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5. évfolyam
A feladat címe
Turista voltam!
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
1.
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, honismeret
Fejlesztési célok
 Hon- és népismeret
 Testi és lelki egészség
 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
 Attitűdformálás
 Motiváció felkeltése
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony, önálló tanulás
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
 Szövegértés
 Térbeli tájékozódás
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, amelyekhez kapcsolódik:
A Kárpát-medence, ezen belül Magyarország megismertetése, tájékozódás a térképen.
A tanulók motiválása az ország aktív megismerésére, felfedezésére, hazája értékeinek befogadására.
Cél: bemelegítés/ráhangolódás
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A pedagógus készítsen elő (vagy jelöljön ki az atlaszban) egy országtérképet, hogy mindenki előtt
azonos változat legyen. Ugyanebből legyen egy kivetíthető/kifüggeszthető nagy változat is a pedagógusnál.
Feladat menete (forgatókönyv)
A térképen mindenki jelölje be zöld színnel azokat a városokat/földrajzi tájakat, melyeken már nyaralt/üdült vagy táborozott. A legkedvesebb belföldi nyaralásáról készítsenek a gyerekek rövid kedvcsináló anyagot (következő órára) – hozhatnak fényképeket, emléktárgyakat is.
Miközben a diákok felsorolják, ki merre járt már – a nagy közös térképen jelöljék ezeket a területeket/településeket (ha sokan említik, sok-sok apró pöttyel), így kialakul a legnépszerűbb térségek térképe.
Akinek kedve van, elmesélheti kedvenc nyaralási emlékét, miközben a saját térképén mindenki megkeresi ezeket a területeket is (melyeket más színnel jelölnek). Majd végül mindenki pirossal jelölje be
a saját térképén, hogy ha szabadon választhatna az országon belül mely – még ismeretlen területet
– keresné fel a következő évben.
Szükséges időráfordítás
Kb. 30-35 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás / projektmunka
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A feladatot célszerű előre elmesélni a tanulóknak, hogy mindenki készülhessen, gondolkozhasson
rajta. Majd az órán, játékos formában beszélgethetünk az utazási élményekről a nagy közös térkép
előtt.
Használható források, tananyag
Bármilyen forrás használható
Eszközigénye
Földrajzi atlasz, írószer
Értékelésének módja
Szóbeli megbeszélés - értékelés nélkül
Egyéb
Mivel a feladat célja a motiváció felkeltése, a legfontosabb, hogy mindenkit megszólalásra ösztönözzünk.
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A feladat címe
Milyen messze van!
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
2.
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, matematika
Fejlesztési célok
 A tanulás tanítása
 Kerettanterv alapján: Magyarország megismertetése
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony, önálló tanulás
 Természettudományos kompetencia
 Matematikai kompetencia
 Térbeli tájékozódás
 Irányok fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
Magyarország megismertetése, tájékozódás a térképen, távolságok számítása, égtájak készségszintű
felismerése, települések gyors megtalálása.
Cél: fejlesztés / megtanultak ellenőrzése
Elsősorban annak felmérése a cél, hogy a más tantárgyakból szerzett ismeretek hogyan integrálhatók az új tantárgy kereteibe.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A feladat előtt együtt ismételjék át az égtájak megjelenését a térképen és a méretarány/vonalas
aránymérték jelentését.
Feladat menete (forgatókönyv)
A pedagógus településneveket mond, miközben a diákok meghatározzák azok légvonalbeli távolságát. Később a feladat bővíthető: pl. „Sorolj fel lakóhelyedtől kb. x km-re fekvő településeket!”
Verseny: mely települések fekszenek egymástól a legtávolabb és kb. hány km köztük a távolság? Milyen hosszú a Balaton? Stb.
A feladatok végezhetők:
 gyorsaságra: néhány példa esetében versenyezhetnek, hogy ki tudja előbb megmondani a
megoldást (de a többiek azért számoljanak, hiszen nem biztos, hogy az első megoldás a helyes)
 pontosságra: mindenki felírja magának a válaszait, majd az eredmények számításakor az nyer,
aki a 10 feladat alatt a legkevesebbszer tévedett.
Szükséges időráfordítás
20-30 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás – az eredmények közös ellenőrzésével
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Térkép, vonalzó
Értékelésének módja
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A leggyorsabb tanulók értékelése (ha írásban végeztetjük – a legpontosabb becslések jutalmazása)
Egyéb
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Feladat neve
Rövid fogalmazás, újságcikk írása jelentős kerékpár-történeti újításról
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
3. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Történelem, technika, magyar nyelv
Fejlesztési célok
 Motiváció felkeltése
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Anyanyelvi kommunikáció
A feladat tartalma
A kerékpáros jármód történetének megismerése.
Célja
Megtanultak ellenőrzése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanulóknak választaniuk kell egyet a tanórán megismert, a kerékpár történetéhez kapcsolódó találmányok közül, melyről egy rövid, 5-6 mondatból álló fogalmazást kell írniuk. Ennek tartalmaznia kell
a találmány leírását, és jelentőségét.
Feladat menete (forgatókönyv)
 Feladat átgondolása
 Vázlat készítése
 Fogalmazás megírása
Szükséges időráfordítás
10-15 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán kívül (házi feladat)
Módszere, munkaformája
önálló tanulás / önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
http://www.biciklibajnok.hu/auxpage_kerekpar-tortenete/, http://bikemag.hu/alapismeretek/kerekpartorteneti-attekintes
Eszközigénye
írószer, füzet, internet
Értékelésének módja
Ellenőrzés
Egyéb
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A feladat címe
Válassz bringát!
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
4. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Matematika
Fejlesztési célok
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 Motiválás a jármódok megismerésére, kipróbálására.
Célok: ráhangolódás
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Mérettáblázatok sokszorosítása, vagy kivetítése.
Gyermekkerékpárok vázméretének meghatározása
Életkor vagy testmagasság
Javasolt kerékméret
Életkor
Testmagasság
2-4 év

85-100 cm

12"

3-5 év

95-110 cm

14"

5-7 év

110-120 cm

16"

7-9 év

120-135 cm

20"

9-11 év

135-145 cm

24"

MTB kerékpárok vázméretének meghatározása
Magasság Javasolt vázméret
148-158
cm
13-14"
158-168
cm
15-16"
168-178
cm
17-18"
178-185
cm
18-19"
185-193
cm
19-20"
193-198
cm
20-21"

11 éves kor felett 145 cm felett
26"
Feladat menete (forgatókönyv)
A pedagógus a gyerekek bevonásával, interaktív módon ismerteti a kerékpárok fajtáit, ezzel felvezetve a feladatot. Ezt követően a tanulók teendője az, hogy minden családtagjuknak megtalálják a
megfelelő méretű kerékpárt.
Szükséges időráfordítás
Kb. 10-15 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Íróeszköz, papír, mérettáblázat (nyomtatva vagy kivetítve)
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Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
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A feladat címe
A kerékpáros helye a forgalomban
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
20. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Technika és életvitel
Fejlesztési célok
 Erkölcsi nevelés
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 Magatartásformák, szabályok, viselkedési normák különböző élethelyzetekben
Célok: fejlesztés (közlekedési szabályok ismerete, gyakorlása, rendszerezése)
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A pedagógus összegyűjti a releváns közlekedési táblák, útburkolati jelek képét (lásd: tanári kézikönyv), amelyeket projektor segítségével kivetít az óra megfelelő részében, vagy kinyomtatja azokat, és felragasztja a táblára. A tanár feladatat a tevékenység kezdetén a tanulók orientálása rávezető kérdésekkel, majd a feladat zárásaként az összegyűjtött ismeretek rendszerezése.
Feladat menete (forgatókönyv)
Osztálylétszámtól függően 3 vagy 6 csoport alakításával kezdődik a feladat. Az egyes csoportok különböző szabályok összegyűjtését kapják feladatul:
1. Hol szabad kerékpárral közlekedni?
2. Hol tilos kerékpárral közlekedni?
3. Milyen sebességhatárok vonatkoznak a kerékpárosokra?
A tanulók csoportmunkában gyűjtik össze az általuk ismert vonatkozó szabályokat, melyek összeírására öt perc áll rendelkezésükre. Ezt követően az egyes csoportok ismertetik az osztállyal a gyűjtés eredményét. Végül a pedagógus a vonatkozó közlekedési táblák és útburkolati jelek ismertetésével (kivetítés, táblára ragasztás) segít rendszerezni, pontosítani az ismereteket.
Szükséges időráfordítás
20-25 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Biciklis praktikák, MK Kisokos, KRESZ
Eszközigénye
Írószer, papír, projektor, KRESZ táblák, útburkolati jelek képei
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
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A feladat címe
Közúti táblák rendszerezése
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
21. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Technika és életvitel
Fejlesztési célok
 Erkölcsi nevelés
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 Magatartásformák, szabályok, viselkedési normák különböző élethelyzetekben
Célok: fejlesztés (közlekedési szabályok ismerete, gyakorlása, rendszerezése)
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A pedagógus a feladat előtt interaktív módon (kérdésekkel, példákkal) bemutatja, milyen típusú
közúti jelzőtáblákkal találkozhatunk az utakon (részletesen lásd: tanári kézikönyv):
 Útvonal típusát jelző táblák
 Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák
 Utasítást adó jelzőtáblák
 Tilalmat jelző táblák
 Veszélyt jelző táblák
 Tájékoztatást adó táblák
 Az út mellett vagy közelében lévő egyes létesítményekről tájékoztatatást adó táblák
Ismerteti az egyes csoportokba tartozó táblák közös jellemzőit.
Feladat menete (forgatókönyv)
A pedagógus projektor segítségével kivetíti az egyes csoportokba tartozó sorszámozott táblákat
(vagy a diákoknak párosával kiosztja ezeket fénymásolt papírokon). A tanulók páros munkával minden egyes táblacsoportot két percig láthatnak, ez idő alatt minél több tábla jelentését le kell írniuk
(a megfelelő sorszámhoz a megfelelő elnevezést írva). A feladatot ellenőrzés zárja, minden jó válasz egy pontot ér. A legjobb páros például ötös érdemjeggyel jutalmazható.
Szükséges időráfordítás
20-25 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Páros feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Papír, íróeszköz, táblák képe kivetítve vagy papíron.
Értékelésének módja
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Szóbeli értékelés, legjobb páros jutalmazása ötös érdemjeggyel.
Egyéb
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A feladat címe
Környezetvédelem, természetvédelem, „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
26. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, honismeret, földrajz, biológia
Fejlesztési célok
 Hon- és népismeret
 Gazdasági nevelés
 Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Attitűdformálás
 Motiváció felkeltése
 Énkép, önismeret
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Természettudományos kompetencia
 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 A Kárpát-medence, ezen belül Magyarország megismertetése.
 A tanulók motiválása az ország aktív megismerésére, felfedezésére, hazája értékeinek befogadására.
Lakóhely- és országismeret, gazdasági, társadalmi, környezeti ismeretek
Cél: Bemelegítés, ráhangolódás – a témához kapcsolódó eddigi tapasztalatok megfogalmazása
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A pedagógus előzetesen gondolja végig, készítsen listát arról, hogy milyen gazdálkodó szervezetek
tevékenykednek a településen. Részletezze, hogy ezek milyen típusú tevékenységeket folytatnak.
Vegye számba e tevékenységeknek a (pozitív és negatív) környezeti, társadalmi, gazdasági, stb. hatásait.
Feladat menete (forgatókönyv)
Irányított beszélgetés keretében tárgyalják meg a gyerekekkel a fentieket. Aktivitásuk elősegítése
érdekében mindenki elmondhatja, hogy szülei hol dolgoznak, mivel foglalkozik a szervezet, amelynél dolgoznak. Beszéljék meg, hogy ezek a foglalkozások és szervezetek, illetve tevékenységeik hogyan, miként járulnak hozzá a település fejlődéséhez, az emberek életéhez.
Otthon kérdezzék ki szüleiket a diákok, beszélgessenek velük a témában, majd önálló munka keretében írjanak fogalmazást ezekről a kérdésekről a következő órára.
Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy ki mivel szeretne majd foglalkozni és miért. Érdekes lehet, hogy
vajon szempont-e számukra a közösségért, más emberekért vállalt felelősség.
Szükséges időráfordítás
Kb. 30-35 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán (illetve házi feladatként részben önállóan) – egységes szempontrendszer alapján
Módszere, munkaformája
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Közös, irányított feladatmegoldás, megbeszélés / egyéni projektmunka
Használható források, tananyag
Bármilyen forrás használható, valamint a szülőkkel való beszélgetés
Eszközigénye
Füzet, írószer
Értékelésének módja
Szóbeli megbeszélés, elemzés, értékelés
Egyéb
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A feladat címe
Pazarlás, szemét és hulladékok problémája a településen
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
27. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Környezet- és természetismeret, biológia, kémia, fizika, történelem
Fejlesztési célok
 Erkölcsi nevelés
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A családi életre nevelés
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
 Gazdasági és pénzügyi nevelés
 Médiatudatosságra nevelés
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Anyanyelvi kommunikáció
 Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
 Természettudományos kompetencia
 Digitális kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
 Szövegértés
 Mozgáskoordináció fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
A feladat kapcsolódik a természeti veszélyek és megelőzésük, a tágabb lakókörnyezet értékeinek
megőrzése, védelme és az óvandó természeti környezetünk kérdésköreihez. A projekt a környezetszennyezés okainak azonosítását segíti. Figyelmet fordít a pazarló fogyasztás problémáira, a hulladékok keletkezésének, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás témaköreinek tárgyalására.
(Az órára a pedagógus külső gyakorló szakembert is meghívhat!)
A feladat egyben érinti a társasági illemszabályok, közösségi értékek témaköreit is.
Az órán tárgyaltak (beazonosított környezetszennyezők, károkozás jellege, mértéke) alapján a gyerekek utána járnak annak, hogy a fentiek milyen hosszabb távú veszélyekkel járnak, miként befolyásolják az élő környezet és az ember harmonikus kapcsolatát, az egészséges környezethez való
jogot, és a diverzitást. A gyerekek csoportos kutatást végeznek, eredményeikről társaik előtt beszámolnak, majd közösen megvitatják, értékelik az előadásokat.
A feladat egyben érinti a társasági illemszabályok, közösségi értékek témaköreit is.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, fejlesztés.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Az előző órákon megtanultak alapján elmélyíti és konkretizálja a gyerekek ismereteit. Példákon
keresztül könnyebben érthetővé válnak a hulladékok fajtái, és a pazarló fogyasztás problémái, mint
például a hulladékok mennyisége. Instrukciókat, ötleteket, példákat javasol a feladatok sikeres elvégzéséhez. Külső szakember bevonásával gyakorlatiassá teheti a foglalkozást.
Feladat menete (forgatókönyv)
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A diákok csoportokat alakítanak és a fenti témakörökben önálló munka keretében „felfedezik”
szűkebb és tágabb környezetüket. Konkrét adatokat gyűjtenek, fotóznak, filmeznek, szakemberek
felkeresésével, internetes tájékozódás révén információkat szereznek. Az órán a csoportok bemutatják az elvégzett munkájukat. (Diákat, kisfilmeket mutathatnak be, de játékokat is kitalálhatnak a
feladataik kapcsán, melyekkel társaik aktivitását fokozzák.)
Szükséges időráfordítás
2×45 perc az elméleti anyag leadására és a gyakorlati feladatok instruálására (esetleg külső szakember bevonásával), valamint +45 perc a projektek bemutatására, megvitatására, értékelésére.
Megszervezésének ajánlott módja
Részben tanórán, valamint tanórán és iskolán kívül.
Módszere, munkaformája
Önálló tanulás, csoportos feladatmegoldás, terepmunka, projektmunka. A választott témákhoz a
pedagógus mentort is felkérhet, aki segíti a csoportmunkát.
Használható források, tananyag
Bármilyen forrás használható, valamint terepi ismeretszerzés „szakértők” bevonásával.
Eszközigénye
Jegyzetfüzet, írószer, fényképezőgép, okostelefon.
Értékelésének módja
Értékelési módszer, kvalitatív mérési kritériumok, teljesítményszintek: Az elkészített csoportmunka
problémaérzékenysége, mélysége, ötletessége, komplexitása és az illusztrációkban fellelhető kreativitás.
Egyéb
A feladat egyik nem titkolt célja annak tudatosítása, hogy mennyi „környezetromboló” tényezővel
találkozhatunk szűkebb lakókörnyezetünkben. Fontos az igény felébresztése a környezet állapotának javítására.
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A feladat címe
Természetjárók Tízparancsolata I.
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
28. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Környezet- és természetismeret, biológia, kémia, fizika
Fejlesztési célok
 Erkölcsi nevelés
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Anyanyelvi kommunikáció
 Természettudományos kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
 Szövegértés
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
A társasági illemszabályok gyakorlása. A feladat során szerepjátékokon keresztül gyakorolják a túratársak irányában tanúsítandó figyelmes, felelősségteljes és segítőkész magatartást, miközben felfedezik a közeli és tágabb (lakó)környezet értékeit. A természetben történő megfelelő viselkedés
szabályainak elsajátítása. A jármódok megkövetelte etikai értékrend megismerése.
Célok: fejlesztés: Az előző órák elméleti ismereteire alapozva a tudatos természetjárás legfontosabb illemszabályainak megfogalmazása.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Ismerje meg a természetjáró tízparancsolatát, tudja segíteni, orientálni a diákokat a legfontosabb
szabályok önálló megfogalmazásában.
Feladat menete (forgatókönyv)
A diákok önállóan írják össze a természetjárás, kirándulás legfontosabb szabályait (környezetvédelmi és balesetvédelmi szempontok, egymásra, többi túrázóra való odafigyelés) – személyenként
min. 5, max. 10. szabály.
Alkossanak 4-5 fős csoportokat, olvassák fel egymásnak saját szabályaikat és alakítsanak ki közös
szabályrendszert, melyet mindannyian elfogadnak – 10 szabály.
A csoportok képviselői olvassák fel az osztálynak közös szabályrendszerüket és ebből közös döntés
alapján alakítsák ki azt a 10 szabályt, melyeket az osztály többsége fontosnak tart.
Végül hasonlítsák össze saját szabályrendszerüket a „Természetjárók Tízparancsolatával”, értékeljék a hasonlóságokat és különbségeket.
Szükséges időráfordítás
45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
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Módszere, munkaformája
Önálló tanulás, csoportos feladatmegoldás – az órán fokozatosan jutnak el a diákok az önálló gondolkodástól a kiscsoportos feladatmegoldáson át a nagyobb közösségek (osztály) együttműködéséig.
Használható források, tananyag
Nincsen forrásszükséglete
Eszközigénye
Jegyzetfüzet, írószer
Értékelésének módja
A saját maguk által alkotott szabályrendszerek és a „hivatalos” szabályok összehasonlítása, értékelése
Egyéb
A feladat a környezettudatos szemlélet elsajátítása mellett hangsúlyt fektet a demokratikus döntéshozatali mechanizmusok elsajátítására is.
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A feladat címe
Természetjárók Tízparancsolata II.
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
29. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Környezet- és természetismeret, biológia, kémia, fizika
Fejlesztési célok
 Erkölcsi nevelés
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Anyanyelvi kommunikáció
 Természettudományos kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
 Szövegértés
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
A feladat kapcsolódik a természeti veszélyek és megelőzésük, a tágabb lakókörnyezet értékeinek
megőrzése, védelme és az óvandó természeti környezetünk kérdésköreihez. A projekt a környezetszennyezés okainak azonosítását segíti. Figyelmet fordít a pazarló fogyasztás problémáira, a hulladékok keletkezésének, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás témaköreinek tárgyalására.
(Az órára a pedagógus külső gyakorló szakembert is meghívhat!)
A feladat egyben érinti a társasági illemszabályok, közösségi értékek témaköreit is.
Az órán tárgyaltak (beazonosított környezetszennyezők, károkozás jellege, mértéke) alapján a gyerekek utána járnak annak, hogy a fentiek milyen hosszabb távú veszélyekkel járnak, miként befolyásolják az élő környezet és az ember harmonikus kapcsolatát, az egészséges környezethez való
jogot, és a diverzitást. A gyerekek csoportos kutatást végeznek, eredményeikről társaik előtt beszámolnak, majd közösen megvitatják, értékelik az előadásokat.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Az előző órákon megtanultak alapján elmélyíti és konkretizálja a gyerekek ismereteit. Példákon
keresztül könnyebben érthetővé válnak a hulladékok fajtái, és a pazarló fogyasztás problémái, mint
például a hulladékok mennyisége. Instrukciókat, ötleteket, példákat javasol a feladatok sikeres elvégzéséhez. Külső szakember bevonásával gyakorlatiassá teheti a foglalkozást.
Feladat menete (forgatókönyv)
A diákok csoportokat alakítanak és a fenti témakörökben önálló munka keretében „felfedezik”
szűkebb és tágabb környezetüket. Konkrét adatokat gyűjtenek, fotóznak, filmeznek, szakemberek
felkeresésével, internetes tájékozódás révén információkat szereznek. Az órán a csoportok bemutatják az elvégzett munkájukat. (Diákat, kisfilmeket mutathatnak be, de játékokat is kitalál-hatnak
a feladataik kapcsán, melyekkel társaik aktivitását fokozzák.)
Szükséges időráfordítás
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2×45 perc az elméleti anyag leadására és a gyakorlati feladatok instruálására (esetleg külső szakember bevonásával), valamint +45 perc a projektek bemutatására, megvitatására, értékelésére.
Megszervezésének ajánlott módja
Részben tanórán, valamint tanórán és iskolán kívül.
Módszere, munkaformája
A tanórai anyagok megértése, majd önálló tanulás, csoportos feladatmegoldás, terepmunka, projektmunka. A választott témákhoz a pedagógus mentorokat is felkérhet, akik segítik a csoportmunkát.
Használható források, tananyag
Bármilyen forrás használható, valamint terepi ismeretszerzés „szakértők” bevonásával.
Eszközigénye
Jegyzetfüzet, írószer, fényképezőgép, okostelefon.
Értékelésének módja
Értékelési módszer, kvalitatív mérési kritériumok, teljesítményszintek: Az elkészített csoportmunka
problémaérzékenysége, mélysége, ötletessége, komplexitása és az illusztrációkban fellelhető kreativitás.
Egyéb
A feladat egyik nem titkolt célja annak tudatosítása, hogy mennyi „környezetromboló” tényezővel
találkozhatunk szűkebb lakókörnyezetünkben. Fontos az igény felébresztése a környezet állapotának javítására.
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A feladat címe
Titokzatos térképek
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
30. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret
Fejlesztési célok



Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Pályaorientáció

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek







Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
Természettudományos kompetencia
Digitális kompetencia
Szociális és állampolgári kompetencia
Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
Logikai készség fejlesztése

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
Térkép, repülős-, katonai-, erdész-, tájfutós-, turista-, autós-, kerékpáros térkép, a lakóhely térképe, térképvázlat.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanulók adhatnak csoportosítási javaslatokat, de a pedagógus készüljön fel a halmazképzések
szempontjaiból. A csoportok neveit érdemes rögzíteni, és továbbrendezni. Szerencsés, ha a kerékpáros túrákhoz használható térképek a vége felé kerülnek sorra, és lehetőleg a környéket ábrázolják! Pár lehetséges halmaz:
papír, digitális, dombor (3 dimenziós);
méret: fali, kézi;
szakmai térképek: repülős-, katonai-, erdész-, hajózási-, geodéta-, geológus…;
szintvonalas – szintvonal nélküli;
szabadidős térképek: városi turista, természetjáró turista, tájékozódási futó;
forma: spirálozott, fűzött, lap, leporelló (hajtogatott);
méretarány: világ, Európa, Magyarország, megye, település;
pontosság/információtartalom: térkép, térképvázlat, térvázlat, képtérkép, képes térkép, stb.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulók papír vagy digitális alapú térképeket (térképvázlatokat is) gyűjtenek, majd ezeket bemutatják társaiknak, és a legkülönbözőbb szempontok szerint csoportosítják azokat. Akár időszakos
kiállítás is készíthetünk a gyűjtésből.
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Szükséges időráfordítás
45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül (ez pl. a kiállítás lehet)
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás, csoportos feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Klinghammer–Papp-Váry: Földünk tükre, a térkép (7-103. oldal)
Eszközigénye
A gyerekek által hozott térkép(ek)
Értékelésének módja
Szempontok: hozott–nem hozott térképet, a térkép bemutatása, a térkép ritkasága, érdekessége,
kapcsolódása a tantárgyhoz. (Ez utóbbit előre jelezzük a tanulók felé.)
Egyéb
Ha kevés térkép érkezne be, akkor az iskolai atlasz és az internet is segítségükre lehet. (Pl.:
www.terkep.turistautak.hu, www.terkep.lap.hu)
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A feladat címe
„Alap”rajzoljunk!
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
31. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetrajz, vizuális kultúra
Fejlesztési célok



A tanulás tanítása
Motiváció felkeltése

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek





Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
Természettudományos kompetencia
Matematikai kompetencia
Térbeli tájékozódás

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik: alaprajz.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, fejlesztés, megtanultak ellenőrzése
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanulónak ismerniük kell a kicsinyítés fogalmát. Hasznos a feladat előtt pár közismert használati
tárgy alaprajzát bemutatni, kitaláltatni, pl.: palacsintasütő, teáskanna, autó, kerékpár. A tanárnak
olyan helyszínt (helyszínrészletet) kell találnia, amelyet a tanulók könnyen átlátnak, ismernek, lehetőleg rálátnak.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulók párban dolgozva egy-egy tereptárgy alaprajzát készítik el. Először szabadon rajzolva,
majd méréseket végezve méretarányosan. Ha az osztályteremben tartjuk a foglalkozást, akkor választhatják például a tanári asztalt, míg az udvaron a hintát, stb.
Szükséges időráfordítás
15-20 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás, terepmunka
Használható források, tananyag
Hardi András: Tájékozódás, természetjárás, tájfutás – Feladatgyűjtemény 8-12 éves fiataloknak: 38. oldal
Eszközigénye
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Írószer
Értékelésének módja
Összevetve a kivetített (tanári) munkával, „légifotóval” (pl. az iskolaudvarról)
Egyéb
Aki hamarabb elkészült a feladatokkal, készíthet a többieknek új feladatot.
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A feladat címe
Térkép: jelek a papíron
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
32. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, földrajz, vizuális kultúra
Fejlesztési célok



