programja

Ø Esetleg nyitni lehetne más intézmények felé (szakiskolák, gimnázium)

„ Csinálj bármit, mindig az számít, hogy hogyan csinálod, és van-e kivel,
mert ez csapatjáték, és már az is ajándék, ha figyelsz arra, aki rád figyel.”

William Shakespeare
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11. Mellékletek

Kedves Gyerekek!

Iskolánkban 2010. május 10-14-ig témahét zajlik. A család témakörben tervezünk órai

és órán kívüli rendhagyó foglalkozásokat.

A bevont osztályok:

· 1. b

· 2. b

· 3. b

· 5. b

A többi osztály is részt vehet, ha :

- alsó tagozatos, fotókat keres híres családokról, és ezekből tablót készít

- felső tagozatos, elkészíti híres emberek családfáját.

Az elkészült munkákat a fenti osztályok osztályfőnökei szeretettel várják a

Témahéten.

A szervezők
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Koncentrációs feladat

K O F O F I B M A L S F

S Z E A A K A B F I C A

B E M A H E T L A L C H

C I T É Á É O I L Á I S

R M É T Z A J S A K T Z

Á C U K C I T Z K O R E

L I S Z C U K T H T O Z

R T O J Á S K A N E M Á

T Ö K M A G V O B M H M

T V S Z N M G H R B É M

S Z E G F Ű S Z E G J A

N I V A K D I L T A C G

Helyes táplálkozási szokások – Totó

1. Mikor marad a legtöbb C-vitamin a citromos teában?

1. Ha nem a forró teába tesszük a citromot.

2. Ha cukrot teszünk hozzá.

x. Ha mézet is teszünk hozzá.

2. Melyik tápanyag állandó bevitele a legfontosabb a fejlődő szervezetnek?

1. Zsír.

2. Szénhidrát.
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x. Fehérje.

3. Sportolás után mely tápanyagok pótlása a legfontosabb?

1. Szénhidrát, vas.

2. Folyadék, só.

x. Zsír, méz.

4.  Melyik a csirke legkorszerűbb elkészítési módja?

1. Grillezés.

2. Olajban sütés.

x. Zsírban sütés.

5. Melyik étellel jut a szervezet a legtöbb vitaminhoz?

1. Sóskamártás.

2. Nyers gyümölcssaláta.

x. Burgonyafőzelék.

6. Miért a rozs- és a barna kenyér a legegészségesebb a kenyerek közül?

1. Sok rostanyagot tartalmaz.

2. Magas liszttartalma miatt.

x. Mert jobban emésztődik.

7. Hogyan érhető el az ideális testsúly?

1. Naponta egyszer kiadós étkezés.

2. Másnaponként energiadús étkezés.

x. Naponta 3-4 alkalommal alacsony energiatartalmú étkezés.

8. Melyik tápanyag hatására alakul ki testsúlytöbblet?

1. Magas vitamintartalom.
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2. Alacsony rosttartalom, magas cukor- és zsírtartalom.

x. Alacsony fehérje- és magas sótartalom.

9. Válaszd ki a legegészségesebb reggelit!

1. Kávé, szalonna, fehér kenyér.

2. Gyümölcslé, barna kenyér, vaj, sajt, retek.

x. Tea, zsíros kenyér, hagyma.

10. Melyik ebédmintát tartod egészségesnek?

1. Gulyásleves, rántott hús, rizs, kóla.

2. Rántott leves, mákos tészta, szörp, fagylalt.

x. Teflonban sült hal, párolt zöldség, rostos ivólé.

Megoldás:

1. – 1.
2. – x.
3. – 2.
4. – 1.
5. – 2.
6. – 1.
7. – x.
8. – 2.
9. – 2.
10. – x.



TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-007                                                            Hunyadi Mátyás Általános és Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

OM azonosító: 035 900
5200, Törökszentmiklós Hunyadi u. 6

Tel.: 06-56/390-092
Fax: 06-56/390-255

E-mail: hunyadi.nok@hunyadiu.t-online.hu
titkarsag@hunyadi-tsztm.sulinet.hu

51

                    Kedves Nagymama!

Szeretettel meghívjuk a május 13-án, iskolánkban tartandó
családi nap mese délelőttjére. Szeretnénk, ha kedvenc meséjét
elmesélné nekünk, mi pedig szívesen eljátszuk egy-egy részletét.
Örömmel hallgatunk furfangos találós kérdéseket, mondókákat
is.

Helyszín:  Hunyadi Iskola  fsz: 17.

Időpont:   2010. 05. 13.  800-1200

Nagyon várjuk ezt a különleges napot, reméljük, mindannyian
jól fogjuk érezni magunkat.

Szeretettel várja: az iskola 1. b. osztálya és a tanító néni
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