A testi és lelki egészségre nevelés
A tanulás tanítása

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek




Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
Természettudományos kompetencia
Logikai készség fejlesztése

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
Térképi jelmagyarázat. Vízrajzi jelek: forrás, folyóvíz, állóvíz, mocsár. Közlekedési jelek: híd, vasút,
közút, földút, ösvény, turistaút. Alaprajzi jelek: épületek, sportpálya, torony.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, fejlesztés, megtanultak ellenőrzése, értékelés
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A javasolt forrás feladatainak előzetes értelmezése, hasonlók gyártása, lehetőleg kerékpáros- vagy
turista térkép alapján. A szakirodalom előzőekben javasolt ábráinak kimásolása, sokszorosítása tanulónként vagy páronként. Javasolt a színes sokszorosítás és az ellenőrzéshez, rögzítéshez az eredeti ábrák digitális kivetítése. A 2. feladathoz (22. számú) tájfutó-térkép (jelkulcsa) szükséges!
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulók a kapott feladatokat padtársukkal közösen „írásban” megoldják.
Szükséges időráfordítás
15-20 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás, csoportos feladatmegoldás, terepmunka
Használható források, tananyag
Hardi András: Tájékozódás, természetjárás, tájfutás – Feladatgyűjtemény 8-12 éves fiataloknak:
21-22-23. feladat
Eszközigénye
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Írószer
Értékelésének módja
Itt lehet százalékos szinteket felállítani: 0-50% eltévedt, 51-75% keresgélt, 76-90% néha megállt
tájékozódni, 91-100% jól tájékozódott.
Egyéb
A 22. feladat úgy a leghatékonyabb, ha azt mi írjuk meg egy valós útvonal bejárásához! A gyerekek
a terepen, a kijelölt úton töltik ki a feladatlapot.
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A feladat címe
Hogy ne tévedjünk el!
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
33. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, földrajz
Fejlesztési célok



Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanulás tanítása

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek





Természettudományos kompetencia
Térbeli tájékozódás
Irányok fejlesztése
Logikai készség fejlesztése

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
Fő és mellékvilágtájak (4+4), térképi kereső háló(zat), helymeghatározás, útvonalkövetés.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, fejlesztés, megtanultak ellenőrzése, értékelés (Értékelésre kellő
gyakorlás után bármelyik feladat alkalmas.)
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Fontos a forrás feladatainak előzetes értelmezése, hasonlók gyártása, lehetőleg kerékpáros vagy
turistatérkép alapján. A szakirodalom kijelölt ábráinak sokszorosítása tanulónként, páronként
ajánlott (javasolt a színes fénymásolás). Rögzítéshez és ellenőrzéshez hasznos lehet az eredeti ábrák digitális kivetítése. A 13. feladat „élőben” is megoldható egy négyzethálós táblán.
A 9., 10., 11., 12. feladatok analógiájára hasznos a saját települést (és környékét) feldolgozni!
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulók a kapott feladatokat padtársukkal közösen „írásban” megoldják.
Szükséges időráfordítás
30-40 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás, csoportos feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Hardi András: Tájékozódás, természetjárás, tájfutás – Feladatgyűjtemény 8-12 éves fiataloknak: 914. feladat
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Eszközigénye
Írószer
Értékelésének módja
A kivetített jó megoldások értelmező megbeszélése
Egyéb
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A feladat címe
Mennyi az annyi?
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
34. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, földrajz, matematika
Fejlesztési célok


A tanulás tanítása

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek




Természettudományos kompetencia
Matematikai kompetencia
Térbeli tájékozódás

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
méretarány, vonalas mérték, gördülő mérő.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, fejlesztés, megtanultak
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Hasznos, ha ezt a feladatot az iskola környezetét ábrázoló kerékpáros vagy turistatérképen tudjuk
prezentálni. Ha a kicsinyítés mértéke megállapítható, akkor egy várostérkép is megfelel. Ha ilyen
nincs, akkor a forráskén javasolt Hardi könyv is megfelelő. Érdemes felidézni a kisebbítés, az átváltás számolásának menetét.
Feladat menete (forgatókönyv)
A megadott leírás alapján önállóan kell a feladatot megoldani. Az eszköztár változatos: cérnaszál,
drótszál, vonalzó, papírszegély, gördülőmérő, stb. Nem szabad elfelejteni a centiméter és a méter
váltásának szabályát.
Szükséges időráfordítás
10-20 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül.
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás, csoportos feladatmegoldás.
Használható források, tananyag
Hardi András: Tájékozódás, természetjárás, tájfutás – Feladatgyűjtemény 8-12 éves fiataloknak: 17.
feladat
Eszközigénye

28

Írószer, méréshez: cérna, vékony drót, vonalzó, papír, gördülőmérő.
Értékelésének módja
Értékelés szempontjai: pontosság, módszer, gyorsaság.
Egyéb
Érdemes a feladatot különböző típusú, célú térképeken gyakorolni. Ne feledjük, egy mérés, nem
mérés.
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A feladat címe
Digitérkép - Az internet segít a tájékozódásban
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
35. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, földrajz, informatika
Fejlesztési célok



Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanulás tanítása

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek





Természettudományos kompetencia
Digitális kompetencia
Térbeli tájékozódás
Irányok fejlesztése

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
digitális térkép, TTR (Természetjáró Térinformatikai Rendszer), Digitális Szabadidő Térkép (DSZT).
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, fejlesztés, megtanultak ellenőrzése
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Hasznos lehet a kapcsolódó honlapok tanulmányozása. Ekkor az iskola potenciális kerékpártúra
térségét (kb. 20-30 km sugarú kör) tekintsük át. A feladat megadásához tűzzük ki az indulási és érkezési pontot. Adjuk meg a kitűzött célokat, elvárásokat. Pl.: A biztonságos kerékpározás lehetősége, árnyas út, fürdési lehetőség, tanösvény elérése és bejárása, a túra időtartama, stb.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanuló a választott digitális térkép segítségével az előre megadott paraméterek alapján megtervezi, kijelöli egy egész napos (6-8 órás) kerékpáros osztálykirándulás útvonalát. Majd az osztállyal
közösen kiértékelik. Ideális esetben a legjobbat valósítják meg.
Szükséges időráfordítás
30-40 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás, csoportos feladatmegoldás, terepmunka, projektmunka (Az
útvonalkijelölés lehet egy nagyobb feladat része.)
Használható források, tananyag
www.terkep.hu, www.turistautak.hu, www.terkep.turistautak.hu, www.ttr.hu, www.dszt.eu
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Eszközigénye
Internetkapcsolat, számítógép.
Értékelésének módja
Legfontosabb szempont a realitás: A megadott paraméterek hogyan érvényesülnek az elkészült útvonaltervben?
Egyéb
Otthoni számítógép hiányában az iskola biztosította hozzáférés segítségével is megoldható a feladat.
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6. évfolyam
A feladat címe
Időutazás a térkép segítségével
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
37. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Földrajz, történelem, hon- és népismeret
Fejlesztési célok
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Természettudományos kompetencia
 Digitális kompetencia
 Térbeli tájékozódás
 Irányok fejlesztése
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 Tájékozódási képesség fejlesztése.
 Az öt jármódhoz tartozó térképfajták megismerése és használatának gyakorlása: elvonatkoztatás, redukálás, térlátás fejlesztése.
 A jármód jelzésrendszerek megismertetése.
Célok: ráhangolódás, fejlesztés, megtanultak ellenőrzése. A feladat egyaránt alkalmas a korábban
tanult ismeretek (térképi jelrendszerek) ismétlésére, fejlesztésére, mint más térképes feladatokra
való játékos ráhangolásra is.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A pedagógus bemutatja a szinkronizált térkép működését, melynek segítségével egyaránt látható
egy-egy tereprészlet mai, illetve korábbi térképi ábrázolása, a következő korokból:
 Magyar Királyság (1869-1887)
 Első Katonai Felmérés (1763-1787)
 Második Katonai Felmérés (1806-1869)
A pedagógus bemutatja az iskola környékét a mai, illetve a kiválasztott régi térképen, bemutatva a
különbségeket és hasonlóságokat.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulók megkeresik a mai térképen (Google-térkép) lakóhelyüket, és összevetik az egykori, 150200 évvel ezelőtti környezettel. Összegyűjtik a különbségeket és a hasonlóságokat.
Szükséges időráfordítás
20-25 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Önálló tanulás, önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
http://mapire.eu/hu/synchron/?zoom=5&lat=47.25686&lon=16.44653
Eszközigénye
Számítógép internetkapcsolattal
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Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
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A feladat címe
Térképjelek keresése
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
37. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Földrajz
Fejlesztési célok
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Természettudományos kompetencia
 Térbeli tájékozódás
 Irányok fejlesztése
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 Tájékozódási képesség fejlesztése.
 Az öt jármódhoz tartozó térképfajták megismerése és használatának gyakorlása: elvonatkoztatás, redukálás, térlátás fejlesztése.
 A jármód jelzésrendszerek megismertetése.
Célok: ráhangolódás, fejlesztés, megtanultak ellenőrzése – a feladat egyaránt alkalmas a korábban
tanult ismeretek (térképi jelrendszerek) ismétlésére, fejlesztésére, mint más térképes feladatokra
való játékos ráhangolásra is.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A feladat megkezdése előtt a térképjeleket érdemes átismételni. A tanulóknak párosával rendelkezniük kell egy turistatérképpel (lehet páronként különböző is).
Feladat menete (forgatókönyv)
A pedagógus minden párnak kijelöl a térképen egy útvonalat, melyet a diákoknak végig kell követniük és össze kell gyűjteniük az útvonal közvetlen környezetében található térképjeleket. (Pl. Börzsöny turistatérképen Királyréttől a Spartacus kulcsosházig).
A fenti faladat analógiájára a turistatérkép egy-egy „négyzetkilométerén” (egy négyzetben) található térképjelek gyűjtése, megnevezése is lehet feladat.
Szükséges időráfordítás
10-15 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, iskolán kívül (utóbbi esetben gyakorlótúrán, az adott útszakaszon megoldva a feladatot)
Módszere, munkaformája
Páros feladatmegoldás, terepmunka (amennyiben gyakorlótúrán valósítjuk meg a feladatot)
Használható források, tananyag
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szakmai/zk03.htm#3.1.5.2 (Zöld kalandra fel!)
Eszközigénye
Papír, íróeszköz, turistatérkép
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
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A feladat címe
Távolságbecslés térképen
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
37. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Földrajz
Fejlesztési célok
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Természettudományos kompetencia
 Térbeli tájékozódás
 Irányok fejlesztése
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 Tájékozódási képesség fejlesztése.
 Az öt jármódhoz tartozó térképfajták megismerése és használatának gyakorlása: elvonatkoztatás, redukálás, térlátás fejlesztése.
 A jármód jelzésrendszerek megismertetése.
Célok: ráhangolódás, fejlesztés, megtanultak ellenőrzése – a feladat egyaránt alkalmas a korábban
tanult ismeretek (térképi jelrendszerek) ismétlésére, fejlesztésére, mint más térképes feladatokra
való játékos ráhangolásra is.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Minden tanuló előtt legyen Magyarország azonos léptékű térképe (pl. földrajzi atlasz Magyarország közigazgatási térképével). A pedagógus ismertesse a tanulókkal két település távolságát annak
érdekében, hogy legyen támpontjuk a becslésekhez. (Pl. Budapest-Székesfehérvár kb. 50 km).
Feladat menete (forgatókönyv)
A gyerekek önállóan megbecsülik egyes magyarországi települések távolságát, például:
 Budapest-Sopron
 Pécs-Debrecen
 Kecskemét-Eger
 Szombathely-Miskolc
Ezt követően a pedagógus felírja a táblára az egyes várospárok becsült távolságát, várospáronként
4-5 számadatot. A becslést mérés követi, amihez a pedagógus ismerteti a lépték, aránymérték
használatának módját. A mért és becsült adatok összevetésével zárul a feladat.
Szükséges időráfordítás
15-20 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Papír, íróeszköz, földrajzi atlasz
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
35

Egyéb
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A feladat címe
Térképvázlat készítése
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
40. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Földrajz, matematika
Fejlesztési célok
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Természettudományos kompetencia
 Térbeli tájékozódás
 Irányok fejlesztése
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 Tájékozódási képesség fejlesztése.
 Az öt jármódhoz tartozó térképfajták megismerése és használatának gyakorlása: elvonatkoztatás, redukálás, térlátás fejlesztése.
Célok: ráhangolódás, fejlesztés, megtanultak ellenőrzése
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A pedagógusnak ismertetnie kell a feladatot, ami az osztályterem, az iskolaudvar, vagy bármilyen
egyéb, jól körülhatárolható objektum térképének megrajzolása. A feladat megoldható segédeszközök nélkül (becsléssel), és pontos mérésekkel is. Ez utóbbi esetben biztosítani kell a gyerekeknek a
megfelelő eszközöket (pl. mérőszalagot).
Feladat menete (forgatókönyv)
A feladat ismertetését követően a tanulók felmérik a kijelölt terepet. Becslés esetén a terep felmérését követően megrajzolják a térképet. Pontos térkép készítése esetén a felhasználható eszközök
segítségével méréseket végeznek, majd ezt követően rajzolják meg a térképet.
Szükséges időráfordítás
Becsléssel: kb. 20 perc, méréssel 45 perc.
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül egyaránt megoldható.
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás, terepmunka
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Papír, íróeszköz, vonalzó
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
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A feladat címe
Meteorológus vagyok
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a félévben?
42. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, földrajz, informatika, matematika
Fejlesztési célok
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
 Médiatudatosságra nevelés
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Anyanyelvi kommunikáció
 Természettudományos kompetencia
 Digitális kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Szövegértés
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 az időjárási előrejelzések és megfigyelések tudatos alkalmazása,
 a gyakorlati képességek, előrelátás, önállóság, kreativitás fejlesztése.
Célok: fejlesztés, megtanultak ellenőrzése.
A feladat célja, hogy a gyerekek lényeglátását fejlessze, valamint komplex gondolkodásra ösztönözze őket. Fontos szempont, hogy tudják értelmezni az időjárásjelentést, ismerjék és alkalmazzák
a meteorológiai alapfogalmakat. Képesek legyenek az időjárás kódolására, meghatározására.
Reálisan tudják felmérni az éppen aktuális időjárást, képesek legyenek olvasni a jelekből (pl. felhősödő égbolt esetén eső várható).
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A feladatmegoldás előtt a tanár ismertesse az alapvető időjárási fogalmakat. Ismételjék át a már
megszerzett tudást. Érdemes megnézni néhány időjárásjelentést valamely videómegosztó portálon. Figyeljék meg a gyerekek, hogyan jellemzik a napi várható időjárást.
https://www.youtube.com/watch?v=oZtmXptY_T8
Letöltés: 2015.09.04. (youtube)
Hasznos lehet online felületen előre betölteni néhány időjárás-előrejelző honlapot.
www.idokep.hu
www.koponyeg.hu
Feladat menete (forgatókönyv)
1.)
A tanulók miután megfigyelték az időjárásjelentés szempontjait, önállóan jellemzik az éppen adott
aktuális időjárást. (Az ablakon kitekintve könnyen elvégezhetik ezt a feladatot, vagy akár a szabadba is kimehetünk.)
2.)
Időjóslás: Az éppen aktuális időjárás alapján megírják az esti és a másnap várható
időjárásjelentést is.
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Várhatóan tanulóként eltérő lesz a jóslás, azonban ez nem gond. A kreativitás és a realitás egyaránt fontos ebben a feladatban. (Természetesen ne legyen a valóságtól teljesen elrugaszkodott a
jóslat.)
3.) Végül ha vannak jelentkezők, eljátszhatnak egy időjárásjelentést az osztálynak. Aki szeretné, felolvashatja, vagy fejből elmondhatja időjós hangsúlyozással a jelentést.
Szükséges időráfordítás
35 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás:
A diákok önállóan dolgozzák ki a feladatot.
Csoport előtt kiselőadás:
A feladat megoldása után, egymásnak bemutatják az elkészült munkákat.
Használható források, tananyag
Források:
https://www.youtube.com/watch?v=oZtmXptY_T8
Letöltés: 2015.09.04. (youtube)
www.idokep.hu
www.koponyeg.hu
Tanagyag:
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben6-osztaly/az-eghajlat
Letöltés: 2015. szeptember 4.
OFI kísérleti tankönyvek (e tananyag) 6. osztály természetismeret
http://etananyag.ofi.hu/konyvek/termeszetismeret-6/az-eghajlat
Letöltés: 2015. szeptember 4.
Eszközigénye
Számítógép, projektor, internet kapcsolat, papír és írószer
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés az elkészített munka ötletessége, tartalma, komplexitása és a kreativitás alapján.
Egyéb

A feladat címe
Hazánk éghajlata
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a félévben?
43. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, földrajz, informatika, matematika
Fejlesztési célok
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
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Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Anyanyelvi kommunikáció
 Természettudományos kompetencia
 Digitális kompetencia
 Szövegértés
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 az időjárási előrejelzések és megfigyelések tudatos alkalmazása,
 a gyakorlati képességek, előrelátás, önállóság, kreativitás fejlesztése,
 hatékony, önálló megfigyelésen alapuló ismeretszerzés és tanulás,
 természettudományos érdeklődés felkeltése.
Célok: fejlesztés, megtanultak ellenőrzése.
A feladat célja, hogy a gyerekek képesek legyenek rendszerben gondolkozni, grafikonokat és diagramokat értelmezni, helyesen leolvasni. Megismerjék hazánk éghajlatát, ezzel a nemzeti azonosságtudatukat is fejlesztjük.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A pedagógus ismerteti hazánk éghajlatának jellemzőit egy diagram segítségével. Használható az itt
példának adott, vagy bármely olyan hiteles diagram, amelyet az interneten találunk. Érdemes kivetíteni vagy pedig minden gyermeknek lefénymásolni azt. Majd ki kell jelölni a tanulópárokat, akik a
továbbiakban együtt fognak dolgozni.
Feladat menete (forgatókönyv)
Miután a diákok megkapták a diagramot, a tanár segítségével értelmezik azt.
Fontos kérdések: Melyik tengely mit ábrázol? Milyen adatot lehet leolvasni a képről?
Majd a párok az előre megírt kérdésekre válaszolnak:
 Mit ábrázol az Y tengely?
 Mit ábrázol az X tengely?
 Melyik hónapban hullik a legtöbb csapadék? Mennyi ennek az értéke?
 Mennyi az évi közepes hőingás?
 Mikor volt a legmelegebb?
 Mikor hullott a legkevesebb csapadék?
Ábra:


Letöltés: 2015. szeptember 4. (Sulinet : www.tudasbazis.sulinet.hu)
Szükséges időráfordítás
15 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
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Páros feladat. A tanulópárok egymást segítve oldhatják meg a feladatot.
Közös, irányított feladatmegoldás, megbeszélés, egyéni projektmunka.
Használható források, tananyag
www.tudasbazis.sulinet.hu
Elektronikus tananyag OFI - 6. osztályos Természetismeret könyv:
http://etananyag.ofi.hu/konyvek/termeszetismeret-6/az-eghajlat
Eszközigénye
Diagram kinyomtatva vagy kivetítve, feladatlap kérdésekkel.
Értékelésének módja
Közös megbeszélés, az esetleges hibák javítása.
Egyéb
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A feladat címe
Lássuk a medvét!
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a félévben?
44. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, földrajz, informatika, matematika
Fejlesztési célok
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
 Médiatudatosságra nevelés
 A tanulás tanítása
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Anyanyelvi kommunikáció
 Természettudományos kompetencia
 Digitális kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Szövegértés
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 az időjárási előrejelzések és megfigyelések tudatos alkalmazása,
 a gyakorlati képességek, előrelátás, önállóság, kreativitás fejlesztése,
 hatékony, önálló, megfigyelésen alapuló ismeretszerzés és tanulás,
 a népi bölcsesség tisztelete.
Célok: fejlesztés, megtanultak ellenőrzése.
A feladat célja az, hogy tudatosítsa a gyerekekben azt, hogy miért fontos ismerni és értelmezni a
környezet jelzéseit. Bizonyos esetekben hasznunkra válhat, ha képesek vagyunk a felhők minőségéből és mozgásából, vagy a széljárásból következtetéseket levonni az időjárás hirtelen változásaira vonatkozóan. Például hosszabb túrák során (főként a magasabb hegyeken) pillanatok alatt
drasztikusan megváltozhat az idő. Ilyenkor nem feltétlenül áll rendelkezésünkre az internet, ezért
fontos, hogy ne legyünk kizárólag az időjárásjelentésre utalva. Ennek diákok által kedvelt része,
hogy eleink megfigyeléseire, tapasztalataira támaszkodva az állatvilág reakcióiból is lehet következtetni a változásra.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanórán átbeszéltek után a tanár vigyen be az állatokról egy-egy fényképet.
A gyerekeknek az a feladatuk, hogy a fényképhez párosítsák a hozzájuk fűződő megfigyeléseket
(pl. ha a hal feljön a víz felszínére, akkor eső várható).
Fontos, hogy a tanulókban tudatosítsuk, hogy ezek olyan megfigyelések, melyek a magyar hiedelemvilágot gazdagítják, ám tudományosan nem bizonyított tények.
Feladat menete (forgatókönyv)
1.)
Csoportalakítás
2.)
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Minden csoport megkapja az állatok képeit és a hozzájuk párosítandó időjárással kapcsolatos jóslatot.
3.) A feladat a párosítás.
Az a csapat nyer, aki a leghamarabb és hibátlanul teljesítette a feladatot.
Képek – párok
fecske – ha alacsonyan száll, eső várható
pók – ha szorgoskodik, jó idő várható
földigiliszta – ha kibújik a földből, eső lesz
többszintű felhőzet fényképe – változékony időjárást jelez
medve – Február 2-án előbújik és ha látja az árnyékát (jó idő van), akkor visszamegy a barlangjába,
mert még visszatér a tél. Ha kevésbé jó az idő, akkor kint marad, mert hamarosan érkezik a tavasz.
béka – Ha este a békák nagy lármával kuruttyolnak, tartósan enyhe idő várható. Azonban ha tavasszal este a békák némák, akkor hideg idő, akár reggeli fagy is várható"
(http://www.meteoline.hu/?m=713)
Szükséges időráfordítás
10 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Csoportmunka, mely során a gyerekek egymás tapasztalataira, érveire hagyatkoznak, illetve megbeszélik a tanórán hallottakat.
Használható források, tananyag
A természet időjósai: http://www.meteoline.hu/?m=713 (Letöltve: 2015. szeptember 7.)
Jósoló természet: Németh Imre: Zöld kalandra fel http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szakmai/zk29.htm#b5. (Letöltve: 2015. szeptember 7.)
Eszközigénye
A képek és a hozzájuk tartozó megoldások kinyomtatva.
Értékelésének módja
A helyes megoldások közös megbeszélése.
Egyéb
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A feladat címe
Meteorológiai központ jelenti
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a félévben?
45. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, földrajz, informatika, matematika
Fejlesztési célok
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
 Médiatudatosságra nevelés
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Természettudományos kompetencia
 Digitális kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Matematikai kompetencia
 Szövegértés
 Téri tájékozódás
 Irányok fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 az időjárási előrejelzések és megfigyelések tudatos alkalmazása,
 a gyakorlati képességek, előrelátás, önállóság, kreativitás fejlesztése,
 hatékony, önálló megfigyelésen alapuló ismeretszerzés és tanulás.
Célok: fejlesztés, megtanultak ellenőrzése.
A tanulók ismerjék meg a radarképeket és más diagramokat, ábrákat. Kellőképpen jól tájékozódjanak Magyarország térképén, fejlődjön a síkbeli tájékozódási képességük. (Pl. meg tudják állapítani,
hogy egy front honnan hová közelít az országban.)
Tudatosuljon bennük az égtájak Magyarországon belüli viszonya. Fel tudják ismerni, hogy honnan
fúj a szél, honnan jön a vihar, stb.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Érdemes ezt a feladatot az informatika teremben elvégezni, mivel legalább 4 számítógépre és internetkapcsolatra van szükség.
A feladathoz szükséges térképet a pedagógus előre nyissa meg interneten a gyerekek számára.
www.idokep.hu
 felhőtérkép
 széltérkép
 radarkép
 hőtérkép
Majd figyeljék meg a tanulók, hogy melyik radar milyen elven működik, hogyan kell leolvasni.
A gyerekeket négy csoportra kell osztani.
Feladat menete (forgatókönyv)
1. Csoportalakítás (4 csoport)
2. A csoportok különböző térképeket kapnak ugyanarról a területről (pl. 1. csoport: felhőtérkép, 2. csoport: hőtérkép).
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3. A diákok feladata az, hogy a térképet megfigyelve jelentést írjanak az aktuális meteorológiai helyzetről (pl.: északról eső várható, kb. 15 perc múlva ér el bennünket).
4. Amikor minden csapat elkészült, a „meteorológia szolgálat jelenti” címszóval minden csoportból egy-egy tanuló ismerteti a saját térképéről leolvasott információkat.
Szükséges időráfordítás
20 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, iskolai környezetben
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás
Használható források, tananyag
www.idokep.hu
- https://www.idokep.hu/hoterkep
- https://www.idokep.hu/felhokep
- https://www.idokep.hu/radar
- https://www.idokep.hu/szel
Tanagyag:
elektronikus tananyag OFI – 6. osztályos Természetismeret könyv:
http://etananyag.ofi.hu/konyvek/termeszetismeret-6/az-eghajlat
Eszközigénye
Számítógép, internet kapcsolat, papír, toll
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés az elkészített munka ötletessége, tartalma, komplexitása és a kreativitás alapján.
Egyéb
Érdekes lehet összehasonlítani, hogy mennyire tükrözik egymás információit a térképek, például
vihar közelében a hőtérképen is látszik, hogy alacsonyabb a hőmérséklet.
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A feladat címe
Képregény
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a félévben?
47. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, földrajz, biológia, technika
Fejlesztési célok
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
 Médiatudatosságra nevelés
 A tanulás tanítása
 Testi- lelki egészségre nevelés
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Logikai készség fejlesztése
 Természettudományos kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 a gyakorlati képességek, előrelátás, önállóság, kreativitás fejlesztése,
 hatékony, önálló megfigyelésen alapuló ismeretszerzés és tanulás.
Célok: fejlesztés, bemelegítés, ráhangolódás
A feladat célja, hogy tudatosítsa a tanulókban a tűzrakási alapismereteket és a balesetmegelőzést.
Ez a feladat alkalmas lehet többek között táborozás előkészítésére, ráhangolódásra. A feladat felhasználható tanórán vagy házi feladatként.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A pedagógus végig veszi a gyerekekkel a tűzrakás alapismérveit a helyszín kiválasztásától a tábortűz oltásáig, hátrahagyásáig. Miután megbeszélték ezeket, a diákoknak olyan képregényt kell készíteni, amiben lerajzolják a tűzrakás egyes lépéseit. Segítségül kapnak egy vezető sablont, ami tartalmazza a főbb vázlatpontokat.
Feladat menete (forgatókönyv)
1. A diákok megkapják az említett vázlatpontokat, aminek segítségével egy rajzlapon, kis
négyzetekbe kell elkészíteniük a rajzokat.
Vázlatpontok - segítő lap:
1. A tűzrakás előkészületei.
2. A megfelelő tűzrakóhely kiválasztása. (Hol szabad, hol tilos?)
3. Oltóanyag előkészítése.
4. A tűz megrakása (külön megjelenítve a lépéseket).
5. A tűz eloltása.
6. A táborhely hátrahagyása.
Szükséges időráfordítás
35 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, iskolai környezetben
Módszere, munkaformája
Egyéni feladatmegoldás.
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Használható források, tananyag
Németh Imre: Zöld Kalandra fel:
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szakmai/zk15.htm#4.7
Eszközigénye
Színes ceruza, papír
Értékelésének módja
Szóbeli megbeszélés, a legjobb rajzokat ki is lehet tenni a teremben, folyósón.
Egyéb
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A feladat címe
Forrásvizek nyomában
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a félévben?
49. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Földrajz, informatika, technika
Fejlesztési célok
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A testi és lelki egészségre nevelés
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Anyanyelvi kommunikáció
 Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
 Természettudományos kompetencia
 Digitális kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Szövegértés
 Téri tájékozódás
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 a gyakorlati képességek, előrelátás, önállóság, kreativitás fejlesztése,
 hatékony, önálló megfigyelésen alapuló ismeretszerzés és tanulás.
Célok: fejlesztés, megtanultak ellenőrzése
A feladat célja, hogy a tanulók jobban megismerjék saját környezetük értékeit. Felhívjuk a figyelmüket a forrásvíz tisztaságának megőrzésére, annak szeretetére.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A feladat házi feladatnak adható kutató munka.
Feladat menete (forgatókönyv)
A diákoknak keresniük kell az interneten öt, a lakóhelyükhöz közeli forrást, melyekről írniuk kell
pár mondatot, illetve fényképeket is kereshetnek hozzájuk.
Az összegyűjtött munkákból egy tabló készíthető, amit az iskolában az aulában vagy a folyósón lehet kihelyezni, így népszerűsítve a lakóhelyhez közeli természeti kincseket.
Szükséges időráfordítás
20 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán kívül
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás során a gyerekek információkat gyűjtenek, és rendszereznek. A tablót közösen vagy csoportokban készítik el.
Használható források, tananyag
http://www.turabazis.hu/turamozgalom_ismerteto_93
(Letöltve: 2015. szeptember 7.)
http://forrasviz.lap.hu/
(Letöltve: 2015. szeptember 7.)
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Eszközigénye
Számítógép, internetkapcsolat
Értékelésének módja
A közös tablóra való felkerülés feltétele a kutató munka eredményének rendszerezettsége, igényessége.
Egyéb
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A feladat címe
Defektjavítás
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a félévben?
50. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Technika
Fejlesztési célok
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 a gyakorlati képességek, előrelátás, önállóság, kreativitás fejlesztése.
Célok: fejlesztés, megtanultak ellenőrzése.
Cél, hogy a tanulók képesek legyen önállóan megoldani olyan nehézségeket, melyek egy kerékpártúrán bekövetkezhetnek. Praktikus és hasznos ismeretekre tegyenek szert, ne ijedjenek meg egy
esetleges defekttől, ne kelljen minden esetben szerelőhöz fordulniuk, hanem önállóan is meg tudják oldani a problémát.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Miután tanórán megismerkedtek a defektjavítás lépéseivel, a gyakorlat során gumibelsőket kell
kisebb darabokra szétvágniuk. A gyerekek ezt követően párban dolgoznak. Minden párnak jut egy
darab gumibelső és a defektjavításhoz szükséges satírozó, valamint ragasztó és folt.
Feladat menete (forgatókönyv)
A gyakorlati feladat akár technika órán is megvalósítható. A tanulók párokban végzik el a következőket.
 Először meg kell keresniük a lyukat a gumibelsőn.
 Tollal megjelölik a helyét.
 Ezt követően alaposan átsmirglizik a felületet, hogy érdes felszínű, zsírmentes legyen.
 A speciális defektjavító ragasztóval bekenik a felületet, és várnak legalább 5 percet, míg
megszárad.
 Majd leveszik a „foltot” a fóliáról és ráragasztják a lyukra.
 A foltot rászorítják a felületre és 5 percig rajta tartják azt.
 Végül eltávolítják a folton lévő fölösleges fóliát.
Szükséges időráfordítás
15 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Páros munka, mely során a gyerekek tudnak segíteni egymásnak és megoszthatják társukkal a tapasztalataikat.
Használható források, tananyag
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Defektjavítás szakértőtől (videó)
https://www.youtube.com/watch?v=SW-gsjTxyuI
Eszközigénye
Több darab használt, régi gumibelső, defektjavító készletek.
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés, a tapasztalatok alapján.
Egyéb
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A feladat címe
Kerékpárellenőrzés
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév (de bármelyik évfolyamon gyakorolható)
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
59. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Testnevelés, technika és életvitel
Fejlesztési célok
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
BMO fejlesztési célok:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, élményszerű elmélyítése játékba ágyazott tevékenység által.
 Fizikai állóképesség, együttműködési készség, szabálykövetés erősítése.
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Szociális és állampolgári kompetencia
A feladat tartalma, célja
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, fejlesztés
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A pedagógus kérdések segítségével vezesse rá a tanulókat arra, hogy milyen eszközök segítségével
lehet beállítani a kerékpárt tulajdonosa számára:
1. A nyereg 4-5 centimétert előre-hátra csúsztatható.
2. A nyereg orra fel-le billenthető (akkor megfelelő, ha vízszintesen áll).
3. MTB vagy trekking kerékpár esetében a fékkarokat fel-le lehet billenteni a kormányon.
4. Kisebb kezűek (főleg hölgyek vagy gyerekek) esetében a fékkart közelebb lehet állítani a
markolathoz.
5. Ha szükséges, akkor kis anyagi ráfordítással ki lehet cserélni a kormányszárt (stucnit), ha túl
közel vagy túl messze van a kormány.
A gyerekek kerékpárjainak beállítását csak az ő engedélyükkel szabad megváltoztatni, a megfelelő
beállítás hiányára pedig fel kell hívni a figyelmet! Ha az iskola rendelkezik kerékpárokkal, azok
használata esetén a nyereg magasságának beállítására lesz lehetőség a foglalkozás alatt.
A kerékpár személyre szabott beállításával érhetjük el a megfelelő üléspozíciót, kormányfogást, lábtartást.
Kormány, fékkar fogása
Tenyerünk a markolat közepén legyen úgy, hogy
a hüvelykujj a kormány alsó része felől kapaszkodik, nem a többi ujj mellett helyezkedik el! Ez az
alapfeltétele a biztos fogásnak. A jól beállított fékekhez és fékkarhoz elegendő, ha legfeljebb két
ujjunk van a fékkaron.
A láb helyzete a pedálon
Felszállás után érdemes jól elhelyezni lábainkat a
pedálon, ezzel nem csak a biztonságunkat, de a tekerés hatékonyságát is növelni tudjuk. Sokan
lábujjheggyel vagy sarokkal tapossák a pedált. E helyett igyekezzünk úgy helyezni lábunkat a
pedálra, hogy a lábujjaink tövében lévő párnák a pedál tengelyénél 2-3 cm-rel előrébb legyenek.
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Üléspozíció
Ha a nyereg a megfelelő magasságban van,
illetve a kormány és az ülés közötti távolság
beállítása is megtörtént, akkor az egyetlen
dolog amire figyelnünk kell: a „cicahát-effektus” elkerülésére. Ügyeljünk arra, hogy tekerés közben, amennyire csak lehet, egyenes
legyen a hátunk. Ezt csípőnk előretolásával
tudjuk a legkönnyebben elérni.

Pedagógus feladata:
 Fontos, hogy a kerékpárok megfelelően legyenek beállítva. Amennyiben valamelyik gyermek kerékpárja nincs az előírtak szerint beállítva, a kormány és/vagy a nyereg magasságát
igazítsuk a bicikli tulajdonosának méretéhez.
 Az oktatók saját belátásuk szerint megtagadhatják a foglalkozásokon való részvételt azoktól
a gyerekektől, akiknek kerékpárja balesetveszélyes (például nem fog elfogadhatóan a két
fék), illetve nincs kielégítően beállítva.
Feladat menete (forgatókönyv)
A pedagógus megkérdezi arról a tanulókat, hogy hogyan lehet beállítani a kerékpárt, mire kell leginkább odafigyelni, illetve honnan tudható, hogy jól van beállítva. A tanulók összegyűjtik az általuk
fontosnak tartott ismérveket, majd a pedagógus rendszerezi az információkat.
Ezt követően a tanár bemutatja az ideális üléspozíciót, majd a tanulók ezek alapján ellenőrzik saját
kerékpárjukat.
Szükséges időráfordítás
Első alkalommal kb. 10-15 perc, majd a következő gyakorlati foglalkozásokon legfeljebb 5 perc.
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Tanári bemutatás, önálló tanulás, önálló feladatmegoldás, tanári ellenőrzés
Használható források, tananyag
Biciklis praktikák
Eszközigénye
A tanulók kerékpárjai
Értékelésének módja
A kerékpárok ellenőrzése után szóbeli értékelés.
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Egyéb
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A feladat címe
Kerékpár beállítása
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév (de bármikor gyakorolható)
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
59. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Testnevelés, technika és életvitel
Fejlesztési célok
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
BMO fejlesztési célok:


A tanult ismeretek játékba ágyazott tevékenységgel való elmélyítése, gyakorlati alkalmazása.
 Fizikai állóképesség, együttműködési készség, szabálykövetés erősítése.
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
- Mozgáskoordináció fejlesztése
- Térbeli tájékozódás
- Irányok érzékelésének fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 a kerékpárhasználó testi adottságaihoz szükséges helyes méret és annak beállítása.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, fejlesztés
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Feladat menete (forgatókönyv)
Szükséges időráfordítás
minimum 10-20 perc, maximum 4 x 45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Önálló tanulás, önálló feladatmegoldás, csoportos feladatmegoldás, terepmunka, projektmunka
stb.
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Értékelésének módja
Értékelési módszer, kvalitatív mérési kritériumok, teljesítményszintek
Egyéb

A feladat címe
Lassúsági verseny
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév (de bármikor gyakorolható)
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
59. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
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Testnevelés, technika és életvitel
Fejlesztési célok
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
BMO fejlesztési célok:


A tanult ismeretek játékba ágyazott tevékenységgel való elmélyítése, gyakorlati alkalmazása.
 Fizikai állóképesség, együttműködési készség, szabálykövetés erősítése.
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Mozgáskoordináció fejlesztése
 Térbeli tájékozódás
 Irányok fejlesztése
A feladat tartalma, célja
Célok: bemelegítés, ráhangolódás: a játékot célszerű a gyakorlati foglalkozások elején, bemelegítésként játszani.
Fejlesztés: a kerékpározáshoz szükséges alapképességek fejlesztése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
 Pálya kijelölése: a helyszín adottságaitól függően egyszerre 4-6 gyerek végezheti a
feladatot. Pálya hossza: 7-8 méter, szélessége kb. 6 méter. A verseny start helye a
pálya egyik, célpontja pedig a másik rövidebb oldala.
 Játékszabályok ismertetése:
1. A tanulók szorosan egymás mellől indulnak hátranézést követően.
2. Alacsony, pörgős sebességi fokozatot kell választaniuk.
3. Folyamatosan pedálozva, dülöngélés nélkül, egyenesen kell haladniuk.
4. Amíg le nem szállnak, nem tehetik le a lábukat.
5. Az nyer, aki nem teszi le a lábát, és a legkésőbb ér a pálya végére.
Feladat menete (forgatókönyv)
A pálya kijelölését követi a játék ismertetése. Egyszerre 4-6 tanuló áll a startvonalra, akik tapsra
indulnak. A pedagógus feladata a játék közben annak megfigyelése, hogy minden résztvevő szabályosan hajtsa végre a feladatot.
Szükséges időráfordítás
Kb. 5 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Csoportos gyakorlat
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Forgalomtól elzárt terület (iskolaudvar), kerékpárok
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
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A feladat címe
Elindulás-megállás kerékpárral
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév (de bármikor gyakorolható)
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
60. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Testnevelés, technika és életvitel
Fejlesztési célok
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
BMO fejlesztési célok:


A tanult ismeretek játékba ágyazott tevékenységgel való elmélyítése, gyakorlati alkalmazása.
 Fizikai állóképesség, együttműködési készség, szabálykövetés erősítése.
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Mozgáskoordináció fejlesztése
 Térbeli tájékozódás
 Irányok érzékelésének fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:


A tanult ismeretek játékba ágyazott tevékenységgel való elmélyítése, gyakorlati alkalmazása.

Célok: fejlesztés (biztonságos kerékpározáshoz szükséges képességek fejlesztése).
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A legfontosabb gyakorlat az elindulás, egyenes vonalban haladás, megállás mozdulatsor. Mivel ez a
gyakorlat minden továbbinak az alapja, nagyon fontos, hogy kellő figyelmet fordítsunk rá. Az összetett feladatsor elsőre bonyolultnak, esetleg szokatlannak tűnhet, de kitartó gyakorlással (mint mindegyik feladat a kézikönyvben) megszokható, megtanulható. A gyerekek könnyebben tanulnak, mint
gondolnánk!
Pedagógus feladata:
 Pálya kijelölése: mind a kezdőpont, mind a végpont kijelölése úgy történjen, hogy az úttest
szélét jelképezze (pl. krétacsík, aszfaltozott felület széle, stb.). A kezdőpont és a végpont
között legalább 8-10 méternyi távolság legyen.
 Feladat bemutatása. Mivel a feladat meglehetősen összetett, érdemes több részre bontani,
külön megbeszélve például a helyes karjelzést, a fékek helyes használatát, stb.
Feladat:
1. Alaphelyzet – A tanuló a kerékpár jobb oldalán áll, mindkét fék be van húzva.
2. Pedál indulópozícióba állítása (bal oldali pedál 11 óránál) – A pedálra így lépve azonnal
nyomóerőt tudunk kifejteni, nem az úttesten állva kell állítgatni a pedált.
3. Hátranézés – A környezet (forgalom) szemrevételezése.
4. A kerékpár lehelyezése az „úttestre”. Jobb kézzel a kormányt fogva, a féket behúzva, bal
kézzel a nyerget, nyeregcsövet megragadva.
5. Felszállás – A kerékpárt enyhén magunk felé döntve lépünk át bal lábunkkal a kerékpár felett, rögtön a pedálra lépve. Mindkét féket be kell húzni annak érdekében, hogy a jármű ne
guruljon el felszállás közben.
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6. Irányjelzés – A KRESZ szerint minden irányváltoztatást jelezni kell.1 A karjelzés akkor látható
a legjobban, ha a kar vízszintesen ki van nyújtva, a tenyér zárt, a hüvelykujj felfelé mutat.
7. Hátranézés – A környezet (forgalom) ismételt szemrevételezése.
8. Elindulás, haladás egyenes vonalban – Az „úttest” szélétől megfelelő távolságot tartva kell
haladnunk. A KRESZ szerint nem kötelező az út széléhez húzódni, „az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni”.2 Forgalomban célszerű
körülbelül egyméteres távolságot tartani az úttest szélétől – így a többi járművezető is jobban lát minket, és az út szélén előforduló egyenetlenségeket (kátyúk, csatornafedelek, stb.)
is elkerüljük.
9. Hátranézés – A környezet (forgalom) szemrevételezése.
10. Irányjelzés.
11. Megállás – A két féket egyszerre használva, az út jobb szélére húzódva; megállást követően
jobb láb a földön, a pedál indulópozícióban van. Azért kell megszokni a megállást úgy, hogy
a pedál indulópozícióban van, mert forgalomban való közlekedéskor például két sáv között
megállva a piros lámpánál nem biztos, hogy van idő arra, hogy a pedált a beállítsuk a megfelelő helyzetbe.
12. Leszállás a kerékpárról – Hátranézést követően, a kerékpárt enyhén jobbra döntve, fékeket
behúzva.

1
2

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól, 29. § Irányváltoztatás, irányjelzés
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól, 25. § Haladás az úton
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Amit megtanulnak a gyerekek a gyakorlattal:
1. A pedál induláskor megfelelő helyzete
2. A talp helyzete a pedálon
3. A kéz helyzete, a fékkarok használata
4. Hátranézés, körülnézés
5. Helyes karjelzés
6. Helyes úttartás
7. Elindulás-megállás mozgássorozat
Feladat menete (forgatókönyv)
A pedagógus kijelöli a „pályát”, ezt követően a tanulókkal megbeszéli (őket rávezetve a jó megoldásra), hogy mi lesz a feladat. Ezt követően a tanulók egyenként hajtják végre a feladatot. Minden
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egyes tanulóval a feladat végrehajtását követően közösen megbeszélik, milyen hibákat vétett. A
tanulók is figyelik társukat a feladat bemutatása közben, ők is gyűjthetik az esetleges hibákat.
Szükséges időráfordítás
Tanulói csoport létszámától függően 15-20 perc.
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Kerékpár, forgalom elől elzárt terület (iskolaudvar)
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb

60

A feladat címe
Kiszorítós játék
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév (de bármikor gyakorolható)
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
60. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Testnevelés, technika és életvitel
Fejlesztési célok
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
BMO fejlesztési célok:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, élményszerű elmélyítése játékba ágyazott tevékenység által.
 Fizikai állóképesség, együttműködési készség, szabálykövetés erősítése.
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Mozgáskoordináció fejlesztése
 Térbeli tájékozódás
 Irányok érzékelésének fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 A tanult ismeretek játékba ágyazott tevékenységgel való elmélyítése, gyakorlati alkalmazása.
Célok: fejlesztés (biztonságos kerékpározáshoz szükséges képességek fejlesztése)
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Pedagógus feladata:
8. A résztvevők számától függően jelöljünk ki egy megfelelő méretű területet a feladathoz,
majd magyarázzuk el azt.
Feladat:
9. Az összes résztvevő elkezd biciklizni a kijelölt területen belül. A feladat az, hogy igyekezzenek kiszorítani egymást a területről, vagy hibára kényszeríteni a másikat. Aki leteszi a
lábát, esetleg átlépi a kijelölt terület határát, kiesik. Folyamatosan igazítsuk (csökkentsük) a résztvevők számához a terület nagyságát. A terület kijelölésére javasolt módszer:
krétával rajzoljunk egy nagyobb (pl. 10×10 méteres) négyzetet a talajra, azt felezzük
meg, ahogy csökken a „versenyzők” száma, felezzük még egyszer a kijelölt területet, és
így tovább. Végül a versenyt az nyeri, aki utolsónak egyedül marad a lekicsinyített területen.
Feladat menete (forgatókönyv)
A pedagógus kijelöli a „pályát”, majd a tanulókkal ismerteti a játék menetét. Ezt követően a pedagógus feladata a játék levezetése, a szabályok betartatása.
Szükséges időráfordítás
Kb. 5 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Csoportos feladat, verseny
Használható források, tananyag
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Eszközigénye
Kerékpár, forgalom elől elzárt terület (iskolaudvar)
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
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A feladat címe
Szlalom a bóják között
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév (de bármikor gyakorolható)
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
60. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Testnevelés, technika és életvitel
Fejlesztési célok
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
BMO fejlesztési célok:


A tanult ismeretek játékba ágyazott tevékenységgel való elmélyítése, gyakorlati alkalmazása.
 Fizikai állóképesség, együttműködési készség, szabálykövetés erősítése.
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Mozgáskoordináció fejlesztése
 Térbeli tájékozódás
 Irányok fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 A tanult ismeretek játékba ágyazott tevékenységgel való elmélyítése, gyakorlati alkalmazása
Célok: biztonságos kerékpározáshoz szükséges képességek fejlesztése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Pedagógus feladata:
10. Helyezzünk el tetszőleges számú (de legalább 5-6)
bóját egymástól legfeljebb 1,5 méter távolságra,
egyenes vonalban. Jelöljük ki a kezdőpontot és a végpontot, magyarázzuk el, és mutassuk be a feladatot!

Feladat menete (forgatókönyv)
A gyerekek könnyű fokozatban, a fékkarokon tartva a kezüket szlalomozzanak a bóják között. A
gyakorlatot a gyerekek végezzék el kétszer; második alkalommal induljanak a bójasor ellenkező oldaláról, mint az előző körben. A feladatot nehezíthetjük, ha a bójasor két végéről egyszerre két
gyereket indítunk, így egymásra is figyelniük kell (ehhez használjunk lehetőleg 8-9 bóját).
Szükséges időráfordítás
Kb. 10 perc
Megszervezésének ajánlott módja
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Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Önálló munka
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Kerékpár, forgalom elől elzárt terület (iskolaudvar)
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
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A feladat címe
Egy kézzel irányítás, szabályos karjelzés
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév (de bármikor gyakorolható)
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
61. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Testnevelés, technika és életvitel
Fejlesztési célok
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
BMO fejlesztési célok:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, élményszerű elmélyítése játékba ágyazott tevékenység által.
 Fizikai állóképesség, együttműködési készség, szabálykövetés erősítése.
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Mozgáskoordináció fejlesztése
 Térbeli tájékozódás
 Irányok fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, elmélyítése játékba ágyazott tevékenység által
Célok: biztonságos kerékpározáshoz szükséges képességek fejlesztése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Pedagógus feladata:
 Jelöljük ki a feladat kezdő-, illetve végpontját.
 Gyakoroljuk a tisztán érthető karjelzések mutatását – a kezek legyenek magasra
(vállmagasságig) felemelve, zárjuk össze az ujjakat, a hüvelyujj legyen felül (úgy,
hogy a többi közlekedő a legnagyobb felületet lássa a kezünkből).
 Magyarázzuk el, majd mutassuk be a feladatot.
Feladatok:
1. A gyerekek mozgás közben „pacsizzanak” az oktatóval először az egyik, majd a másik kézzel.
2. A gyerekek kerékpározzanak a kijelölt pályán felemelt jobb kézzel amíg csak tudnak,
majd ismételjük meg a feladatot bal kézzel.
3. Ismételjük meg a feladatot karjelzés előtt
hátranézéssel, először az egyik, majd a másik kézzel.
4. Ismételjük meg a feladatot úgy, hogy a gyerekek jelzés közben folyamatosan hátrafelé
néznek.
A feladattal elérendő fő célok:
1. A gyerekek képesek hátranézni, miközben egyenesen haladnak a kerékpárral
2. Egyértelmű jelzéseket tudnak adni, miközben egyenesen haladnak a kerékpárral
3. Képesek egyidejűleg hátranézni, és kezükkel jelezni, miközben egyenesen haladnak a kerékpárral
Feladat menete (forgatókönyv)
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A pedagógus kijelöli a pályát, majd elmagyarázza és bemutatja a gyerekeknek a feladatot. A feladat
gyakorlása közben a kezét nyújtja a tanulóknak a „pacsizáshoz”, majd szóban értékeli a teljesítményüket. Azok közül a gyerekek közül, akik épp nem a feladatot mutatják be, kettő beállhat a pályára a tanár helyére „pacsizni”.
Szükséges időráfordítás
Kb. 10 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Önálló munka
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Kerékpár, forgalom elől elzárt terület (iskolaudvar)
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
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A feladat címe
Hátranézés gyakorlása
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév (de bármikor gyakorolható)
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
61. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Testnevelés, technika és életvitel
Fejlesztési célok
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
BMO fejlesztési célok:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, élményszerű elmélyítése játékba ágyazott tevékenység által.
 Fizikai állóképesség, együttműködési készség, szabálykövetés erősítése.
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Mozgáskoordináció fejlesztése
 Térbeli tájékozódás
 Irányok érzékelésének fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, elmélyítése játékba ágyazott tevékenység révén
Célok: biztonságos kerékpározáshoz szükséges képességek fejlesztése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Pedagógus feladata:
 Jelöljük ki a feladat kezdő-, illetve végpontját, és magyarázzuk el, majd mutassuk be a feladatot.
Feladat:
 Szabályos elindulást követően a gyerekek egyenesen haladnak a végpont felé, majd menet közben az oktató utasítására (pl. tapsra) hátranéznek, és megmondják, hány
ujját mutatja az oktató.
 A feladat megismétlése másik irányba való hátranézéssel.
 A feladat végrehajtható színes papírlapok, tányérbóják,
egyéb tárgyak felmutatásával is.
Feladat menete (forgatókönyv)
A pedagógus kijelöli a pályát, majd elmagyarázza és bemutatja a gyerekeknek a feladatot. A feladat
gyakorlása közben mutatja a tanulóknak a felismerendő számokat vagy tárgyakat, majd szóban értékeli a nyújtott teljesítményt.
Szükséges időráfordítás
Kb. 10 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Önálló munka
Használható források, tananyag
Eszközigénye
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Kerékpár, forgalom elől elzárt terület (iskolaudvar)
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
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A feladat címe
Elindulás-megállás gyakorlása 2.
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév (de bármikor gyakorolható)
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
61. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Testnevelés, technika és életvitel
Fejlesztési célok
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
BMO fejlesztési célok:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, élményszerű elmélyítése játékba ágyazott tevékenység által.
 Fizikai állóképesség, együttműködési készség, szabálykövetés erősítése.
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Mozgáskoordináció fejlesztése
 Térbeli tájékozódás
 Irányok érzékelésének fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, elmélyítése játékba ágyazott tevékenység révén
Célok: biztonságos kerékpározáshoz szükséges képességek fejlesztése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Pedagógus feladata:
 Rajzoljunk fel a pályára két-három vonalat, egymástól kb. 5-6 méter távolságra. (Ezeknél a vonalaknál kell majd a tanulóknak megállniuk.) Mutassuk be a feladatot, majd a hely adottságaitól függően állítsunk fel egymás mellé 3-6 tanulót.
Feladat:
1. Hátranézést követően a gyerekek szálljanak fel a
kerékpárra, majd induljanak el egyenesen a pályán.
2. Hátranézést követően álljanak meg az első vonalnál, ügyelve a pedál megfelelő helyzetére.
3. Hátranézést követően induljanak el, majd ismételjék meg az előző pontban leírtakat a második, harmadik vonalnál is.
4. A pálya végén hátranézést követően álljanak meg,
majd szálljanak le a kerékpárról.
Feladat menete (forgatókönyv)
A pedagógus kijelöli a pályát, majd elmagyarázza és bemutatja a gyerekeknek a feladatot.
Szükséges időráfordítás
Kb. 10 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
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Önálló munka
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Kerékpár, forgalom elől elzárt terület (iskolaudvar)
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
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A feladat címe
Váltókezelés
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév (de bármikor gyakorolható)
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
61. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Testnevelés, technika és életvitel
Fejlesztési célok
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
BMO fejlesztési célok:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, élményszerű elmélyítése játékba ágyazott tevékenység által.
 Fizikai állóképesség, együttműködési készség, szabálykövetés erősítése.
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Mozgáskoordináció fejlesztése
 Térbeli tájékozódás
 Irányok érzékelésének fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, elmélyítése játékba ágyazott tevékenység révén
Célok: biztonságos kerékpározáshoz szükséges képességek fejlesztése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A váltókezelés megtanulása és gyakorlása több tekintetben is fontos. Egyrészt nagyon sokszor látni
olyan gyerekeket (és felnőtteket) az utcákon, akik túl nehéz fokozatban tekerve erőlködnek, vagy
épp túl könnyű fokozatban próbálnak haladni. Másfelől ha helyesen használjuk a váltót, a hajtásrendszer alkatrészei (lánc, lánctányérok, fogaskoszorú) is lassabban kopnak. Emellett meg kell említeni azt is, hogy amennyiben a váltás rutinná válik, nem vonja el a figyelmet.
Pedagógus feladata:
 Magyarázzuk el, hogy miért van a kerékpáron váltó: segít abban, hogy gyorsabban/lassabban tudjunk haladni, segítséget jelent az emelkedőkön, stb.
o Az alacsonyabb szám könnyebb fokozatot jelöl – akkor kell használni, amikor lassan akarunk menni, vagy emelkedőn tekerünk
o A magasabb szám nehezebb fokozatot jelöl – akkor kell használni, amikor
gyorsan szeretnénk menni, vagy lejtőn haladunk
 Magyarázzuk el külön az első és a hátsó váltó működését:
o A hátsó váltó váltókarja jobb kezünknél helyezkedik el – a nagyobb fogaskereket alacsonyabb számok jelölik
o Az első váltó váltókarja a baloldalon van – itt a kisebb fokozat kisebb fogaskereket jelöl.
 Váltani csak tekerés közben szabad (kivéve: agyváltók).
Feladatok:
 A gyerekek gyakorolják a váltó használatát, hogy megérezzék a különbséget az egyes
fokozatok között.
 Lassúsági verseny legkönnyebb, illetve legnehezebb fokozatban.
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A gyerekek körözzenek a pályán közepes fokozatba állított váltóval. Amikor az oktató tapsol, meg kell állniuk úgy, hogy előtte könnyebb fokozatba váltanak, hogy
elinduláskor ez ne okozzon majd gondot (megálláskor ügyeljenek a helyes lábtartásra is).

A feladatokkal elérendő fő célok:
1. A gyerekek értsék meg a váltórendszer működését.
2. Mindig könnyű fokozatban álljanak meg, hogy könnyű legyen elindulni.
3. Mindig a sebességüknek, a terepviszonyoknak megfelelő fokozatot használjanak.
Feladat menete (forgatókönyv)
A váltó helyes használatának (mikor, hogyan, mire érdemes használni) közös megbeszélését követően a tanulók tesznek néhány kört az udvaron, hogy próbálgassák saját kerékpárjuk váltóját. A váltóhasználat játékos gyakorlására a lassúsági verseny, a kiszorítós játék, vagy a szakaszos elindulásmegállás gyakorlatok egyaránt alkalmasak.
Szükséges időráfordítás
Kb. 20 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Csoportmunka
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Kerékpár, forgalom elől elzárt terület (iskolaudvar)
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
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A feladat címe
Kanyarodás
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév (de bármikor gyakorolható)
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
62. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Testnevelés, technika és életvitel
Fejlesztési célok
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
BMO fejlesztési célok:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, élményszerű elmélyítése játékba ágyazott tevékenység által.
 Fizikai állóképesség, együttműködési készség, szabálykövetés erősítése.
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Mozgáskoordináció fejlesztése
 Térbeli tájékozódás
 Irányok érzékelésének fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, elmélyítése játékba ágyazott tevékenység révén
Célok: biztonságos kerékpározáshoz szükséges képességek fejlesztése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Talán nem teljesen magától értetődő, hogy a kanyarodás technikáját is tanulni és gyakorolni kell,
pedig a kerékpár-irányítás képességéhez ez is ugyanúgy hozzátartozik, mint az eddig tanultak. Oda
kell például figyelni arra, hogy kanyarodás közben ne érjen le a pedál a földre, és gyakorolni kell a
hirtelen kormánymozdulatokat annak érdekében, hogy a lehető legtöbb közlekedési szituációra felkészítsük a gyerekeket.
Kanyarodásnál az egyik legfontosabb dolog amire figyelni kell, hogy a „belső”, azaz a kanyarodás
irányának megfelelő oldalon lévő pedál legyen mindig fent – ellenkező esetben leérhet a földre,
beakadhat a járdaszegélybe, stb. A szlalomozós feladatok és a különféle játékok után a gyerekek
addigra már valószínűleg jól tudják irányítani a kerékpárt, mire a kanyarodást elkezdjük tanítani.
Célszerű tehát a „belső” pedál megfelelő helyzetére felhívni a figyelmet, továbbá ebben a blokkban
lehet gyakorolni a jobbra, illetve balra kanyarodást is, összetett feladatokat felépítve, melyben minden eddig megszerzett tudás (elindulás, megállás, karjelzés, hátranézés, körülnézés) szerepel.
1. feladat
Pedagógus feladata:
 Pálya kijelölése: kezdő- és végpont mellett
mindössze egy bójára van szükség, amely
8-10 méterre van a kezdőponttól.
Feladat:
 A gyerekek tekerjenek egyenesen a bója
felé, majd minél közelebb hozzá, lehetőleg
közvetlenül előtte kanyarodjanak balra.
Kezdjük a gyakorlatot alacsony sebesség-
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gel, majd végezzük egyre gyorsabban tekerve. Ismételjük meg a gyakorlatot a másik
irányba is.
2. feladat
Pedagógus feladata:
 Pálya kijelölése: kezdő- és végpont kijelölése; az oktató a kezdőponttól 8-10 méterre
áll a pálya közepén, miután bemutatta a feladatot.
Feladat:
 A gyermek tekerjen az oktató felé nagy sebességgel. Az oktató utasításának megfelelően álljon meg, vagy térjen ki jobbra, illetve balra. Figyelem! Csak akkor illesszük
be a gyakorlatot a foglalkozás menetébe, ha kellőképpen magabiztosak vagyunk ehhez, illetve a gyerekek tudása is megfelelő a feladat elvégzéséhez!
3. feladat: Jobbra kanyarodás
Pedagógus feladata:
 Pálya kijelölése: bóják segítségével jelöljünk ki egy kereszteződést úgy, hogy előtte
legyen elég hely felgyorsulni, és utána legyen elég hely a megálláshoz. A kezdő- és
végpontot ne feledjük el kijelölni, majd ismertessük és mutassuk be a feladatot. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra, hogy az egyenesen haladó gyalogosnak mindig elsőbbsége van!
Feladat:
 Szabályos elindulást követően hátranézés, karjelzés, jobbra kis ívben kanyarodás,
majd szabályos megállás a kijelölt helyen.
4. feladat: Balra kanyarodás
Pedagógus feladata:
 Pálya kijelölése: bóják segítségével jelöljünk ki egy kereszteződést úgy, hogy előtte
legyen elég hely felgyorsulni, és utána legyen elég hely a megálláshoz. A kezdő- és
végpontot ne feledjük el kijelölni, majd ismertessük és mutassuk be a feladatot.
Feladat:
 Szabályos elindulást követően hátranézés, karjelzés, balra behúzódás a sáv közepére (kanyarodósávba), majd balra nagy ívben kanyarodás, végül szabályos megállás a kijelölt helyen.
Ha a fenti feladat már jól megy a gyerekeknek, akkor ezekkel, az elsőbbségi szabályokat is lehet
gyakorolni. Számtalan forgalmi szituáció eljátszható egy „kereszteződés” segítségével.
Feladat menete (forgatókönyv)
A pedagógus kijelöli a pályát, majd elmagyarázza és bemutatja a gyerekeknek a feladatot.
Szükséges időráfordítás
Kb. 35 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Önálló munka
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Kerékpár, forgalom elől elzárt terület (iskolaudvar)
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
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Egyéb
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A feladat címe
Besorolás (gyakorlófeladat)
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév (de bármikor gyakorolható)
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
62. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Testnevelés, technika és életvitel
Fejlesztési célok
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
BMO fejlesztési célok:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, élményszerű elmélyítése játékba ágyazott tevékenység által.
 Fizikai állóképesség, együttműködési készség, szabálykövetés erősítése.
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Mozgáskoordináció fejlesztése
 Térbeli tájékozódás
 Irányok érzékelésének fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, elmélyítése játékba ágyazott tevékenység révén
Célok: biztonságos kerékpározáshoz szükséges képességek fejlesztése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Pedagógus feladata:
 Jelöljük ki a pályát, és helyezzünk el középre egy bóját.
Magyarázzuk el a feladatot, majd adjunk minden gyereknek egy számot. Azt, hogy mennyien lehetnek egyszerre a pályán, annak mérete dönti el.
Feladat:
1. Felszállás, elindulás a fentebb leírtak szerint.
2. A gyerekek kezdjenek körözni a pálya szélén.
3. Amikor az oktató bemond egy számot, az adott számmal jelzett gyerek bemegy a pálya közepére, ott tesz
egy kört a bója körül, majd megpróbál visszasorolni a
többiek közé, egy alkalmas rést keresve. Akik a pálya
szélén maradtak, helyet kell, hogy adjanak neki.
4. Amikor mindenki sorra került már, és ismét a külső körön köröz, következik a megállás és leszállás a fent leírtak szerint.
A feladatot kombinálhatjuk hátranézéssel, karjelzéssel, stb.
Feladat menete (forgatókönyv)
A pedagógus kijelöli a pályát, majd elmagyarázza a gyerekeknek a feladatot.
Szükséges időráfordítás
Kb. 10 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Csoportmunka
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Használható források, tananyag
Eszközigénye
Kerékpár, forgalom elől elzárt terület (iskolaudvar)
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
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A feladat címe
Megfelelő sebesség megválasztása
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév (de bármikor gyakorolható)
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
63. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Testnevelés, technika és életvitel
Fejlesztési célok
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
BMO fejlesztési célok:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, élményszerű elmélyítése játékba ágyazott tevékenység által.
 Fizikai állóképesség, együttműködési készség, szabálykövetés erősítése.
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Mozgáskoordináció fejlesztése
 Térbeli tájékozódás
 Irányok fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, elmélyítése játékba ágyazott tevékenység révén
Célok: biztonságos kerékpározáshoz szükséges képességek fejlesztése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Pedagógus feladata:
 Jelöljük ki a pályát, és magyarázzuk el a feladatot, majd mutassuk be azt egy tanuló
segítségével. Osszuk a gyerekeket két csapatba.
Feladat:
1. A pálya két sarkába álljanak fel a gyerekek.
2. Mindkét csoportból induljon el egyszerre (tapsra,
felszólításra) egy-egy gyerek átlósan a másik sarok irányába.
3. A pálya közepén mindkét gyereknek át kell haladnia úgy választva meg a sebességet, hogy elkerüljék az ütközést.
4. A gyerekek a pálya szélén térhetnek vissza a kiindulási pontra, hogy azután megismételjék a gyakorlatot a másik sarokból indulva is.

Feladat menete (forgatókönyv)
A pedagógus kijelöli a pályát, majd a tanulókkal közösen megbeszéli a feladatot. Ezt követően a
gyerekek egyesével mutatják be a feladatot. Mindenki figyel a másikra, majd megbeszélik az esetleges hibákat.
Szükséges időráfordítás
Kb. 20 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
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Módszere, munkaformája
Páros munka, csoportmunka
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Kerékpár, forgalom elől elzárt terület (iskolaudvar)
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
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A feladat címe
Sávváltás (és balra kanyarodás)
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév (de bármikor gyakorolható)
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
63. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Testnevelés, technika és életvitel
Fejlesztési célok
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
BMO fejlesztési célok:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, élményszerű elmélyítése játékba ágyazott tevékenység által.
 Fizikai állóképesség, együttműködési készség, szabálykövetés erősítése.
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Mozgáskoordináció fejlesztése
 Térbeli tájékozódás
 Irányok érzékelésének fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, elmélyítése játékba ágyazott tevékenység révén
Célok: biztonságos kerékpározáshoz szükséges képességek fejlesztése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Pedagógus feladata:
 Jelöljük ki a pályát (kezdőpont, végpont, bóják elhelyezése), és magyarázzuk el a feladatot, majd
mutassuk is be azt.
Feladat:
1. Felszállás, elindulás a korábban tanultak szerint.
2. Az első bójasornál hátranézés, majd szabályos
karjelzés bemutatását követően átlós mozgás a
második bójasor felé, a bójasor végén szabályos
megállás.
3. Hátra-, majd balra, illetve jobbra nézést követően
elindulás, a gyakorlat megismétlése a másik
irányba haladva.
4. A pálya végén szabályos megállás.
Ha jól megy a gyakorlat a gyerekeknek, bóják nélkül is el lehet
játszani a sávváltást.
Feladat menete (forgatókönyv)
A pedagógus kijelöli a pályát, majd a tanulókkal közösen megbeszéli a feladatot. Ezt követően a
gyerekek egyesével mutatják be a feladatot. Mindenki figyel a másikra, majd megbeszélik az esetleges hibákat.
Szükséges időráfordítás
Kb. 20 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
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Módszere, munkaformája
Önálló munka
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Kerékpár, forgalom elől elzárt terület (iskolaudvar)
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
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A feladat címe
Parkoló autó kikerülése (gyakorlófeladat)
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév (de bármikor gyakorolható)
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
63. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Testnevelés, technika és életvitel
Fejlesztési célok
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
BMO fejlesztési célok:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, élményszerű elmélyítése játékba ágyazott tevékenység által.
 Fizikai állóképesség, együttműködési készség, szabálykövetés erősítése.
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Mozgáskoordináció fejlesztése
 Térbeli tájékozódás
 Irányok érzékelésének fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, elmélyítése játékba ágyazott tevékenység révén.
Célok: biztonságos kerékpározáshoz szükséges képességek fejlesztése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Pedagógus feladata:
 Jelöljük ki a pályát (kezdőpont, végpont, bóják elhelyezése), és magyarázzuk el a feladatot, majd
mutassuk is be azt. Magyarázzuk el, miért fontos
ennek a feladatnak a gyakorlása, milyen távolságban kezdjük az akadályok kikerülését, milyen
távolságban haladunk el az út szélén álló autók
mellett, stb.
Feladat:
1. Felszállás, elindulás a tanultak szerint.
2. Elindulást követően az akadály előtt olyan távolságban, hogy ne kelljen hirtelen kanyarodni az
akadály előtt hátranézés, majd karjelzés és az
akadály kikerülése. Parkoló autót „ajtónyitásnyi”
távolságban kerülünk ki, számítva arra, hogy a
jármű vezetője nem lát (holttér), vagy figyel kellőképpen.
3. A kikerülést követően, az „úttest” szélére való visszahúzódás előtt jobbra hátra kell
nézni, ellenőrizendő, hogy nem indult-e el az autó, míg elhaladtunk mellette.
4. Szabályos megállás a kijelölt pontnál.
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Feladat menete (forgatókönyv)
A pedagógus kijelöli a pályát, majd a tanulókkal közösen megbeszéli a feladatot. Ezt követően a
gyerekek egyesével mutatják be a feladatot. Mindenki figyel a másikra, majd megbeszélik az esetleges hibákat.
Szükséges időráfordítás
Kb. 20 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Önálló munka
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Kerékpár, forgalom elől elzárt terület (iskolaudvar)
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
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A feladat címe
Vészfékezés, hirtelen megállás
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév (de bármikor gyakorolható)
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
63. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Testnevelés, technika és életvitel
Fejlesztési célok
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
BMO fejlesztési célok:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, élményszerű elmélyítése játékba ágyazott tevékenység által.
 Fizikai állóképesség, együttműködési készség, szabálykövetés erősítése.
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Mozgáskoordináció fejlesztése
 Térbeli tájékozódás
 Irányok érzékelésének fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, elmélyítése játékba ágyazott tevékenység révén
Célok: biztonságos kerékpározáshoz szükséges képességek fejlesztése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Forgalomban való közlekedés során számtalan alkalommal kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor hirtelen meg kell állnunk. A vészfékezés gyakorlása azért fontos, hogy a gyerekek ilyen esetekben ösztönösen legyenek képesek használni egyszerre mindkét féket anélkül, hogy átesnének a kormányon,
kicsúszna az első, vagy megfarolna a hátsó kerék.
Pedagógus feladata:
 Pálya kijelölése: mind a kezdőpont, mind a végpont kijelölése úgy történjen, hogy az úttest
szélét jelképezze (pl. krétacsík, aszfaltozott felület széle, stb.). A kezdőpont és a végpont
között legalább 8-10 méternyi távolság legyen.
 Feladat bemutatása, elmagyarázása:
o Ismétlés: a bal oldali fékkar az első, a
jobb oldali a hátsó fékre hat. (Figyelem, nagyon ritkán ugyan, de előfordul, hogy a két fékkar fordítva van bekötve!)
o Magyarázzuk el, hogy ha csak az első
féket használjuk, átbukhatunk a kormányon, ha viszont csak a hátsót,
könnyen megcsúszhat a hátsókerék (mivel azon kevesebb a rá eső súly), és így nem
tudunk kellően gyorsan megállni.
o Éppen ezért a két féket egyszerre kell használni, és megfelelően adagolni (a fék
„adagolását” csak gyakorlással lehet elsajátítani).
o A ritmikus, ütemes fékezéssel is el lehet kerülni a hátsó kerék megcsúszását. Használjuk a hátsó féket határozottan, de amint elkezd csúszni a hátsó kerék, engedjük
ki, majd húzzuk be ismét.
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o

o

Mindig üljünk a nyeregben fékezéskor, ellenkező esetben könnyen áteshetünk a
kormányon – ha a nyeregben ülünk, a súlyunkat a hátsó kerék fölé helyezzük, így az
nem tud felemelkedni.
A karok nyújtva tartása is segít a súlypontot hátul tartani. A haladók a súlypontjukat
a nyeregben még hátrább tolhatják fékezéskor – ez tovább növeli a fékezés hatásfokát.

Feladatok:
1. Szabályos elindulást követően gyorsítás, majd vészfékezéssel megállás a kijelölt helyen. Haladó csoportnál fékezés előtt egy gyors hátrapillantást is be lehet iktatni a feladatsorba.
2. A gyerekek köröznek a pályán, majd az oktató utasítására (taps, kiáltás, stb.) hirtelen megállnak. Ezzel a feladattal a hirtelen megállás mellett a tanulók gyakorolják azt is, hogy odafigyeljenek egymásra, az őket körülvevő „forgalomra” (követési távolság, hirtelen változó
szituáció).
A feladatokkal elérendő fő célok:
2. Ismétlik a gyerekek, melyik fékkarhoz melyik fék tartozik.
3. Megtanulják a két féket egyszerre használni.
4. Megtanulják, hogyan kell elkerülni a kerék megcsúszását fékezéskor.
Feladat menete (forgatókönyv)
A feladat közös megbeszélését követően a gyerekek egyesével gyakorolják a lendületes megállás,
vészfékezés feladatokat.
Szükséges időráfordítás
Kb. 20 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Csoportmunka
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Kerékpár, forgalom elől elzárt terület (iskolaudvar)
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
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A feladat címe
Számháború
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
64. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Tánc és dráma, testnevelés
Fejlesztési célok
 Erkölcsi nevelés
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Anyanyelvi kommunikáció
 Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
 Természettudományos kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
 Matematikai kompetencia
 Szövegértés
 Mozgáskoordináció fejlesztése
 Térbeli tájékozódás
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 Fizikai állóképesség, együttműködési készség, szabálykövetés erősítése.
 A csapatjátékok lényegének, az egymásért – és nem egymás ellen – küzdésnek a megértetése.
 Önismereti és társas kapcsolati kultúra fejlesztése, erkölcsi nevelés.
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, élményszerű elmélyítése játékba ágyazott tevékenység által.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, fejlesztés
A játék célja, hogy a gyermekek a természetben is képesek legyenek magukat a szabadidőben elfoglalni, ráérezzenek a közös játék jó oldalaira.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
(10-100 fő is játszhatja): A két csapat előre elkészíti az azonos méretű, de egymástól eltérő színű,
homlokra erősíthető négyjegyű számot tartalmazó kartonlapot. A terepen az előre egyeztetett szabályok szerint igyekeznek egymás homlokáról a számokat leolvasni, miközben a cél az ellenfél zászlójának megszerzése (megérintése).
Néhány szabályt ajánlatos betartani:








Jelöljük ki a játék térbeli és időbeli határait!
A helyszínt gondosan válasszuk ki (mérete, lehetséges veszélyek).
Ellenfélhez érni tilos!
A kiesett játékosok nem beszélhetnek, helyük a kijelölt "temetőben" van!
Egyenlő erejű, esélyű csapatokat szervezzünk!
Ajánlatos a védők és támadók kijelölése!
A csatatéren mindig legyen döntnök!
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Csak mind a négy szám helyes leolvasása esetén esik ki a játékos!
Feladat menete (forgatókönyv)
A játék célja az ellenfél összes tagjának játékból való kiejtése, vagyis leolvasása (lásd alább). A játék
elején (a csapatok elosztása után) a „védők” elhelyezkednek a terepen, míg a másik csapat tagjai (a
támadók) a terepen kívül várakoznak a játék megkezdésére. A játékot a védők indítják sípszóval.
Ekkor mindkét csapat felveszi számait, és a játék megkezdődik. A játék akkor ér véget, amikor az
egyik csapat összes tagja kiesett.
Szükséges időráfordítás
45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán kívül
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás
A csapatok egymást segítve játsszák a játékot.
Használható források, tananyag
Németh Imre Zöld kalandra fel!
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szakmai/zk36.htm#b13.1
Szabadidős játékok gyűjteménye:
http://ciganymisszio.reformatus.hu/data/2015/01/26/szabadidos_jatekok_gyujtemenye.pdf
Eszközigénye
Karton, olló, fonal, filc.
Értékelésének módja
A játékban az a csapat nyer, amelyikben maradt olyan, akinek a számát nem olvasták le.
Egyéb
A szabadban még rengeteg játék játszható, lásd: tanári kézikönyv, 64. tanóra.
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A feladat címe
Erdő, erdő, erdő
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
65. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Ének-zene, tánc és dráma
Fejlesztési célok
 Erkölcsi nevelés
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Anyanyelvi kommunikáció
 Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
 Természettudományos kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
 Matematikai kompetencia
 Szövegértés
 Mozgáskoordináció fejlesztése
 Térbeli tájékozódás
 Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 Önismereti és társas kapcsolati kultúra fejlesztése, erkölcsi nevelés.
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, élményszerű elmélyítése játékba ágyazott tevékenység által.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, fejlesztés
A különböző dalok tanulása előkészítik a későbbi túrák közös énekléseit. A túrákon rendkívül jó
hangulatot tud varázsolni a közös éneklés. Elvonja a gyerekek figyelmét a fáradtságról, és a tábortűz mellett külön program lehet a dalok éneklése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanár ismertessen meg minél több, általa kiválasztott dalt, melyeket az ének órákon is gyakorolhatunk a tanulókkal. Ha a csoportban van olyan gyerek, aki játszik hangszeren, akkor azokkal
együtt is próbálhatunk. Pl.: furulya, gitár (vagy bármely olyan hangszer, ami könnyen szállítható a
túrákra is).
A tanár összeállíthat egy daloskönyvet is a kiválasztott dalokból, melyet aztán a túrák alkalmával
használhatunk.
Feladat menete (forgatókönyv)
Javasolt dalok:
Turista dalok:
 Az én mulatságom
 Az országúton
 Azért, hogy turista vagyok
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 Bükki erdők közt
 Bükköt járja...
 Előre, pajtás!
Hegymászó dalok:
 Egy a mi utunk
 Magas hegyek közt
 Szelek szárnyán
Népdalok:
 A csitári hegyek alatt
 Akkor szép az erdő, mikor zöld
 Csillagok, csillagok
 Elindultam szép hazámból
 Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek
 Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom
 Erdő, erdő de magos ...
 Erdő, erdő, erdő marosszéki kerek erdő
 Erdő mellett nem jó lakni
 Erdők, völgyek, szűk ligetek
 Este van már, késő este
 Felülről fúj az őszi szél
 Indulj el egy úton
Szükséges időráfordítás
2x45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Németh Imre Zöld kalandra fel! (Daloskönyv kottával):
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/dalok/dalok.htm#T
Ének-zene tankönyvek 5-6. osztályosok számára.
Eszközigénye
Kotta, esetleg hangszer
Értékelésének módja
Egyéb
A dalokat érdemes többször gyakorolni, tanulni, akár egész évben vissza lehet térni rájuk.
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A feladat címe
Pontról pontra (felfedező játék)
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
66. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Földrajz, hon-és népismeret
Fejlesztési célok
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A tanulás tanítása
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Természettudományos kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Kezdeményező-kézség és vállalkozói kompetencia
 Matematikai kompetencia
 Szövegértés
 Térbeli tájékozódás
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 Önismereti és társas kapcsolati kultúra fejlesztése, erkölcsi nevelés.
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, élményszerű elmélyítése játékba ágyazott tevékenység által.
Célok: fejlesztés
A gyermekek ismerjék meg a saját környezetükben rejlő kincseket, fedezzék fel az őket körülvevő
kerületben található értékeket.
A térbeli tájékozódás fejlesztése, a térképolvasási ismeretek elmélyítése a cél.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanár elkészít Google-térkép alapján az iskola környezetében lévő utcákról, terekről egy térképet. Fontos, hogy a térképen jól olvashatóak legyenek az utcanevek. Ezen a térképen tájékozódási
pontokat jelöl be (kb. 8 pontot), amit a csapatoknak fel kell keresniük. Mindegyik ponthoz tartozik
egy-egy kérdés, melyre a tanulóknak a helyszínen kell megkeresniük a választ (pl.: milyen évszám
olvasható a téren látható emlékmű feliratában?).
A tanár kiosztja a térképet a gyerekeknek, és mielőtt útnak indulnak, átbeszéli velük. Érdemes több
csapatra bomlani és más-más irányokban elindulni. (Figyelem! A csapatokkal mindig legyen kísérő
tanár is, aki ha kell, segíti, koordinálja a gyerekeket!)
Feladat menete (forgatókönyv)
1. Csapatalakítás.
2. A csapatok megkapják a térképet, és a hozzá tartozó kérdésekkel ellátott feladatlapot.
3. Miután átbeszélték a feladatot, indulhat a felfedezés.
4. Minden csapat más irányból vág neki a feladatnak.
Szükséges időráfordítás
45 perc, de lehet akár két összevont óra vagy projektmunka keretén belül is feldolgozni a feladatot.
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Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán kívül, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás: a csoport tagjai egymást segítve fedezik fel a térképen megjelölt pontokat.
Használható források, tananyag
Google térkép
https://www.google.hu/maps
Eszközigénye
Tájoló, térkép, papír, toll
Értékelésének módja
Az a csapat nyer, amelyik hibátlanul megtalálta az összes pontot és helyesen válaszolt a kérdésekre.
Egyéb
A feladatot táborban, vagy túrán is lehet játszani.

92

A feladat címe
Ha esik, ha fúj – játékok beltérben
Ajánlott évfolyam, félév
6. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
68. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Tánc és dráma
Fejlesztési célok
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 A családi életre nevelés
 A testi és lelki egészségre nevelés
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
 Szövegértés
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 Önismereti és társas kapcsolati kultúra fejlesztése, erkölcsi nevelés.
 A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása, élményszerű elmélyítése játékba ágyazott tevékenység által.
Célok: ráhangolódás, bemelegítés
Az itt szereplő játékok azokban az esetekben lehetnek különösen hasznosak, amikor a rossz időjárás miatt beltéri helyiségekbe szoroulunk egy-egy tábor alkalmával.
A csapatépítő és vidám játékok kellemes időtöltést kínálnak a tanárnak és a diákoknak. Előnye
ezeknek a játékoknak, hogy nincs szükségünk drága eszközökre ahhoz, hogy jól érezzük magunkat.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Azért, hogy a gyerekek jól megismerjék ezeket a játékokat a tábor idejére, a tanév során akár osztályfőnöki órákon is gyakorolhatjuk őket.
Feladat menete (forgatókönyv)
Játékok:
 Barkochba
 Most mutasd meg!
 Szóbridzs
 Mániákus család
 Ország, város
 Kézszorítós
 Kacsintós gyilkosos
 Amerikából jöttünk
 Hotelportás
 Szoborcsoport
 Székfoglaló
Játékleírások:
 Most mutasd meg! Az ellenfél mutogatójával közlik, hogy mit (konkrét személyt, fogalmat,
alkotás címét, stb.) kell kitaláltatnia a csapata tagjaival. Erre egyetlen módja van: a mutogatás, a pantomim. Majd az időeredmény alapján dől el, hogy ki a győztes.
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Szó-bridzs: 2x 2-3 fő játszhatja. A két csapat egy-egy tagja összesúg, hogy mit is kell kitaláltatni a saját csapat tagjaival, anélkül, hogy magát a szót kiejtenék. A segítő információ mindig csak egy-egy szó lehet. Így vagy asszociációs információt vagy hangtanit (azonos magánhangzók) mondanak. Például, ha a kitalálandó szó a Mátra, akkor asszociációs információ az 1014, andezit, vulkáni, Kékes, hegység szó; hangtani pedig a Tátra, lánya, fára. stb.
 Hotelportás: a játék lényege, hogy a „portás” nem érti a vendég nyelvét. Így aztán ő kénytelen mutogatva, kézzel-lábbal elmagyarázni, mit is szeretne. A portás azonban kérdezhet,
melyre a vendég reagálhat is.
Szükséges időráfordítás
45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás
A játékok lényege a csapatépítés, a kommunikáció fejlesztése, a közösség összekovácsolása.
Használható források, tananyag
Németh Imre – Zöld kalandra fel!
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szakmai/zk36.htm#b13.2
Eszközigénye
Értékelésének módja
Mindig az adott játék szabályai szerint értékelünk.
Egyéb
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7. évfolyam
A feladat címe
Merre tekerjek?
Ajánlott évfolyam, félév
7. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
73. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Földrajz, informatika, hon-és népismeret
Fejlesztési célok
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A testi és lelki egészségre nevelés
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
 Természettudományos kompetencia
 Digitális kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
 Térbeli tájékozódás
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 A körültekintő előkészület, a szellemi, testi és lelki felkészülés szükségességének megértetése, annak beláttatása párhuzamos példák bemutatásán keresztül, hogy milyen sok múlik
a gondos felkészülésen.
 A szervezési készség, előrelátási képesség tudatos fejlesztése, kezdeményezőképesség és
vállalkozói kompetencia fejlesztése.
Célok: megtanultak ellenőrzése.
Cél továbbá, hogy a tanulók képesek legyenek térkép alapján egy- egy hosszabb vagy rövidebb kerékpáros útvonal, túra megtervezésére. Ismerjék meg a papír alapú illetve digitális térképek használatának sajátosságait.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Az osztályt érdemes több csoportra bontani. Mindegyik csoport kap egy papír alapú térképet, valamint számítógép előtt egy-egy digitális kerékpáros térképet (pl.: www.merretekerjek.hu,
www.ttrmap.hu, www.dszt.eu, Google útvonaltervező).
Mivel a feladathoz szükséges a számítógép és az internet, így javasolt ezt az informatika teremben
végezni.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulóknak ki kell jelölniük egy kerékpáros útvonalat „A” pontból „B”-be (pl.. Budapest XI. kerületből az I. kerületbe).
Figyeljék meg az alábbiakat:
 Milyen előnyökkel jár a papír alapú térkép?
 Milyen segítséget nyújt a digitális térkép?
 Milyen plusz információkat tudok meg a digitális térkép segítségével?
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 Hol és mikor segít a papír alapú térkép?
Írják le:
 Hány km az út?
 Vezet-e kiépített kerékpárút az adott útvonalon?
 Mennyi idő alatt teljesíthető a táv?
 Milyen forgalomra kell számítani?
Rajzolják le:
Miután az előző kérdéseket megválaszolták, rajzolják le az útvonalat, jelöljék piros x-szel a veszélyesebb szakaszokat, ahol pl. forgalmas kereszteződés van.
Szükséges időráfordítás
35 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás
A kooperatív munka során a tanulók beosztják egymás között, kinek mi lesz a feladata. Ki lesz az,
aki majd rajzol, aki ír, stb.
Használható források, tananyag
http://kerekparosklub.hu/kerekparos-terkepek
http://www.holkerekparozzak.hu/
http://merretekerjek.hu/
http://ttrmap.hu/
http://www.dszt.eu/
Eszközigénye
Számítógép, papír alapú kerékpáros térképek, papírlap, íróeszköz, színes ceruza
Értékelésének módja
Minden csoport bemutatja a saját munkáját, majd szavazással kiválasztják a legjobbat. Akár be is
lehet járni kerékpárral azt az útvonalat, amelyik mindenkinek a legjobban tetszik.
Egyéb
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A feladat címe
Testünk felkészítése a túrára
Ajánlott évfolyam, félév
7. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
75. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Testnevelés
Fejlesztési célok
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A testi és lelki egészségre nevelés
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Természettudományos kompetencia
 Digitális kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 A körültekintő előkészület, a szellemi, testi és lelki felkészülés szükségességének megértetése, annak beláttatása párhuzamos példák bemutatásán keresztül, hogy milyen sok múlik
a gondos felkészülésen.
 A szervezési készség, előrelátási képesség tudatos fejlesztése, kezdeményezőképesség és
vállalkozói kompetencia fejlesztése.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás
Továbbá cél, hogy a tanulók megismerjék az intenzív testmozgással járó testi reakciókat. A sportolók a megfelelő zsírégetéshez mérik a pulzusszámot is. A tanulók az órán gyakorlatban sajátíthatják
el annak módszerét, ahogyan a sportolók mérik a pulzusszámot az ideális zsírégetés érdekében.
Továbbá fontos, hogy szervezetünket, fizikai állóképességünket olyan szintre hozzuk, hogy képesek
legyünk végig csinálni akár egy egész hetes kerékpártúrát is.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanárnak érdemes előkészíteni stopperórát, majd megmutatni a tanulóknak, hogy hogyan kell
megmérni a pulzust.
A tüdőkapacitás méréséhez használhatunk lufikat, amelyekkel versenyezhetnek a gyerekek. Izgalmas lehet számukra, hogy ki tudja gyorsabban felfújni a léggömböket.
Irányított kérdések:
 Hogyan készülünk fel a hosszabb túrára?
 Hogyan kell helyesen bemelegíteni?
 Átismételhetjük a testnevelés órán tanultakat is.
 Bemelegítés: tetőtől-talpig a teljes test átmozgatása.
Bemelegítés gyakorlása.
Érdemes modern, sportoláshoz használt pulzusmérő eszközöket is bemutatni a tanulóknak.
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Feladat menete (forgatókönyv)
A pulzusmérés, mint páros feladat remekül alkalmazható a testnevelés óra keretében, vagy felméréskor. A gyerekek figyeljék meg, hogy az intenzív testmozgással hogyan nő a pulzus, a párok segítsenek egymásnak.
Tüdőkapacitás mérés: Lufifújó versennyel.
Bemelegítő gyakorlatok elsajátítása: testnevelés órán.
A tanulók, a testnevelés óra keretében kipróbálhatják a modern, digitális alapú pulzusmérő eszközöket.
Szükséges időráfordítás
45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Páros és csoportos munka.
A tanulók párokban tudják lemérni egymás pulzusát, a csoportok pedig versenyt rendezhetnek.
Használható források, tananyag
Pulzusmérés (videó):
https://www.youtube.com/watch?v=pFkFp_P6Y6w
Kerékpáros edzés – felkészítő videó:
https://www.youtube.com/watch?v=9fBL_m8zY1c
https://www.youtube.com/watch?v=IvM8kDjn7nk
Eszközigénye
Stopperóra, lufik, modern pulzusmérő
Értékelésének módja
A tanár ellenőrzi, hogy a tanulók elsajátították-e a pulzusmérés módját.
Egyéb
A feladat címe
Tervezz túrát!
Ajánlott évfolyam, félév
7. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
78. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Földrajz, biológia, informatika, technika
Fejlesztési célok
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
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Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A családi életre nevelés
A testi és lelki egészségre nevelés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Anyanyelvi kommunikáció
 Természettudományos kompetencia
 Digitális kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
 Szövegértés
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:



A szervezési készség, előrelátási képesség tudatos fejlesztése.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése.

Célok: fejlesztés, megtanultak ellenőrzése.
Rendszerező óra, amely során komplexen tudják alkalmazni a tanulók az eddigi ismereteket, tapasztalatokat. Cél, hogy képesek legyenek önállóan tervezni, ismerjék a térképet, és gyakorolják a
túratervezés lépéseit.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Mindenki kap egy részletes Magyarország térképet, melyen a kerékpáros túraútvonalak is jelölve
vannak. A gyerekek csoportban dolgoznak. Az a feladat, hogy az osztálylétszámhoz, csoportlétszámhoz mérten, és az órán elhangzott ismeretek felhasználásával tervezzenek egy túrát. Legfontosabb szempontjaik a túra helyszíne, célja, típusa, a szükséges edzettség, erőnlét, fokozatosság,
terepviszonyok legyenek. Fontos, hogy ez egy előzetes terv, mely nem tartalmazza a részletesen
lebontott napokat, sem pedig költségvetési tervet. Érdemes a tanárnak konkrét szempontsort is
adni a feladatmegoldáshoz.
Feladat menete (forgatókönyv)
Elsőként alakítsuk ki a csoportokat. Miután készen állnak a tanulók, kapnak csoportonként egy-egy
térképet, papírlapot, és ha szükséges, akkor internetet is használhatnak. Minden csoport elkészíti
a saját ötlete alapján a túratervezetet. Miután mindenki elkészült, a csapatok választanak egy-egy
képvieslőt, aki bemutatja a saját túrájuk tervezetét, melyet indoklással is ellát.
Szükséges időráfordítás
45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás
A játékok lényege a csapatépítés, a kommunikációs kultúra fejlesztése, és a közösség összekovácsolása.
Használható források, tananyag
Kerékpáros térképek
http://kerekparosklub.hu/kerekparos-terkepe
http://geologika.hu/bicikli_hu.html
http://merretekerjek.hu
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Németh Imre: Zöld kalandra fel!
http://vmek.oszk.hu/00100/00149/html/zk12.htm
Hardi András: Tájékozódás, természetjárás, tájfutás.
Vándortáborozási kézikönyv (Kornétás Kiadó)
Természetjáró 1x1
Eszközigénye
Térképek, atlaszok, számítógép, internet, papír, toll
Értékelésének módja
Az osztály szavazata alapján kiválasztják a legjobb túrát, amit év végén akár meg is valósíthatnak.
Egyéb
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A feladat címe
Kerékpárral szomszédolunk!
Ajánlott évfolyam, félév
7. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
85. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Földrajz, hon- és népismeret, történelem
Fejlesztési célok
 Hon- és népismeret
 Testi és lelki egészségre nevelés
 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
 Motiváció felkeltése
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
 Térbeli tájékozódás
 Szövegértés
 Digitális kompetencia
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 Magyarországot érintő Európai Kerékpárút Hálózat útvonalai
Cél: fejlesztés, térbeli tájékozódás fejlesztése, látókör szélesítése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanár röviden mutassa be az Eurovelo hálózat térképét és a hálózat által érintett országokat.
Mondja el, hogy a hazánkat érintő 3 útvonal milyen tematika alapján került kialakításra, és mutassa meg ezeket külön-külön is.
Nyomtasson ki diákpáronként egy-egy vaktérképet Magyarországról és ossza szét a tanulók között.
A munka után beszéljék meg, hogy az adott országokba történő határátlépéshez milyen igazolványra, úti okmányra van szükség.

(Forrás: eurovelo.com)
Feladat menete (forgatókönyv)
A diákok feladat az, hogy a tematika és a teljes útvonal térképe alapján rajzolják be a három magyarországi EuroVelo szakaszt, és jelöljék a térképen azokat a szomszéd országokat, ahonnan érke-
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zik az út illetve, ahová továbbhalad. Jelenítsenek meg minél több általános információt az országokról (zászló, főváros, nyelv, stb.). Relációs jelekkel jelöljék, hogy szerintük az adott ország mérete
kisebb, nagyobb, vagy nagyságrendileg Magyarországgal megegyező-e.
Szükséges időráfordítás
Kb. 20 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Vaktérkép, írószer
Értékelésének módja
A három útvonal berajzolását, a szomszédos országok megnevezését és minden egyéb információt,
melyet az országról fel tudnak tűntetni, külön értékeljünk.
Egyéb
A feladat kapcsán beszéljünk az európai biztosítási kártya és az utasbiztosítások jelentőségéről a
nemzetközi kerékpártúrák során.
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A feladat címe
Kerékpáros túra tervezése egy nemzeti parkban
Ajánlott évfolyam, félév
7. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
87. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Földrajz, hon- és népismeret, Biológia
Fejlesztési célok
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Hon- és népismeret
 Testi és lelki egészség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
 Attitűdformálás
 Motiváció felkeltése
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Természettudományos kompetencia
 Digitális kompetencia
 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
 Térbeli tájékozódás
 Irányok érzékelésének fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:




Túracélok példákkal, kiemelkedő értékű természeti és kultúrtörténeti értékek.
A tanösvény fogalma, célja, jelentősége, használata.
Jármódok találkozása az egyes útvonalakon, lehetőségek a jármódok kombinálására.

Célok:
Fejlesztés: a honismereti tudás bővítése, felkészítés a gyakorlati tudni- és tennivalókra a haza megismerésében.
Megtanultak ellenőrzése: önálló kerékpáros programtervezés informatikai eszközök igénybevételével.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A pedagógus válasszon ki hazánk nemzeti parkjai közül egyet, melynek kerékpárral történő felkeresését a gyakorlatban is megvalósíthatónak tartják.
Tekintse meg a nemzeti park honlapját, és néhány bemutatófilmet a nemzeti park természeti- és
kulturális értékeiről, majd készítsen ezekből rövid összeállítást a tanulók számára.
Lehetőség szerint szerezzen be kiadványokat, prospektusokat a nemzeti parkról, melyekből a diákok az órán képeket vághatnak ki.
Térképezze fel a nemzeti park bemutatóhelyeit és tanösvényeit.
Feladat menete (forgatókönyv)
A pedagógus röviden bemutatja a kiválasztott nemzeti parkot, annak valamennyi bemutatóhelyét
és tanösvényét, majd megkéri a diákokat, hogy kis csoportokban tervezzenek olyan egy napos kerékpáros kirándulást a nemzeti park területére, mely legalább egy bemutatóhelyet érint, és egy
tanösvényen végighalad.
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A diákok tervezzék meg a napi programot, ellenőrizzék teljesíthetőségét (távolságok figyelembe
vételével), készítsenek róla egy rövid, prospektusba illeszthető ajánlatot, majd prezentálják egymásnak kedvcsináló kiadványukat.
Szükséges időráfordítás
Kb. 45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Az ismeretek átadását követően önálló feladatmegoldás.
Használható források, tananyag
Nemzeti Park képes kiadványai, prospektusai, honlapja, térképek, túratervezők (pl. ww.dszt.eu,
www.ttrmap.hu)
Eszközigénye
Papír, írószer, olló, ragasztó
Értékelésének módja
A bemutatott túratervek közül azt, amelyik a diákok szavazata alapján a legjobb, a legközelebbi kirándulás alkalmával meg is valósíthatják.
Egyéb
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A feladat címe
Hol járunk?
Ajánlott évfolyam, félév
7. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
87. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Földrajz, hon- és népismeret, rajz- és vizuális kultúra, történelem
Fejlesztési célok
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Hon- és népismeret
 Testi és lelki egészségre nevelés
 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
 Attitűdformálás
 Motiváció felkeltése
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Térbeli tájékozódás
 Szövegértés
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:



Példák túracélokra, kiemelkedő értékű természeti és kultúrtörténeti értékek.
Települési értékek, vonzerők.

Cél:
Fejlesztés: a honismereti tudás bővítése, az egyes tantárgyakból tanult ismeretek szintetizálása.
Megtanultak ellenőrzése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanár válasszon ki néhány olyan települést, melyet a hallgatók többsége – valamilyen szempontból
– ismerhet.
Legyen közöttük olyan, ahol:
 már jártak együtt
 melyhez valamilyen történelmi esemény kötődik
 irodalmi, művészeti önéletrajzokban előfordult
 egyéb okból fontosnak tartja.
Készítsen róluk rövid, informatív leírást, például:
 Egy olyan településen járok, mely a Dél-Dunántúlon található, ma is látogatható váráról az
irodalomban és történelemben is megemlékeznek. (Szigetvár)
 Utam következő állomása a régió fővárosa, ahol a török kor legépebben megmaradt emlékei
találhatóak. Mecsete ma kilátóként működik, központjában található egyik kulturális Világörökségünk, nemrégiben Európa Kulturális Fővárosa volt. (Pécs)
 Több napi kerékpározás után jutottam el ebbe a városba, mely legnagyobb tavunk partján
fekszik, és kulturális látnivalói miatt is ismertté vált. Barokk kastélya ma változatos kiállításoknak ad otthont, mellette az ország egyik leglátványosabb működő makettje, a Történelmi
Modellvasút Kiállítás látható. (Keszthely)
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A főváros felé kerekezve útba ejtettem ezt a települést is, mely hazánk egykori fővárosaként
Alba Regia, illetve a Királyok városa néven is ismert. Számos intézmény és épület viseli itt
Szent István nevét.
Feladat menete (forgatókönyv)
A diákok feladat, hogy miközben a tanár felolvassa az egyes leírásokat, füzetükbe leírják a település
nevét (esetleg az említett vonzerőt is nevesítve, Pl. Festetics/Helikon Kastély, Ókeresztény Mauzóleum, stb.).
Szükséges időráfordítás
Kb. 15 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Papír, írószer
Értékelésének módja
Minden eltalált településnév 2 pont, és az említett vonzerők pontos megnevezése is 1-1 pontot ér. A
feladatra akár érdemjegy is adható.
Egyéb
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A feladat címe
Kerékpározzunk másképpen
Ajánlott évfolyam, félév
7. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
88. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Erkölcstan
Fejlesztési célok
 Erkölcsi nevelés
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A testi és lelki egészségre nevelés
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Mozgáskoordináció fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:




Jármód-túraútvonal, túramozgalom, teljesítménytúra
A honismereti tudás bővítése, felkészítés a gyakorlati tudni- és tennivalókra a haza megismerésében.
A szociális és állampolgári kompetenciák, vállalkozói kompetencia fejlesztése.

Célok:
Fejlesztés: annak felismertetése, hogy a különféle aktív tevékenységek, a fogyatékkal élők számára
is elérhetőek.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A pedagógus röviden mutassa be a legfontosabb fogyatékossági típusokat, és általánosságban beszélje át a hallgatókkal az egyes fogyatékossági csoportok viszonyát az aktív sporttevékenységekhez.
Legyen nyitott a diákok felé, értékelje a diákok által hozott egyes példákat, de vigyázzon az esetleges
személyes érintettség okozta érzékenységre is.
Amennyiben lehetőségük van rá, tervezzenek a későbbiekben közös kirándulást a Láthatatlan Kiállításra vagy valamelyik ability parkba.
Feladat menete (forgatókönyv)
A hallgatókat ossza csoportokba, majd mindenki számára válasszanak egy-egy fogyatékosság típust
(kerekesszékes, vak, siket). A tanulóknak utána kell nézniük annak, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak a fogyatékkal élő fiatalokkal való közös és aktív időtöltésre (elsősorban kerékpáros programok).
Nézzenek utána a kerekes-székesek által is bejárható tanösvényeknek, a speciális kerékpároknak (pl.
tandem-kerékpár, hajtányok), találják meg azt a turisztikai látnivalót, mely a választott speciális célcsoport számára is érdekes lehet, és készítsenek egy félnapos túratervet a közös élményszerzés jegyében.
Szükséges időráfordítás
Kb. 60 perc
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Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán és tanítási időn kívül
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás, projektmunka tanári támogatással
Használható források, tananyag
 Internetes turisztikai portálok
Eszközigénye
 Számítógép
 Internet csatlakozás
 Írószer
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés kizárólag pozitív visszacsatolással.
Egyéb
A téma érzékenysége miatt mindenképpen szükséges a tanulók fokozatos ráhangolása, és az esetleges negatív megnyilvánulások azonnali kezelése.
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A feladat címe
Tematikus útvonalak a térképeken
Ajánlott évfolyam, félév
7. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
89. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Földrajz, hon- és népismeret, történelem, hit- és erkölcstan
Fejlesztési célok
 Hon- és népismeret
 Testi és lelki egészség
 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
 Attitűdformálás
 Motiváció felkeltése
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Természettudományos kompetencia
 Szövegértés
 Térbeli tájékozódás
 Irányok érzékelésének fejlesztése
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
Országismeret, topográfiai ismeretek, alapvető tájékozódás a térképen, tematikus út, zarándokút.
Cél: Térképolvasási ismeretek fejlesztése, szövegértés fejlesztése.
A tanulóknak a feladat során földrajzi ismereteikre és térbeli tájékozódási készségeikre támaszkodva
kell különböző színekkel bejelölniük a megadott tematikus útvonalakat.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A pedagógus nézzen utána az alábbi tematikus- és zarándok útvonalak elhelyezkedésének és legjelentősebb állomásainak. Minden út esetében keressen egy-két olyan állomást, melyekhez konkrét
események, látnivalók köthetők.
Amennyiben az alábbiakon kívül, a lakókörnyezetben találhatóak tematikus- vagy zarándok útvonalak, akkor azokat mindenképpen vonja be a feladatba.
 Szent Márton Út
 Szent Jakab Út
 Felső-magyarországi Várak Útja
 Szatmár-Beregi Szilva Út
 Mária-út
Feladat menete (forgatókönyv)
A pedagógus bemutatja a tematikus útvonalakat, röviden ismerteti azok jelentőségét (miért fontos
az adott téma, kiről lett elnevezve az út...), és útvonalanként legalább 2-2 állomás esetében rövid
történetet mesél a helyszín kapcsolódásáról az adott témához, majd megnevezi az útvonal további
nevezetes állomásait.
A tanulóknak úgy kell eltérő színekkel bejelölniük a különböző tematikus útvonalakat saját térképükön, hogy a felsorolt helyszíneket megpróbálják egy olyan útvonallal összekötni, mely – tereptani
ismereteik alapján – kerékpárral jól járható.
Szükséges időráfordítás
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Kb. 30-35 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás, az ismeretek átadása.
Használható források, tananyag
Előkészülethez: az egyes tematikus útvonalak honlapjai
Eszközigénye
Előre nyomtatott, nem túl részletes térkép, írószer
Értékelésének módja
Szóbeli megbeszélés, térképek ellenőrzése (a feladatra akár órai jegy is adható).
Egyéb
Mivel a feladat célja az aktív odafigyelés, koncentráció erősítése, így az óra során a feladat egyre jobban bonyolítható, „nehezíthető” (információk elrejtésével).
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A feladat címe
A Mária Út turisztikai jelentősége
Ajánlott évfolyam, félév
7. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
90. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
 Történelem
 Rajz- és vizuális kultúra
 Informatika
 Hit-és erkölcstan
Fejlesztési célok
 Erkölcsi nevelés
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A testi és lelki egészségre nevelés
 Médiatudatosságra nevelés
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Digitális kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Szövegértés
 Térbeli tájékozódás
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
Jármód - túraútvonal, zarándokút, tanösvény
Célok: fejlesztés, megtanultak ellenőrzése, önálló információgyűjtés és -rendszerezés fejlesztése
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A feladat nem igényel semmilyen speciális előkészületet a pedagógus részéről, célszerű azonban a
tanulók figyelmét felhívni arra, hogy a megadott honlapon szereplő információkban igyekezzenek a
lehető legalaposabban elmélyedni.
A feladat a Mária Úthoz, Közép-Európa legjelentősebb zarándok- és kulturális útvonalához kapcsolódó kérdéseket foglal magába. Érinti az egyéb tantárgyak, például földrajz keretében elsajátított
ismereteket is, építve a szinergiahatásra. A feladat épít a digitális kompetenciákra, a digitális tájékozódás fejlesztésére.
Feladat menete (forgatókönyv)
A diákoknak a Mária Út honlapját alaposan áttanulmányozva kell válaszolniuk az alábbi kérdésekre.
(http://mariaut.hu/)
a) Mely hazai nagytájakon húzódik végig a Mária Út? Segítségül használhatod a Földrajzi atlaszt is!
b) Milyen típusú látnivalókkal találkozhatunk az Út mentén?
c) Keress 1-1 példát a különböző típusú látnivalókra!
d) Sorold fel, milyen utazáshoz hasznos információkat találtál a honlapon!
e) Sorold fel, hogy melyek voltak a középkori zarándoklatok elengedhetetlen kellékei. Jelöld,
hogy mely eszközök használatosak még napjainkban is egy-egy zarándoklat alkalmával!
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A tanuló a zarándokutakról szóló órán betekintést nyer a téma elméleti hátterébe és megismerkedik a zarándoklatokhoz kapcsolódó alapfogalmakkal. E feladat az elsajátított elméleti ismeretek
gyakorlati hasznosítására szolgál. A kérdések nem kapcsolódnak szorosan egymáshoz, megválaszolásukhoz minimális egyéni, internetes kutatómunka szükséges a megadott honlapon. A feladat
alapvetően egyéni munka céljából készült, azonban néhány kérdés közös feldolgozása, esetleg a
honlap előzetes közös, rövid áttekintése segíti a feladat megoldását, az ismeretek elmélyítését.
Szükséges időráfordítás
20-25 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán (esetleg önálló házi feladatként)
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
 Órai tananyag
 Internetes források, különösen a Mária Út honlapja: www.mariaut.hu
 Földrajzi atlasz
Eszközigénye
 Írószer
 Internet csatlakozással rendelkező számítógép
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Egyéb
-
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A feladat címe
Tervezz tematikus útvonalat!
Ajánlott évfolyam, félév
7. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
91. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
 Történelem
 Rajz- és vizuális kultúra
 Informatika
 Földrajz
 Ének-zene
 Irodalom
 Hon-és népismeret
Fejlesztési célok
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Anyanyelvi kommunikáció
 Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
 Digitális kompetencia
 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
 Térbeli tájékozódás
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:


Jármód - túraútvonal, emlékút, borút

Célok: fejlesztés, megtanultak ellenőrzése
A feladat legfőbb célja szintetizálni a tematikus útvonalakkal kapcsolatosan megszerzett elméleti
és gyakorlati ismereteket. Ösztönözni a tanulókat az önálló kutató és a kreatív alkotó munkára,
szűkebb és tágabb lakókörnyezetük turisztikai szempontból történő megismerésére.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A feladat kiadásakor a pedagógus néhány percben közösen értelmezze a tanulókkal a feladat leírását. Hívja fel külön a tanulók figyelmét arra, hogy kivitelezéskor tartsák szem előtt a legfontosabb
instrukciókat. Ösztönözze a tanulókat a kreativitásra, és a kutató munkára.
Miután a pedagógus ismertette a feladat követelményeit, javaslatokat tesz a tematikus útvonalak
témáira, előkészítve ezzel az önálló feladatmegoldást. Célszerű emlékeztetni a gyerekeket arra, hogy
a feladatot vázlatkészítéssel érdemes kezdeni. Ezen kívül fontos ismertetni a tanulókkal a jó prezentáció ismérveit (pl.: nincsenek teleírva a diák, nem felolvasás, hanem önálló szabad előadás, változatos szemléltető eszközök használata stb.), és a szóbeli előadás legfontosabb alapelveit.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanultak alapján tervezz egy tematikus útvonalat, amely kapcsolódhat valamely híres íróhoz, költőhöz, zeneszerzőhöz, építészeti stílushoz, vagy a gasztronómiához. Mutasd be a kitalált útvonalat
egy előre, számítógép segítségével elkészített maximum 10-15 dia hosszúságú prezentációval. Jelöld
az útvonal egyes állomásait a térképen, és javasolj szálláshelyet. Nevezd meg, hogy kiknek ajánlod
az útvonal bejárását, ki a legfőbb célközönséged.
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A feladatmegoldás első lépése az anyaggyűjtés, és a kutatómunka elvégzése. Ezt követően kell a
tanulóknak logikusan, a térben elhelyezve felfűzniük azokat a látnivalókat, amelyeket a tematikus
útvonalba szeretnének illeszteni. Célszerű a feladat megoldását előre, a pedagógus útmutatásait követve egy vázlat segítségével megtervezniük. Javasolt a feladat számítógépes kivitelezését a térkép
elkészítésével kezdeni. A szöveg logikai struktúrájának kialakítását követően a szöveges magyarázatok kifejtése és a munka véglegesítése következik. Érdemes készíteni egy rövid emlékeztetőt, mely
a prezentáció szóbeli bemutatását segíti.
Szükséges időráfordítás
Kb. 60-120 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Önálló tanulás, önálló feladatmegoldás, projektmunka
(otthoni felkészülésre alapozott órai prezentáció)
Használható források, tananyag
 Órán elhangzott, közösen feldogozott tananyag
 Témaválasztástól függően szakirodalmi források, internet
Eszközigénye
 Számítógép
 Internetcsatlakozás
 Szakkönyvek, lexikonok, utazási katalógusok (ajánlott)
 Egyéb szemléltető eszközök
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés (a prezentációkra akár érdemjegy is adható).
Egyéb

114

A feladat címe
Közös értékeink: a gasztronómiai hungarikumok
Ajánlott évfolyam, félév
7. osztály, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
96. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Hon- és népismeret
Fejlesztési célok
 Hon- és népismeret
 Nemzeti öntudat
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A családi életre nevelés
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Anyanyelvi kommunikáció
 Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
 Szociális és állampolgári kompetencia
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:



A haza értékeihez való érzelmi és tudati kötődés erősítése, az érték megbecsülése.
Nemzeti érték, hungarikum, gasztronómiai értékek, Nemzeti Értéktár

Célok: ráhangolódás, fejlesztés
A feladat révén a tanulók közösen tapasztalhatják meg, hogyan válhat valami egy közös értéktár
részévé.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A feladat előtt a tanár nézzen utána a magyar gasztronómia rövid történetének és a tipikus magyar
ételeknek.
http://mek.niif.hu/00100/00129/html/1fejezet.htm
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanár megkéri a tanulókat, hogy mindenki írja le saját, otthoni gasztronómiai specialitásaikat.
Külön kategóriába kerülhetnek a mindennapok, a vasárnapok, és a különféle ünnepek gasztronómiai ínyencségei (pl.: ha karácsony van, akkor...) vagy a „nagyszülői kényeztetés eszköztára”.
Mindenkinek legalább 10 különféle ételt kell írnia (levestől-desszertig).
Majd a tanulók egyesével elkezdik felolvasni a listákat, a pedagógus pedig az egyes tételeknél megkérdezi, hogy hányan írták ugyanazt vagy nagyon hasonlót. Amit legalább 5-en említenek, az kerüljön fel a táblára az említések gyakoriságának jelölésével.
A végén a legtöbbet említett ételekből összeáll az osztály gasztronómiai értéktára. Ezt követően
beszéljék meg, hogy ezek közül melyek a magyaros ételek, és a többi vajon hogyan kerülhetett fel
a listára?
Szükséges időráfordítás
20-25 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Egyéni feladatmegoldás a tapasztalatok közös, irányított összegzésével.
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Használható források, tananyag
Eszközigénye
Írószer
Értékelésének módja
A tapasztalatok közös megbeszélése.
Egyéb
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Híres fesztiválok, hagyományőrző vásárok
Ajánlott évfolyam, félév
7. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
97. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Honismeret, történelem, földrajz
Fejlesztési célok
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A testi és lelki egészségre nevelés
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
 Pályaorientáció
 Gazdasági és pénzügyi nevelés
 Médiatudatosságra nevelés
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Térbeli tájékozódás
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:



A haza értékeihez való érzelmi és tudati kötődés erősítése, az érték megbecsülése.
Nemzeti érték, hungarikum, gasztronómiai értékek, Nemzeti Értéktár, hagyomány, hagyományőrzés

Célok: fejlesztés
A tanulóknak számot kell adniuk arról, hogy mennyire ismerik országunk jelentős turistacsalogató
attrakcióit, mint például: fesztiválok, vásárok, egyéb jelentős rendezvények.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A feladat megkezdése előtt a pedagógus ismertesse a tanulókkal a főbb turisztikai vonzerővel bíró
rendezvényeket és beszéljen azok jelentőségéről.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulók kapnak egy-egy vázlatot Magyarország térképéről, és egy számozott listát néhány rendezvényről, mint például: busójárás, virágkarnevál, Anna-bál, Tavaszi Fesztivál, Őszi Nemzetközi
Vásár, Hídi vásár, Zsidó Nyári Fesztivál, Sziget Fesztivál. A tanulók feladata az, hogy írják a rendezvényekhez tartozó számokat azokhoz a városokhoz a térképen, ahol azok megrendezésre kerülnek.
Egy másik megoldás lehet az is, ha a feladatot fordítottan végeztetjük el és a térképvázlaton csak
néhány várost tüntetünk fel, pl.: Budapest, Debrecen, Mohács, Balatonfüred, Hortobágy. Ez esetben a városok mellé kell általuk ismert rendezvényeket írniuk.
Szükséges időráfordítás
Kb. 15-20 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
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Eszközigénye
Térképvázlat, feladatlap
Értékelésének módja
Minden jó megoldás 1 pontot ér. Értékeljünk írásban, akár osztályzatokkal is.
Egyéb
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A feladat címe
Tervezd újra!
Ajánlott évfolyam, félév
7. osztály, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
98. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Hon- és népismeret
Rajz- és vizuális kultúra
Fejlesztési célok
 Hon- és népismeret
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
 Médiatudatosságra nevelés
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Anyanyelvi kommunikáció
 Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
 Digitális kompetencia
 Kezdeményező-kézség és vállalkozói kompetencia
A feladat tartalma, célja:
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:



Az esztétikai tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. Kezdeményezőkészség kialakítása,
fejlesztése.
Nemzeti érték, Világörökség, UNESCO, kulturális- és természeti érték.

Célok: ráhangolódás, fejlesztés.
A feladat elvégzése által a tanulók felfedezhetik kreativitásukat.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A feladat kiadása előtt a tanár nézzen utána a világörökségi embléma jelentésének.
Pl. http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/turizmus/vilagorokseg/oldal/erdekessegek
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanár bemutatja a világörökség emblémát, és mesél a jelentéséről.
Érdekességként megmutathatja konkrét hazai és nemzetközi világörökségi helyszínek logóit, és
megbeszélhetik a közöttük lévő különbségeket.
Utána megkéri a diákokat, hogy 2-3 fős csoportokban tervezzék újra a világörökségek logóját, figyeljenek az alkalmazott színekre, formákra, és arra, hogy mára a világörökségek köre a természeti
és kulturális értékek mellett szellemi örökségekre is kiterjed. Javasolhatja, hogy rövid szlogent is
készítsenek a logó mellé.
Óra végén a diákok próbálják megfejteni egymás logóinak jelentését, majd a készítők is mutassák
be emblémájukat. Végül hasonlítsák össze a megfigyelők és alkotók véleményét.
A legjobb rajzokat értékeljék, esetleg rendezzenek kiállítást az osztályteremben.
Szükséges időráfordítás
40-45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
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Tanórán vagy kiadott házi feladatként
Módszere, munkaformája
Kiscsoportos feladatmegoldás a tapasztalatok összegzésével.
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Írószer, színes tollak, filctollak, kréta
Értékelésének módja
A tapasztalatok közös megbeszélése, a legjobbak osztályzása vagy kiállítása rendezése az osztályteremben.
Egyéb
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Ismerd fel a képről!
Ajánlott évfolyam, félév
7. évfolyam, 2. Félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
99. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Történelem, hon- és népismeret, rajz- és vizuális kultúra
Fejlesztési célok
 Hon- és népismeret
 Nemzeti öntudat
 Demokráciára nevelés
 Testi és lelki egészségre nevelés
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Anyanyelvi kommunikáció
 Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Történelmi ismeretek bővítése
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:



A haza értékeihez való érzelmi és tudati kötődés erősítése, az értékek megbecsülése.
Világörökség fogalma és kategóriái.

Célok: fejlesztés, megtanultak ellenőrzése, logikai gondolkodás fejlesztése.
A feladat révén a tanulók megtapasztalhatják, hogy a logikus gondolkodáson, a csoportosításon,
kizáráson keresztül hogyan képesek a kisebb részletekből felismerni az „egészet”. Mindeközben
alaposabban megismerik hazánk világörökségeit.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A hazai világörökségi helyszínek alaposabb ismerete, a bemutatáshoz szükséges képgaléria összeállítása.
A válaszadáshoz esetleg egy lottószelvényhez hasonló tippszelvény összeállítása.
A tanulók feladata az, hogy a helyszín egy-egy részletét ábrázoló kép segítségével felismerjék hazánk világörökségeit.
Amennyiben az előkészületekre és a feladat megoldására hosszabb idő áll rendelkezésre, akkor
olyan képsorozatok készíthetők a helyszínekről, melyek a kisebb, apró részletektől a nagyobb egységek felé haladnak, így a diákok versenyezhetnek, hogy ki ismeri fel előbb az adott helyszínt.
Egy lehetséges minta (természetesen a pedagógus saját képeket is kereshet):
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www.holloko.hu
Letöltés: 2015. Aug. 18.

http://www.vilagorokseg.hu/pecs-2
Letöltés: 2015. Aug. 18.

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/muveszettortenet-8evfolyam/magyarorszagi-arpad-kori-muveszet/muveszet-a-13-szazadban
Letöltés: 2015. Aug. 18.

http://www.vilagorokseg.hu/hortobagy-1
Letöltés: 2015. Aug. 18.

http://www.vilagorokseg.hu/budapest-4
Letöltés: 2015. Aug. 18.

Feladat menete (forgatókönyv)
A tanár megkéri a diákokat, hogy sorolják fel a világörökség hazai helyszíneit. Majd egyenként levetíti a képeket és megkéri a tanulókat, hogy jelöljék be, hogy szerintük melyik helyszíneket ábrázolják a képek.
Amennyiben egy-egy helyszínről több képet vetít, akkor mindenkinek jelölnie kell, melyik kép után
ismerte fel a helyszínt.
Szükséges időráfordítás
20 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Egyéni feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Projektor, írószerek
Értékelésének módja
A feladat teljesítését csak szóban értékeljük
Egyéb

A feladat címe
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Történelmi tények, ismeretek tükröződése az irodalomban
Ajánlott évfolyam, félév
7. osztály, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
100. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Magyar irodalom, történelem, hon- és népismeret
Fejlesztési célok
 Hon- és népismeret
 Nemzeti öntudat
 Demokráciára nevelés
 Médiatudatosságra nevelés
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Anyanyelvi kommunikáció
 Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
 Digitális kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Szövegértés
 Történelmi ismeretek bővítése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:


Történelmünk változásának felismerése, irodalmi értékeink történeti meghatározottságának felismerése.

Célok: ráhangolódás, fejlesztés, megtanultak ellenőrzése, szövegértés fejlesztése.
A feladat során a tanulók együtt, kis csoportokban és egyénileg is elemzik és értékelik az irodalmi
műveket, így felismerve az irodalom történelmi és nemzeti meghatározottságát.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Az értelmezéshez szükséges konkrét irodalmi és történeti ismeretek felfrissítése.
Az óra elején alakítsuk ki a kisebb csoportokat. Biztosítani kell a lehetőséget az egyéni vélemény
kifejtésére és annak közös megvitatására.
Feladat menete (forgatókönyv)
A gyerekek keressék meg az interneten Vörösmarty Szózat, Ady A Hortobágy poétája, Radnóti Nem
tudhatom c. versét. Olvassák el őket, majd hallgassanak is meg néhányat:
https://www.youtube.com/watch?v=TMlFmq9EkUc,
https://www.youtube.com/watch?v=V5u_zjBWI2k!
Ezt követően mindenki válassza ki azt a néhány (legfeljebb 10 sort), amit a legjellemzőbbnek tart a
versben, illetve a kiosztott szövegben (Márai Sándor: A teljes napló 1943-1944, 366-367. old.). Hasonlítsák össze a hazáról és nemzetről szóló szövegek tartalmi különbségeit. A tanár által előzetesen elmondott konkrét történelmi ismeretek alapján állapítsák meg, hogy mikor, mi és miért került
a haza- és a nemzetfogalom előterébe, mi lehet e változások oka.
Cél: olyan általánosnak tűnő fogalmak változásainak felismerése és értelmezése, mint például a
haza és a nemzet. A munka egész órát kíván, a tanár szükség szerint váltogassa a csoportmunkát
és az egyéni vélemény meghallgatását!
Szükséges időráfordítás
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45 perc. A tanórán belüli időszakaszokat a pedagógus állapítja meg az óra menetének figyelembevételével.
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Csoportos és egyéni feladatmegoldás, a tapasztalatok közös összegzése.
Használható források, tananyag
Internet, ill. a használatra kerülő szöveg(ek) kinyomtatva.
Eszközigénye
Számítógép internetkapcsolattal
Értékelésének módja
A feladat teljesítését csak szóban értékeljük.
Egyéb
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A feladat címe
Újkori nagyjaink
Ajánlott évfolyam, félév
7. osztály, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
101. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Magyar irodalom, hon- és népismeret, testnevelés
Fejlesztési célok
 Hon- és népismeret
 Nemzeti öntudat
 Demokráciára nevelés
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Anyanyelvi kommunikáció
 Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Szövegértés
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:


A haza értékeihez való érzelmi és tudati kötődés erősítése, az értékek megbecsülése (egyediség, munkabefektetés, tradíció).

Célok: Újkori nagyjaink megismerése.
A feladat során a tanulók végiggondolják, hogy kik azok a kortárs (vagy XX. századi) magyarok, akik
olyannyira ismertek a világban, hogy az országimázs alakításában is jelentős szerepet játszanak.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A pedagógus, különböző nemzetközi forrásokban nézzen utána annak, hogy kik azok a híres magyarok, akik nemzetközi ismertségre tettek szert (pl.: sportolók, művészek, feltalálók, filmesek,
stb.). Néhányukról meséljen történeteket.
Feladat menete (forgatókönyv)
A diákok feladata, hogy az óra elején említett minta alapján javasoljanak világhírű magyarokat az
említett névsorba.
A feladat második felében igénybe vehetik az internetet is a lista bővítéséhez (pl.: olimpiai bajnokok listája, Nobel-díjasok, Oscar-díjasok, vagy bármilyen okból ismert hírességeink).
Beszéljék meg, hogy miért lehetünk büszkék rájuk, és válasszák ki közösen az ország „arcait”.
Szükséges időráfordítás
25-30 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Egyéni feladatmegoldás a tapasztalatok közös összegzésével.
Használható források, tananyag
Internet
Eszközigénye
Számítógép internetkapcsolattal
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Értékelésének módja
A feladat teljesítését csak szóban értékeljük.
Egyéb
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A feladat címe
Történelmi emlékhelyek vizuális üzenetének felismerése
Ajánlott évfolyam, félév
7. osztály, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
102. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Rajz- és vizuális kultúra, történelem, irodalom
Fejlesztési célok
 Vizuális kultúra
 Hon- és népismeret
 Nemzeti öntudat
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Médiatudatosságra nevelés
 A tanulás tanítása
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Anyanyelvi kommunikáció
 Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
 Digitális kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 A haza értékeihez való érzelmi és tudati kötődés erősítése, az értékek megbecsülése.
 Kulturális turizmus, történelmi emlékhelyek.
Célok: ráhangolódás, fejlesztés, megtanultak ellenőrzése.
A feladat révén a tanulók együtt, kis csoportokban és egyénileg elemzik és értékelik a történelmi
emlékhelyek internetes megjelenítést (pl.: weblap).
A képi kommunikáció fejlesztése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanár feladata az emlékhelyek értékelési szempontjainak meghatározása, mint például:
 Design, kép- és szövegvilág
 Korszerűség
 Történelmi hűség
 Az egyes emlékhelyekhez kapcsolódó általános és konkrét történeti ismeretek, rövid és lényegre törő bemutatása.
Óra elején először alakítsuk ki a csoportokat és azok vezetőit. Az óra végén egyéni értékelések
meghallgatása.
Feladat menete (forgatókönyv)
Válasszátok ki az interneten a következő emlékhelyek honlapját és egyéb, őket ábrázoló képeket:
Mohácsi Emlékhely, Szigetvári Emlékpark, Pákozdi Emlékhely! Gyűjtsetek összemindegyikről minél
több képet 8-8 percben:
1. Mit sugall az egyes részletek egymáshoz viszonyított nagysága?
2. Mit sugall a „fent” és a „lent”, az „egymás mellettiség?”
3. Mit üzen a képi kompozíció egésze?
Szükséges időráfordítás
40-45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
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Tanórán
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás a tapasztalatok közös összegzésével, egyéni elképzelések meghallgatása.
Használható források, tananyag
Internet: emlékhelyek honlapja és egyéb képek az emlékhelyekről
Eszközigénye
Számítógép internet kapcsolattal
Értékelésének módja
A feladat teljesítését csak szóban értékeljük.
Egyéb
Amennyiben lehetőségünk van rá, látogassuk meg az egyik emlékhelyet a következő kerékpáros
kirándulás során.
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A feladat címe
Egészség és táplálkozás
Ajánlott évfolyam, félév
7. osztály, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
103. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Hon- és népismeret, Egészségtan
Fejlesztési célok
 Hon- és népismeret
 Nemzeti öntudat
 Családi életre nevelés
 Testi és lelki egészségre nevelés
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Anyanyelvi kommunikáció
 Természettudományos kompetencia
 Szociális és állampolgári kompetencia
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:



Gasztronómiai kultúránk megismerése és az egészséges táplálkozás fontosságának hangsúlyozása.
Nemzeti érték, hungarikum, gasztronómiai értékek, Nemzeti Értéktár.

Célok: fejlesztés
A feladat révén ráébreszthetjük a hallgatókat az egészséges táplálkozás jelenlegi problémáira és a
magyar gasztronómia megújításának szükségességére.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A feladat előtt a tanár nézzen utána a jellegzetes magyar gasztronómiának és az egészségtudatos
étkezés jelenlegi trendjeinek.
Feladat menete (forgatókönyv)
Az óra első felében (tanári irányítással, de saját tapasztalataik alapján) gyűjtsék össze a legfontosabb táplálkozási szabályokat és a tipikus hibákat. Beszéljenek az alapanyagokról, étkezések időpontjáról, mennyiségekről, változatosságról, vitaminbevitelről, stb.
A következő feladat az, hogy vegyék sorra a tipikus magyar ételeket és beszéljék meg, hogy melyik
miben felel meg az egészséges táplálkozás követelményeinek, és mik a kockázati tényezői az adott
ételnek.
Végül ötleteljenek közösen arról, hogy hogyan lehetne az alapvető ízek és hagyományos ételek
megőrzésével megreformálni a magyar konyhát.
Szükséges időráfordítás
45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Közös beszélgetés, odafigyelve arra, hogy mindenki megnyilvánuljon legalább egyszer az óra során.
Használható források, tananyag
Felkészüléshez: internetes források.
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Eszközigénye
Értékelésének módja
A feladatot nem szükséges értékelni.
Egyéb
A feladat egyik nem titkolt célja, hogy a diákokat rávezesse arra, hogy ha mértékletesen fogyasztják és tudatosan készítik el, akkor nem kell lemondaniuk a klasszikus magyar ételekről.
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A feladat címe
Hungarikumok: Találd meg a párját!
Ajánlott évfolyam, félév
7. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
104. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, honismeret, földrajz, történelem, irodalom, matematika, fizika
Fejlesztési célok
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Testi és lelki egészségre nevelés
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Szövegértés
 Logikai készség fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 A haza értékeihez való érzelmi és tudati kötődés erősítése, az érték megbecsülése.
 Nemzeti érték, hungarikum, gasztronómiai értékek, Nemzeti Értéktár.
Célok: fejlesztés, megtanultak ellenőrzése.
Hungarikumok meghatározása az egymáshoz rendelt szópárok alapján.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A feladat előtt ismételjék át a hungarikumok fogalmát.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulók egy feladatlapot kapnak, melyen magyar hungarikumok, jeles alkotások és alkotók nevei
szerepelnek összekeverve két különböző oszlopban. A tanulók feladata, hogy kiválasszák az egymáshoz tartozókat. Pl.: kalocsai, busójárás, Bartók Béla, Szentgyörgyi Albert, Neumann János, Rubik Ernő, Kertész Imre; a másik oszlopban: Mohács, számítógép, kocka, fűszerpaprika, C-vitamin,
Sorstalanság, csipke, népzenekutatás.
Szükséges időráfordítás
10-15 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Eszközigénye
Feladatlap, írószer
Értékelésének módja
Minden helyes megoldás 1 pontot ér, + pontokért a tanulók írhatnak további szópárokat a
hungarikumok, jeles alkotók, alkotások köréből.
Egyéb
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A feladat címe:
Élő, vagy élettelen?
Ajánlott évfolyam, félév
7. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
106. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, biológia
Fejlesztési célok




Testi és lelki egészségre nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek




Természettudományos kompetencia
Szövegértés
Mozgáskoordináció fejlesztése

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
Élő és élettelen környezet megkülönböztetése.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, érdeklődés felkeltése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanulókat fel kell készíteni az élő és élettelen lények és dolgok megkülönböztetésére. Hasznos
lehet előre kigondolni néhány demonstrációs és tartalék példát. Vezérfonal: az élő életjelenséget
mutat (anyagcsere, ingerlékenység, mozgás, stb.).
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulók egymás után mondanak tetszés szerint egy-egy kifejezést, példát élő vagy élettelen dolgokra vonatkozóan. A tanár elszámol háromig, s ekkor, az osztály tanulói reflektálnak az elhangzott
kifejezésre. Ha élő hangzott el, a tanulók jelt adnak (pl.: felteszik a kezüket). Ha élettelen, akkor
nem adnak semmi jelzést. (Hasonló az „Igaz-hamis” játékhoz.) Javasolt gyors, frontális ellenőrzéshez óra elején, vagy óra végén összefoglaláshoz. Érdemes készülni egy harmadik kategóriára (ill.
magyarázatra): az abiotikus állapotú élőlényekre pl.: növényi magvak, betokozódott egysejtűek,
virágpor, inaktív vírusok. Ez is azt bizonyítja, hogy a természetben nincsenek éles határok.
Szükséges időráfordítás
10-12 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül egyaránt lehetséges.
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás
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Használható források, tananyag
Biológia tankönyv
Eszközigénye
Nincs eszközigénye.
Értékelésének módja
Értékelési módszer, kvalitatív mérési kritériumok, teljesítményszintek.
Egyéb
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A feladat címe:
A környezetvédelmi miniszter látogatása
Ajánlott évfolyam, félév:
7. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
107. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, biológia, történelem és állampolgári ismeretek
Fejlesztési célok







Erkölcsi nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Médiatudatosságra nevelés

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek






Anyanyelvi kommunikáció
Természettudományos kompetencia
Digitális kompetencia
Szociális és állampolgári kompetencia
Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
Környezetátalakítás, környezetrombolás
Célok: Környezettudatosság megalapozása, környezetért felelős életvitel kialakítása.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Feladat: A tanuló a helyi sajtóból, felnőttektől, az internetről, saját tapasztalataiból (elsősorban lakóhelyi) környezetvédelmi, természetvédelmi problémákat gyűjt, ezeket pár mondatban rögzíti, és
kérdést fogalmaz meg az „odalátogató környezetvédelmi miniszter” felé. A „miniszter” lehet egy
tehetséges gyerek, a tanár, egy felkészült szülő, civil környezetvédő. Érdemes arra felkészülni, hogy
ne csak panaszlap legyen, de megfogalmazódjék, hogy mit tehet a tanuló, az ott élő lakosság a
gondok orvoslásában.
Feladat menete (forgatókönyv)
Szerepjáték, ahol a tanulók olyan környezeti problémákra keresnek példákat, melyekkel kapcsolatos kérdésekre a „miniszter” szerepében egyik társuk válaszol. „Miniszternek” meghívható civil
környezetvédő, szülő, végzett diák. A tanár is lehet „miniszter” vagy miniszteri tanácsadó, ha szükségesnek érzi a kérdésre adott válasz kiegészítését, újragondolását. Ha már voltak kérdezők, akkor
a tanulók is válthatják egymást a „miniszteri székben”. A feladat, a tanulói tevékenységek egymás
utáni sorára épül. A feladat első felében jellemző a tájékozódás, interjú készítés, internetes keresés, előzetes gyűjtőmunka. Majd a probléma megfogalmazása, és a kérdésfeltevés. Fontos az egyértelmű kérdés megfogalmazása, amelyből a tájékozottság is látszik: „aki kérdezni tud”, az az isme-
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reteket is tudja. A feladat megoldását az ok-okozati összefüggések felismerése és a kritikus szemlélet segíti. A válaszoló tanulónak a probléma értelmezését követően megoldást kell javasolnia, melyet meg tud indokolni. A lehetséges következmények feltérképezése után döntést kell hoznia és
vázolnia kell hiteles válaszait.
Szükséges időráfordítás
30-45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül.
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás, csoportos feladatmegoldás, terepmunka (tanulói felkészülés).
Használható források, tananyag
Média, szakportálok, személyes tapasztalatok
Eszközigénye
Kérdések benyújtásához papír (e-mail lehetősége)
Értékelésének módja
Azonnali szóbeli értékelés, mely kiterjed a felvetett téma fontosságára, annak interpretálására és a
lehetséges megoldásra.
Egyéb
Több hónap elteltével érdemes ellenőrizni, hogy történtek-e pozitív változások?
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A feladat címe
Kőzethatározás
Ajánlott évfolyam, félév
7. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
108. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, biológia, kémia
Fejlesztési célok



Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanulás tanítása

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek



Hatékony önálló tanulás
Természettudományos kompetencia

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
mészkő, dolomit, andezit, bazalt, kavics, homok.
Célok: fejlesztés, a tanultak ellenőrzése, gyakorlás.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A kőzethatározás szempontjai, módszerei, eszközei. Szükségesek a környékre jellemző kőzetek beszerzése, kőzethatározó (vagy leírás), nagyító, esetleg higított sósav, erős ecetsav (a mészkő korától és tömöttségétől függően).
Feladat menete (forgatókönyv)
Mivel többféle munkaforma lehetséges (lásd alább), ezért csak a fontosabb közös szempontokat
emeljük ki. Fontos a balesetvédelmi oktatás, ha savval dolgozunk. Ha írásvetítővel kivetítjük, akkor
jól látszik a Petri-csészében a mészkő pezsgése sav hatására. A homok széthullhat, „szemetelhet”.
A meghatározott kőzetet kössük rögtön lelőhelyhez, jellemző hazai előfordulási helyhez, hegységhez, felhasználó helyhez. A kőzeteket csoportosítsuk keletkezésük szerint! Készítsük el a kőzetek
„jellemző arculatát”, „személyi igazolványát” (neve, például: andezit; családi neve,
csoportbesorolási neve, például: vulkáni kiömlési kőzet; keletkezési helye; magyarországi lelőhelyei; felhasználási lehetőségei; szerkezete; keménysége; oldhatósága).
Szükséges időráfordítás
legalább 10-20 perc, legfeljebb 4 x 45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül (terepen a leghatékonyabb)
Módszere, munkaformája
Demonstráció, önálló feladatmegoldás, csoportos feladatmegoldás, terepmunka
Használható források, tananyag
http://mek.oszk.hu/00100/00149/html/zk23.htm#b2.1.1, kőzethatározók
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Eszközigénye
Hozhat a tanuló saját (képes) kőzethatározót, kőzetet.
Értékelésének módja
Elsősorban a fegyelmezett munkát értékeljük, a pontos határozás most másodlagos.
Egyéb
Tanács: a dolomitot és a mészkövet előre határozzuk meg! A kötetminták lehetőleg legyenek frissek, a környékről in situ begyűjtöttek, és demonstrációs méretűek! A hozott (ismeretlen) kőzetminták meghatározására csak kellő szakértelemmel vállalkozunk.
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8. évfolyam
A feladat címe
Lánc, lánc… tápláléklánc
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
109. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, biológia
Fejlesztési célok


Fenntarthatóság, környezettudatosság

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek




Hatékony önálló tanulás
Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
Természettudományos kompetencia

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
tápláléklánc (táplálékhálózat)
Célok: gyakorlás, fejlesztés, tanultak ellenőrzése, rögzítése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanárnak ismertetnie kell az ökológiai rendszerek jellegzetes jelenségét: a táplálékláncot és azok
bonyolult összefonódását, a táplálékhálózatot.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanuló lerajzolja, montázsolja (vagy szabadon választott technikával feldolgozza) egy megadott
(vagy általa választott) életközösség kettő darab 3-4 lépcsős táplálékláncát. Majd e két láncolat
alapján megpróbál következtetéseket levonni, szabályt megfogalmazni.
Szükséges időráfordítás
20-30 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Iskolán kívül (házi feladat)
Módszere, munkaformája
Önálló tanulás, önálló feladatmegoldás, kreatív technikák
Használható források, tananyag
Széky Pál: Ökológiai kislexikon (153-154.), Ökológia (29-33.), a biológia tankönyvek ökológiai részei
Eszközigénye
Papír, rajzeszköz, kivágható képek a montázshoz, ragasztó, és/vagy számítógép a szerkesztéshez.
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Értékelésének módja
Csak a valós, a természetben is előforduló tápláléklánc fogadható el. A kivitelezés technikája bár
másodlagos, méltányoljuk a ráfordított időt és az ötletességet, kreativitást is. A legjobbakból egy
kisebb időszakos kiállítást is rendezhetünk.
Egyéb
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A feladat címe
„Gyűjtsünk” erdőt, mezőt!
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
110. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, biológia, földrajz
Fejlesztési célok





Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanítása

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek





Hatékony önálló tanulás
Természettudományos kompetencia
Digitális kompetencia
Logikai készség fejlesztése

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
fás-, füves-, vizes élőhely, a környezeti tényezők hatásai.
Célok: ráhangolódás, fejlesztés, gyakorlás, tanultak ellenőrzése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Nagyon fontos a három fogalom tartalmának (fás-, füves-, vizes élőhely) megértetése.
Feladat menete (forgatókönyv)
Az órán (vagy előzetes feladatként iskolán kívül) a tanulóknak minden lehetséges kontinensről kell
egy-egy fás, füves és vizes élőhelyet ábrázoló képet gyűjtenie: könyvek, folyóiratok, saját fotók, internet, stb. segítségével. A begyűjtött képeket csoportosítsák minél több szempont szerint! Figyeljék meg minden élőhelynél a környezeti tényezőket, és a megjelenő életformákat, majd rögzítsék
az új ismereteket. Rendszerezzék az életformákat és környezeti tényezőket: készítsenek táblázatot
és szemléltető diagramokat. Az legyen a legfontosabb levont következtetés, hogy azonos környezeti feltételek függvényében azonos (igen hasonló) megjelenésű (formájú, szerkezetű) életközösségek (élőhelyek, társulások) alakulnak ki.
Szükséges időráfordítás
20-30 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás, csoportos feladatmegoldás, terepmunka
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Használható források, tananyag
Internet: pl. a magyar nemzeti parkok honlapjai: http://magyarnemzetiparkok.hu/
Eszközigénye
Könyv, könyvtár, internet és számítógép.
Értékelésének módja
A feladat lényege a szabályszerűség megállapítása, és a helyes következtetések levonása.
Egyéb
Külön emeljük ki a hazai példákat, és illusztráljuk őket képekkel. Órán megfelelő lehet csoportos
feladatnak is.
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A feladat címe
Erdőjáró játék
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
111. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, biológia
Fejlesztési célok







Erkölcsi nevelés
Testi-lelki egészségre nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Pályaorientáció
A tanulás tanítása

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek







Hatékony önálló tanulás
Anyanyelvi kommunikáció
Természettudományos kompetencia
Digitális kompetencia
Szociális és állampolgári kompetencia
Szövegértés

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
fás élőhely: erdők, az erdők funkciói
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, fejlesztés, megtanultak ellenőrzése, értékelés (Ez utóbbit maga
a program végzi, de nem árt a tanárnak kiegészítenie.)
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A pedagógus, a feladatok jó és gyors értelmezésének érdekében legalább egyszer játssza el a játékot a felkészülés során. Ha rendelkezésünkre áll elég számítógép, akkor a gyerekek dolgozhatnak
egyénileg vagy akár párban is versenyezhetnek. Ha nincs elegendő számítógépünk, akkor egy valaki oldja meg a feladatokat, míg a többiek kivetítve követhetik a folyamatot. Ez utóbbi esetben nagyon jól kell gazdálkodni az idővel.
Feladat menete (forgatókönyv)
Az erdőjáték honlapon (http://www.erdojarojatek.hu/) tudnak belépni a tanulók egyénileg vagy
párban. A belépést követően az interaktív játék irányítja a feladatmegoldást. A játékot csoportosan
is lehet játszani, ebben az esetben projektor szükséges a kivetítéshez.
Szükséges időráfordítás
30-40 perc
Megszervezésének ajánlott módja
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Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül (Akár egyéni gyakorlásként is.)
Módszere, munkaformája
Önálló vagy páros feladatmegoldás, csoportos feladatmegoldás
Használható források, tananyag
http://www.erdojarojatek.hu/ (Itt található az igényes, interaktív oktatójáték.)
Eszközigénye
Számítógép, internetkapcsolat, projektor
Értékelésének módja
A játék programja készít értékelést. Azonban nem árt a tanár szóbeli értékelése sem.
Egyéb
Időigényes kicsit, de nagyon ötletes játék.
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A feladat címe
Az én fám
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
112. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, biológia
Fejlesztési célok





Erkölcsi nevelés
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Testi és lelki egészségre nevelés
Fenntarthatóság, környezettudatosság

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek




Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
Természettudományos kompetencia
Térbeli tájékozódás

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
erdőalkotó fák.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, fejlesztés: elméleti ismeretek gyakorlatba ágyazása, gyakorlati
megvalósítása.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A terepen (ez lehet kert, park, arborétum, erdő, esetleg iskolaudvar) érdemes előzetes bejárás során olyan fát választani, amely szerepel az ismeretanyagban (bükk, tölgy, akác).
Feladat menete (forgatókönyv)
A párok kialakítása után a párok egyik tagjának bekötjük a szemét, majd társa elvezeti a (tanár által
kijelölt) fához, ahol kérdésekkel, rávezetéssel felfedezteti vele az adott fát. Ezt követően visszakíséri a kiindulási pontra, ahol rákérdez arra, hogy „melyik a Te fád?”
A részletes leírást lásd: „Használható források” tananyagnál
Szükséges időráfordítás
Min. 2 x 10 perc/egy tanulópár. A párok párhuzamosan is indulhatnak.
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Terepmunka
Használható források, tananyag
Joseph Cornell: Kézen fogva gyerekekkel a természetben; Találkozás egy fával: 28. oldal
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Eszközigénye
Egy sűrű szövésű kendő a szembekötéshez.
Értékelésének módja
A kiváltott pozitív érzelmek megerősítése.
Egyéb
Érdemes előzetesen érzékenyíteni a feladatra.
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A feladat címe
Félméteres expedíció
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
113. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, biológia, matematika
Fejlesztési célok





Erkölcsi nevelés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanulás tanítása

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek



Hatékony önálló tanulás
Természettudományos kompetencia

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
füves élőhely.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Ajánlott előre bejárni a kiválasztott területet, és kijelölni az „expedíciók” nyomvonalát. Érdemes
minél természetesebb, diverzebb gyepeket keresni. Nem ajánlott „kultúrgyepek” kijelölése, esetleg csak kontrollként.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulók apránként felfedezik a félméteres zsinór mentén az expedíció látnivalóit: a hangyától a
harmatcseppekig. Részletes leírás: „Használható források, tananyag”
Szükséges időráfordítás
Megvalósítás: 10 perc, beszámolók, értékelés: 20-30 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán (de az intézmény területén kívül), tanórán kívül, iskolán kívül.
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás (egy „útvonalat” 2-4 tanuló dolgozzon fel).
Használható források, tananyag
Joseph Cornell: Kézen fogva gyerekekkel a természetben; Mini túra: 50-51. oldal.
Eszközigénye
Fél méter spárga vagy más zsinór, kézi nagyító, kényelmes öltözet.
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Értékelésének módja
A párok vagy kiscsoportok értékelése az elkészített portfólió, felmérési napló tartalma, illetve a beszámoló színvonala alapján történik. A csoportok vagy párok, a szóbeli beszámolók alapján értékelik egymást, értékelési tábla alapján pontozzák munkájukat. Ennek instrukcióit a tanár előzetesen
ismerteti a résztvevőkkel.
Egyéb
A tapasztalatok alapján szerencsésebb fél méteres távot kijelölni. Ha van rá elég idő, akkor határozzuk meg, fényképezzük le a gyepszinten elénk kerülő növényeket, állatokat és egyéb érdekességeket.
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A feladat címe
A vizek birodalma
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
114. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, biológia, informatika, vizuális kultúra
Fejlesztési célok





Erkölcsi nevelés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Médiatudatosságra nevelés

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek





Anyanyelvi kommunikáció
Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
Természettudományos kompetencia
Szövegértés

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
vizes élőhely.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, fejlesztés.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanár előzetesen tekintse meg a filmet, és a tanulók életkori és összetételbeli sajátosságainak,
tanulmányi, tanulási képességeinek megfelelően keressen ki 5-10-15 perces részleteket, amelyekhez megfigyelési szempontokat is jelöljön ki. Például: Mely tájakon jártunk? Te hova utaznál el szívesen? Milyen növény és állatfajokat láthattunk? Melyik volt számodra a legérdekesebb? Csak néhány kérdést fogalmazzunk meg számukra, hagy élvezzék a természetfilm szépségét.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulók a filmet nézés közben jegyzetelik a megadott megfigyelési szempontokhoz tartozó információkat.
Szükséges időráfordítás
5-15 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
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Török Zoltán: Vad Magyarország – A vizek birodalma, részlet: 11-16. perc, 18-23. perc
Eszközigénye
Jegyzeteléshez szükséges eszközök.
Értékelésének módja
Hogyan felelt meg a tanulók válaszadása a megfigyelési szempontoknak?
Egyéb
Ha az osztály jól dolgozott, akkor az óra utolsó 5-10 percében jutalomként „mozizhatnak” még.
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A feladat címe
Városlakók, akik nem emberek
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
115. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, biológia, magyar nyelv és irodalom
Fejlesztési célok






Erkölcsi nevelés
Önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Testi és lelki egészségre nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek







Hatékony önálló tanulás
Anyanyelvi kommunikáció
Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
Természettudományos kompetencia
Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
Szövegértés

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
kultúrtáj, város, légy, pók, nyest.
Célok: bemelegítés, fejlesztés: fantázia, kreativitás, ötletesség és szakszerűség az élőlény bemutatása során.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Winkler Róbert Nagyvárosi természetbúvár című könyve alapján adjuk ki a feladatot. Érdemes a
könyvet előzetesen átolvasni, és a korosztálynak megfelelő stílusú írásokat kiválasztani és előre kimásolni ezeket a részeket. A szóban bemutatott lényeket mindenképp mutassuk meg vizuálisan is.
Tipp: az így bemutatott lényt össze lehet vetni az „Egyéb” részben javasolt két műben szereplő
pandant bemutatással.
Feladat menete (forgatókönyv)
Winkler Róbert: Nagyvárosi természetbúvár című könyve alapján a tanulók kiválasztanak egy-egy
„városlakót”, és felolvassák a róla szóló írást. A választott lényt lerajzolhatják vagy más, választott
módon is bemutathatják társaiknak.
Szükséges időráfordítás
20-30 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, iskolai környezetben
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Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Winkler Róbert: Nagyvárosi természetbúvár
Eszközigénye
A fenti könyv és/vagy az abból kimásolt oldalak.
Értékelésének módja
Csak az aktivitást és a szakszerűséget kell értékelni.
Egyéb
Részleges pótlásként jó lehet:
1. Nagy Lajos: Képtelen természetrajz című műve válogatott részei
2. Tóth Zsolt Marcell: Nagyvárosi vadon (film) – kiválasztott részletek.
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A feladat címe
Nyomolvasás - életnyomok
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
116. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, biológia
Fejlesztési célok



Testi és lelki egészségre nevelés
Fenntarthatóság, környezettudatosság

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek


Természettudományos kompetencia

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
életnyomok, nyom, táplálkozási- és szaporodási nyomok.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, terepi nyomolvasás, valós környezetben tapasztalaton alapuló
tanulás megvalósítása. Maga a természeti táj a tanulási környezet, ahol arról tanulunk, ami közvetlenül látható. Aktív, tevékenykedtető tanulás.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A pedagógus a http://www.nhmus.hu/sites/default/files/tarak/kozmu/letolthetoanyagok/pdf/Eletnyomokaterepen.pdf linken elérhető PPT révén tökéletesen
fel tud készülni a feladatra. A PPT-ből megtudhatjuk, hogy a pedagógusnak milyen információkat
kell megosztania a tanulókkal a feladat végrehajtásához.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulók a terepen előzetes felkészítés után életnyomokat keresnek, rögzítenek, dokumentálnak,
magyaráznak és bemutatnak.
Szükséges időráfordítás
1× vagy 2×45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül.
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás, terepmunka.
Használható források, tananyag
http://www.nhmus.hu/sites/default/files/tarak/kozmu/letolthetoanyagok/pdf/Eletnyomokaterepen.pdf, Németh Imre (szerk.) Túravezetői ismeretek, Életnyomok: 156-159. oldal
Eszközigénye

152

Rajzeszköz, papír vagy fényképezőgép, nagyító, életnyomhatározó, esetleg részletes térkép.
Értékelésének módja
Elsősorban a tanulók magyarázatait értékeljük. Az észrevett, rögzített nyomok száma is fontos, de
kevésbé, mint a magyarázatok.
Egyéb
Az előzetes terepbejárás, a helyszín kiválasztása nélkülözhetetlen. Előtte hasznos lehet a Túravezetői ismeretek vonatkozó részének tanulmányozása is.
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A feladat címe
A gomba szobrok életet menthetnek
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
117. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, biológia
Fejlesztési célok


Testi és lelki egészségre nevelés

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek




Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
Természettudományos kompetencia
Mozgáskoordináció fejlesztése

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
kalapos gomba, erdei csiperke, gyilkos galóca, szegfűgomba, susulyka, őzlábgomba, pöfeteg.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, fejlesztés: megfigyelőképesség, manuális alkotás, kézügyesség
fejlesztése, előadói képesség, lényegkiemelés, tanultak ellenőrzése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Fontos tudatni, hogy a szobrok elkészítésének és bemutatásának (majd esetleges kiállításának) a
célja az, hogy a legfontosabb és leggyakoribb gombákat megismerjék a tanulók. Ezért nagyon fontos a hiteles és pontos alkotás készítése. Figyelni kell a méretre, a formára (habitusra), a részekre
és a színekre is. A bemutatás csak pár perces legyen. Elsősorban a környéken gyakoribb gombafajokat kell feladatként kiadni.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulók a tankönyv és más források (például internetes honlapok) segítségével színes gyurmából
(plasztilin) gombákat formáznak, majd pár perces előadások keretében bemutatják azokat.
Szükséges időráfordítás
Forráskeresés: 10 perc, elkészítés 10 perc, bemutatás és értékelés gombánként 3-4 perc.
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Önálló tanulás, önálló feladatmegoldás, csoportos feladatmegoldás
Használható források, tananyag
http://mek.oszk.hu/00100/00149/html/zk31.htm#b7.2, gombahatározók (könyv és internet)
Eszközigénye
Gyurma (plasztilin)
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Értékelésének módja
A hiteles megjelenítés az értékelés kiemelt szempontja.
Egyéb
Kényszerhelyzetben a szobrok helyett készülhetnek színes rajzok is. Ezeknél kérjünk minimum háromszoros nagyítást.
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A feladat címe
Az erdő a művészetben
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
118. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, biológia, vizuális kultúra, informatika
Fejlesztési célok




Erkölcsi nevelés
Testi és lelki egészségre nevelés
Fenntarthatóság, környezettudatosság

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek







Hatékony önálló tanulás
Anyanyelvi kommunikáció
Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
Természettudományos kompetencia
Digitális kompetencia
Logikai készség fejlesztése

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
erdő.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, önálló kutatómunka, irodalmi, művészeti koncentráció beépítése a tanulási folyamatba, motiváció, holisztikus szemlélet és kitekintés elősegítése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A pedagógusnak előzetesen fel kell készítenie a tanulókat a művészeti alkotások befogadására, és
az erdővel kapcsolatos ismeretkörök művészi megjelenítésének formáira.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulók olyan az erdőkkel kapcsolatos művészeti alkotásokat (vers, próza, festmény, fotó, filmrészlet, népdal, műdal…) gyűjtenek, melyek elsősorban annak szépségét, jelentőségét ábrázolják.
Szükséges időráfordítás
Bemutatónként 3-4 perc.
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Festmény: Paál, Szinyei-Merse, Vers: Áprily, Berda, próza: Fekete, Kittenberger stb.
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Eszközigénye
Könyv, internet, könyvtár, stb.
Értékelésének módja
A legfontosabb a hiteles interpretáció, az azonosulás, az átélés.
Egyéb
A feldolgozott szöveghez, zenéhez kérhetünk tanulói rajzot, illetve a képekhez tanulói verset.
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A feladat címe
Természetvédelem a bíróságon - szerepjáték
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
119. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetvédelem, biológia, történelem és állampolgári ismeretek, erkölcstan
Fejlesztési célok






Erkölcsi nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Önismeret, és a társas kultúra fejlesztése
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek








Anyanyelvi kommunikáció
Idegen-nyelvi kommunikáció
Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
Természettudományos kompetencia
Szociális és állampolgári kompetencia
Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
Szövegértés

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
természetvédelem, környezetvédelem, tájvédelem.
Célok: fejlesztés: problémafelismerő és problémamegoldó képesség, döntési képesség, tárgyilagosság, objektivitás, igazságosság, tanultak ellenőrzése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
Kétféle lebonyolítás javasolható. 1. Már megtörtént, valós ügyet dolgozzanak fel. Ekkor a gyerekek
következtetését lehet összevetni a gyakorlattal. 2. Kitalált ügynél az érvelések minőségét, és a szereppel való azonosulást várjuk el.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulók egy (lehetőleg környékbeli) vagy kitalált természetvédelmi jogi esetet játszanak el a „bíróságon”. A javasolt szereplők: bíró, vádlott, védő, ügyész, a feljelentést tevő személy, a szakértő,
a helyi lakosság képviselője. Lehetséges (kitalált) témák: 1. Rendszeresen szemetet raknak le a település határában…, 2. A közeli Kerek-tavat részben már feltöltötték építési hulladékkal…, 3. Fákat
vágtak ki a község védett erdejéből tűzifának…, 3. Megrongálták az iskola tanulói és szülei által készítette tanösvény tábláit és élővilágát…. Stb.
Szükséges időráfordítás
Ügyenként min. 10-20 perc és az értékelés: 5-10 perc
Megszervezésének ajánlott módja
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Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Média, korábbi esetek
Eszközigénye
Esetleg jelmez a szereppel való azonosuláshoz.
Értékelésének módja
A tanultak (érvként való) alkalmazása, használata.
Egyéb
Gyengébb csapatnál vagy az első bemutatáskor legyen a tanár a bíró.
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A feladat címe
Kövek, vizek és mi
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
120. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, földrajz
Fejlesztési célok



Fenntarthatóság, környezettudatosság
Médiatudatosságra nevelés

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek




Hatékony önálló tanulás
Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
Természettudományos kompetencia

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
földtani értékek: barlang, kőzetfeltárás, felhagyott bánya, sziklaalakzat, kunhalom, ásvány- és kövületlelőhely.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, motiváció, fejlesztés: rendszerező képesség, rendszerszemlélet,
megfigyelőképesség és ismeretek alkalmazása, tanultak ellenőrzése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A bemutatandó neveket, tárgyakat, képeket fontossági sorrendben gyűjtik össze a tanulók: lakóhely környéke, Magyarország, a világ.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulók csoportokban gyűjtenek neveket, képeket, térképrészleteket, majd ezeket rövid bemutatás után csoportosítják.
Csoportok: 1. Kőzetformák: sziklaalakzat, kőbánya, barlang, tanösvény, kőszobor, 2. Vizek típusai:
forrás, folyóvíz, tó, láp/mocsár, kút/szökőkút, ivókút.
Csoportosítás 1. Kőzet(típus) szerint, szépség, veszélyesség, védettség, látogatható, 2. Védett,
tiszta/szennyezett, természetes/épített, védett, fürdeni szabad benne.
Külön szempont legyen, hogy melyiket, és miért javasolják kerékpáros túra célpontjának?
Szükséges időráfordítás
2×15-20 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás, csoportos feladatmegoldás
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Használható források, tananyag
Kiss–Benkhad: Kő kövön… marad
Eszközigénye
Az adatgyűjtéshez szükséges helyi adatközlők és szakmai források.
Értékelésének módja
Szempont lehet a gyűjtött mennyiség, az abból alkotott pontos halmazképzés, és a javasolt túracélpont.
Egyéb
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A feladat címe
Kincskeresés nemzeti parkjainkban
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
121. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, biológia, vizuális kultúra
Fejlesztési célok




Erkölcsi nevelés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Fenntarthatóság, környezettudatosság

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek





Hatékony önálló tanulás
Természettudományos kompetencia
Digitális kompetencia
Szövegértés

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik: védett növények és védett állatok.
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, fejlesztés.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanár a természetvédelem tárgyainak megfelelően csoportokra bontja az osztályt. Az a feladat,
hogy gyűjtsenek a kategóriába illő szép, érdekes és védett természeti értékeket. Gyűjtési szempont: 1. Miért érdekes, mit kell róla tudnunk? 2. Hol található, tőlünk milyen távol? A beszámolóknak le kell fednie mind a hat természetvédelmi tárgyi területet!
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanár előzetesen kiosztja a feladatokat, így a tanulók önálló ismeretszerzés és kutató munka közben, tevékeny résztvevőként sajátítják el a vonatkozó tananyagot. A tanulók az előzetes felkészülést követően beszámolnak kutatómunkájuk eredményeiről az osztálynak. Minden tanuló bemutatja saját tevékenységének eredményét, majd közösen értékelik az elhangzottakat és összegyűjtik
a természetvédelem tárgyaira jellemző legfőbb sajátosságokat.
Szükséges időráfordítás
Tanulónként 2-4 perc.
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Önálló tanulás, önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
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www.termeszetvedelem.hu
Eszközigénye
Könyvek, személyes emlékek vagy internetes források a nemzeti parkokról.
Értékelésének módja
A beszámoló értékelésének szempontja: érdekesség, szakszerűség, szabatosság, tömörség, lényegkiemelő megfogalmazás.
Egyéb
Természetesen forrás lehet sok papír alapú információhordozó is, és saját készítésű fotó, film is.
*Földtani, felszín-alaktani értékek: barlang, szikla alakzat, hegy, völgy, sziget, puszta (síkság), talaj,
kunhalom, ásványok, ásványtársulások, kőzetfeltárások, őskövületek stb. védelme;
víztani értékek: forrás, tó, fertő, mocsár, láp, turján, szikes tó védelme;
növénytani értékek: fajok, populációk, élőhelyek, növénytársulások védelme;
állattani értékek: fajok, populációk, élőhelyek, őshonos háziasított állatfajták (pl. racka juh, szürke
marha) védelme;
tájképi értékek: jellegzetes tájrészletek védelme (pl. Hortobágyi puszta, Hollókő);
a tájba illeszkedő kultúrtörténeti értékek védelme és a természetkímélő ősi gazdálkodási formák
megőrzése: pl. tanyavilág, szőlőművelési- és borászati emlékek, pásztorkodás, régi építészeti emlékek, régészeti feltárások, történelmi emlékhelyek.
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A feladat címe
Természeti értékek az út mentén
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
122. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, földrajz, vizuális kultúra, történelem és állampolgári ismeretek
Fejlesztési célok







Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanítása

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek








Hatékony önálló tanulás
Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
Természettudományos kompetencia
Digitális kompetencia
Szociális és állampolgári kompetencia
Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
Térbeli tájékozódás

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
Természeti érték
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, fejlesztés, megtanultak.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanár előzetesen kiválaszt egy 10-15 perc alatt bejárható természeti értékekben, érdekességekben gazdag útvonalat a tanulókkal való közös bejáráshoz. Példák lehetséges értékekre: gólyafészek, fecskefészek, éppen virágzó virágágyás, egy öreg fa, egy szép fasor, egy szép kert, hangulatos
vízpart, egy fa termése („vadgesztenye”), stb.
Feladat menete (forgatókönyv)
a) A tanulók (a tanárral együtt) az iskolából indulva bejárnak egy 10-15 perces útvonalat, ahol minél több természeti értéknél megállnak, és megbeszélik, hogy az miért is érték. Igyekeznek közben
rajzolni, fényképezni.
b) Házi feladatként 1-2 oldalban írják le a megadott térképi útszakasz vagy egy választott útvonal
mentén lévő természeti értékeket.
Szükséges időráfordítás
Bemutató bejárás 15-20 perc, tanulói munka: felkészülés 15, bejárás 10-15, feldolgozás: 15 perc
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Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás, csoportos feladatmegoldás, terepmunka
Használható források, tananyag
Az adott útvonalra vonatkozó források.
Eszközigénye
Jegyzetfüzet, esetleg digitális fényképezőgép.
Értékelésének módja
Nyilvános megbeszélés, ahol a tanuló szépség- és értékorientált szemléletét támogassuk.
Egyéb
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A feladat címe
Honlap vizsgálat és értékelés
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
123. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Rajz- és vizuális kultúra, médiaismeret
Fejlesztési célok







Hon- és népismeret
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanítása

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek








Hatékony önálló tanulás
Anyanyelvi kommunikáció
Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
Digitális kompetencia
Szociális és állampolgári kompetencia
Szövegértés
Térbeli tájékozódás

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:



Városi turizmus, kulturális turizmus.
A feladat révén a tanulók együtt, kis csoportokban, turista szemmel elemzik és értékelik egy
tetszőleges város honlapját.

Célok: ráhangolódás, fejlesztés, tanultak ellenőrzése.
A tanulók mennyire képesek a gyakorlatban alkalmazni az órán tanult alapvető elméleti ismereteket, és szintetizálni ezeket a saját maguk által kialakított turizmus fogalommal.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanár feladata a honlapok értékelési szempontjainak meghatározása. Például:







Design, kép- és szövegvilág
Kezelhetőség, interaktivitás
Korszerűség
Mennyire naprakész?
Működik-e rajta online foglalási rendszer? Ez mennyire egyszerűen kezelhető?
Van-e rajta a szolgáltatói oldalról nem manipulálható vendégértékelő fórum, felület?
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Óra elején ki kell alakítani a csoportokat, majd az egyes kiscsoportokban ki kell jelölni a csoportvezetőket, akik összegezni tudják a csoporton belül kialakított véleményeket, értékeléseket.
Feladat menete (forgatókönyv)
„Képzeld el, hogy egy távoli szigeten élsz, ahol csak interneten keresztül tudsz tájékozódni. Valaki
ajánlotta Neked, hogy utazz el .....-ba (város neve). Szeretnél minél több információt megtudni az
adott településről, hogy eldönthesd érdemes-e odautazni, és ha igen, akkor mikor (évszak, hónap...), és mennyi időre tudna Neked a település változatos programlehetőségeket biztosítani.”
Cél, hogy a tanulók egy turista szemszögéből elemezzék az adott település turisztikai honlapját az
előzetesen megadott szempontok és saját igényeik alapján.
A diákoknak a csoportmunkára elég 15-20 percet biztosítani az órán, majd ezt követi az értékelések megbeszélése.
Cél, hogy a csoportok beszámolója végén összeállításra kerülhessen a jó turisztikai honlapok legfontosabb jellemzőinek és témaköreinek listája.
Szükséges időráfordítás
A diákoknak a csoportmunkára elég 15-20 percet biztosítani az órán, ezt követi majd az értékelések megbeszélése az óra fennmaradó részében.
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás a tapasztalatok közös összegzésével.
Használható források, tananyag
Internet: a kiválasztott település honlapja, Facebook oldala, stb.
Eszközigénye
Számítógép internet kapcsolattal
Értékelésének módja
A feladat teljesítését csak szóban értékeljük.
Egyéb
A feladathoz csak a települések hivatalos weblapjai használhatók fel, turisták véleményét és értékelését gyűjtő portálok (pl. Tripadvisor, utazók blogjai) nem.
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A feladat címe
Történelmi egyházak – nagy templomok
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
123. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, vizuális kultúra, hit- és erkölcstan
Fejlesztési célok







Erkölcsi nevelés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Testi és lelki egészségre nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek






Hatékony önálló tanulás
Anyanyelvi kommunikáció
Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
Digitális kompetencia
Szociális és állampolgári kompetencia

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:



Városi turizmus, kulturális turizmus, szakrális turizmus, örökségturizmus.
A tanulók ismerjék meg a magyarországi történelmi egyházak legjelentősebb templomait,
illetve azoknak szakrális, művészeti, történelmi jelentőségét.

Célok: ráhangolódás, fejlesztés: tantárgyi koncentráció, holisztikus szemlélet, rendszerszemlélet,
tanultak ellenőrzése.
A tanulók mennyire képesek szintetizálni a különböző tantárgyakban tanult ismereteket.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanár röviden ismertesse a négy magyarországi történelmi egyház legfontosabb szakrális helyeit.
Ismételjék át az építészeti stílusok közül a klasszicizmust és a romantikát.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulókból négy csoportot alakítunk ki, akik sorsolás alapján megkapják a Hild József és Johannes
Pakh által épített esztergomi bazilikát, a Ludwig Förster által épített Dohány utcai zsinagógát, a
Pollack Mihály által épített Deák téri evangélikus templomot és a Péchy Mihály által épített debreceni nagytemplomot. A csoportok a kapott témát feldolgozzák szakrális, építészeti, esetleges képzőművészeti szempontok alapján, valamint a történelemben játszott szerepük vonatkozásában.

168

Szükséges időráfordítás
45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, esetleg iskolán kívül (ez lehetővé teszi a terepmunkát is).
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás, terepmunka
Használható források, tananyag
Internet, művészeti albumok, látnivalók honlapjai.
Eszközigénye
Írószer, internetkapcsolat
Értékelésének módja
Írásbeli, minden egyes információ, amelyet a tanulók begyűjtenek az adott épülettel kapcsolatban,
pl.: építész, építés éve, stílus, szakrális funkció, az épületen vagy benne található műalkotások vagy
egyéb értékek, 1-1 pontot érnek. További plusz pontokat lehet szerezni az épület történelemben
játszott szerepének ismertetésével (0-5 pont). A legtöbb pontot elért, legjobb két csapat tagjait 5ös osztályzattal lehet jutalmazni.
Egyéb
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A feladat címe
Mi kell a vendégfogadáshoz?
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
124. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Földrajz, állampolgári ismeretek, hon- és népismeret
Fejlesztési célok






Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Testi és lelki egészségre nevelés
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Gazdasági és pénzügyi nevelés

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek






Hatékony önálló tanulás
Anyanyelvi kommunikáció
Szociális és állampolgári kompetencia
Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
Logikai készség fejlesztése

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:


A falusi turizmus jellemzői.

Célok: ráhangolódás. fejlesztés: A feladat segít eligazodni a jogi szabályozásban, összekapcsolja a
piac diktálta minőségi szolgáltatásokat és a falvakba látogató turisták elvárásait.
Cél annak megvilágítása, hogy minden állampolgárnak ismernie, és alkalmaznia kell az írott és íratlan szabályokat.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A feladat feltételezi, hogy a tanár előzetesen átnézi a falusi vendégfogadás engedélyezési és üzemeltetési feltételeit.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanár moderálja a tanulók ötletbörzéjét. A tanulók közösen szétválasztják az önmaguk által megfogalmazott követelményeket aszerint, hogy mi tartozik az engedélyezési, és mi az üzemeltetési
feltételek közé. Majd ezt követően abból a szempontól értékelik a közös munkát, hogy annak eredménye milyen mértékben áll szinkronban a 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet ide vonatkozó részeivel.
Az óra második felében ugyanilyen módszerrel megvitatják, hogy

170



milyen szolgáltatásokat igényelnek leginkább a fiatal kerékpározók, akik falusi szálláshelyeken szeretnének aludni,
 szerintük hogyan legyen berendezve, felszerelve a szálláshely.
Tanulói tevékenységek:


aktív részvétel az ötletbörzén, személyes tapasztalataik megosztása az osztállyal.

Szükséges időráfordítás
Tanórai keretek között az egyes témák megbeszélésére legalább 20-30 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás, pedagógus által moderált, irányított beszélgetés, tapasztalatok öszszegzése.
Használható források, tananyag
internet, jogtár
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900239.KOR&timeshift=0
http://www.falusiturizmus.hu/
Eszközigénye
Számítógép internetkapcsolattal, projektor vagy interaktív tábla.
Értékelésének módja
Legaktívabb diákok értékelése érdemjeggyel.
Egyéb
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A feladat címe
Egészség és a turizmus
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
125. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Biológia, testnevelés
Fejlesztési célok





Önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Testi és lelki egészségre nevelés
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
Fenntarthatóság, környezettudatosság

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek




Természettudományos kompetencia
Szociális és állampolgári kompetencia
Logikai készség fejlesztése

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:


A feladat az egészségturizmus ismeretanyaghoz kapcsolódik. Tudatosítja a különbségeket a
gyógyturizmus és a wellness, a gyógyítás és a betegségmegelőzés között. Igyekszik tudatosítani az egészséges életmód, a mozgás és az egészséges táplálkozás fontosságát.

Célok: ráhangolódás, fejlesztés
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanár az órai felkészülés közben számoljon saját adottságaival, hogy az ő egészségi állapota, életmódja mennyire képes illusztrálni a kívánatosnak leírt állapotot. Mutasson rá arra, hogy a tudatos
életformálás függvénye lehet a jó fizikai és szellemi kondíció.
A tanárnak nem árt előzetesen megismerkednie néhány divatos gyógyturisztikai és wellness tevékenységgel.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanár vitassa meg a tanulókkal a következő, és azokhoz hasonló kérdéseket:






Az egészséges testmozgás, így például a kerékpározás lehetőségét befolyásolja-e az életkor
és az egészségi állapot?
Hogyan fejleszthető a fizikai állóképesség?
Kerékpáros túraútvonalak összeállításánál milyen korhoz, nemhez és egészségi állapothoz
kapcsolódó szempontokat érdemes átgondolni?
A fogyatékkal élők számára milyen wellness szolgáltatások ajánlhatók?
Hogyan segíthet a wellness megelőzni a szenvedélybetegségek kialakulását?
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A turizmus-vendéglátás ágazat, mint szolgáltatás, mely betegségek gyógyítására koncentrál? (gyógyító tényezők, mint turisztikai vonzerők, Magyarországi gyógyhelyek, gyógyító
települések)
Tanulói tevékenységek:


Aktív részvétel az órai vitában

Szükséges időráfordítás
Az egyes témák megbeszélésére legalább 10-10 perc kell.
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás, irányított beszélgetés, a legfontosabb végső következtetések írásbeli
összefoglalásával.
Használható források, tananyag
Elsősorban földrajzi atlasz, de internetes források is használhatóak.
Eszközigénye
Földrajzi atlasz és/vagy számítógép internet kapcsolattal vagy interaktív tábla.
Értékelésének módja
Szóbeli összegzés a vita alapján. A legjobban érvelő tanulók és a legtöbb ismerettel rendelkező tanulók teljesítménye osztályzattal is értékelhető.
Egyéb
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A feladat címe
Sokoldalú fővárosunk (Budapest és vonzáskörzetének turizmusa)
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
127. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Földrajz, történelem, rajz- és vizuális kultúra, magyar nyelv- és irodalom
Fejlesztési célok







Hon- és népismeret
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Gazdasági és pénzügyi nevelés
Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanítása

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek







Hatékony önálló tanulás
Anyanyelvi kommunikáció
Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
Szociális és állampolgári kompetencia
Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
Szövegértés

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:



Kulturális turizmus, örökségturizmus, konferencia turizmus, Budapest turizmusa.
A feladat révén a tanulók képet alkothatnak Budapest sokoldalú turisztikai kínálatáról és
azokról a célcsoportokról, akiknek a város megfelelő programokat tud kínálni.
Célok: ráhangolódás, fejlesztés: A tanulók mennyire képesek beleképzelni magukat más korosztályok és élethelyzetű emberek gondolkodásába.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanár feladata Budapest legfontosabb turisztikai „vonzerőinek” összegyűjtése (vegyes vonzerőtípusok ismerete, pl.: Budai Vár, Parlament, Gellért-fürdő, Sziget Fesztivál, Nemzeti Múzeum, Csodák Palotája, stb. ).
Néhány jellemző turista típus összegyűjtése (pl.: kisgyermekes családok, fiatal felnőttek, üzletemberek, nyugdíjasok, fogyatékkal élők, stb.).
4-5 fős csoportok kialakítása.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanár a táblára felírja a legjelentősebb turista típusokat és csoportonként kioszt 2-3 budapesti
vonzerő típust a csoportok számára (mindenki mást kapjon).

174

A tanulók feladata, hogy minden nevezetességhez készítsenek két rövid prospektusbeli ajánlót, két
általuk kiválasztott turista célcsoport számra.
Pl.: Budai Várnegyed a kisgyerekes családoknak illetve üzletembereknek.
Óra végén a legjobb „reklámok” bemutatása következik.
A feladat elképzelhető oly módon is, hogy egy-egy A/4-es lapra készítenek színes látványos reklámplakátokat (ebben az esetben csoportonként egy nevezetesség választása és két plakátterv készítése elegendő). A feladat lezárásaként a plakátkiállítás közös megtekintése következik.
Szükséges időráfordítás
45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás, és az elkészült csoportmunkák bemutatása a teljes osztálynak.
Használható források, tananyag
A feladathoz nem szükséges forrás használata.
Eszközigénye
Tábla, papír, írószer, esetleg rajzeszközök.
Értékelésének módja
Legkreatívabb csoport értékelése: csak a jelesre teljesítők kapnak osztályzatot.
Egyéb
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A feladat címe
Népi játékok a falusi turizmusban (Az Alföld turizmusához kapcsolódóan)
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
128. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Történelem, rajz- és vizuális kultúra, ének-zene
Fejlesztési célok








Erkölcsi nevelés
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Családi életre nevelés
Testi és lelki egészségre nevelés
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Hon- és népismeret

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek




Hatékony önálló tanulás
Anyanyelvi kommunikáció
Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:



Alföld, falusi turizmus, örökségturizmus, tanyák, helyi értékek.
A feladat arra hívja fel a figyelmet, hogy számítógép nélkül is létezik értelmes időtöltés,
szórakozás, például falun.

Célok: fejlesztés: olyan animációs ismeretek és készségek elsajátíttatása, melyek lehetővé teszik
például egy többnapos kerékpáros túra estéinek, pihenő idejének értelmes és szórakoztató eltöltését.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanárnak előzetesen fel kell készülnie, hogy az órán a népi játékok és játékszerek közül kettőthármat a tanulókkal ki is próbáljanak. Ehhez gondoskodnia kell a szükséges kellékekről,
ismernie kell a játékszabályokat. Ezek felkutathatók néprajzi kiadványokban, az interneten, könyvtárban és helytörténeti gyűjteményekben.
Feladat menete (forgatókönyv)
Az óra elején a tanár elmeséli, hogyan játszottak régen a gyerekek, amikor még nem volt sem tévé,
sem pedig számítógép. Ezt követően a kiválasztott játékok szabályait követve betanítja őket. Ha
iskolán kívül próbáljuk ki a feladatot, akkor az animátor akár a vendéglátó házigazda vagy a csoport
kísérője, vagy egy arra alkalmas harmadik személy is lehet.

176

Tanulói tevékenységek:


a játékszabályok elsajátítása, játékban való részvétel.

Szükséges időráfordítás
Játékonként legalább 15-20 perc.
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán, tanórán kívül, iskolai környezetben, iskolán kívül
Módszere, munkaformája
Csoportos feladatmegoldás, közös játéktevékenység.
Használható források, tananyag
Néprajzi, szociográfiai és helytörténeti kiadványok, korabeli újságok, internet, mint például:
http://nepijatek.lap.hu/
http://www.nepijatekok.hu/?gclid=CjwKEAjwrpGuBRCkqeXpnrt5hsSJAC9rxrPNZxDmfBiEI3QslcwRyZgpY2IOjktk86Fy41LPkk07BoCOczw_wcB
http://www.napsugargyermekhaz.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=2&Itemid=11
http://www.retter.hu/nepijatek.html
http://www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/NepiJatekokTeljesElsoResz.pdf
http://www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/BakaGyermekjatekokMasodikTeljes.pdf
Eszközigénye
A kiválasztott játékok kellékei, eszközei.
Értékelésének módja
Külön osztályozást nem igényel.
Egyéb
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A feladat címe
Új világörökségi helyszín javaslata a Dunántúlon
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
129-130. tanóra
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, történelem, földrajz
Fejlesztési célok





Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A tanulás tanítása

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek





Hatékony önálló tanulás
Anyanyelvi kommunikáció
Szociális és állampolgári kompetencia
Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 Nagytájak, Dunántúl, világörökség, örökségturizmus, helyi értékek, turisztikai vonzerő.
Célok: fejlesztés: nagytájak jellegzetességeinek holisztikus megismertetése, tipizálás, komplex szintézis. Természettudományi kompetencia fejlesztése, esztétikai tudatosságra nevelés. Önálló véleményformálás, mások meggyőzésének elsajátítása, komplex, szintetizáló gondolkodás fejlesztése,
tanultak ellenőrzése.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A feladat előtt ismételjék át a világörökségi helyszíneinket és a Dunántúl földrajzát, legfontosabb
turisztikai szempontú vonzerőit.
Feladat menete (forgatókönyv)
A diákok a már meglévő dunántúli világörökségi helyszínek mellé javasoljanak újabb világörökség
címre méltó helyeket az általuk ismert és kedvelt helyek közül (pl.: Kis-Balaton és a Nagyberek, Tihanyi-félsziget, Villányi-hegység, Kőszeg és az Írottkő Natúrpark, Tác-Gorsium, stb.).
Röviden (kb. egy oldal terjedelemben) írják le az általuk választott hely fő látványosságait és indokolják meg, hogy miért jelölnék az UNESCO listájára. Készítsenek „kortes” beszédet a helyszín népszerűsítésére. Az elmondottak alátámasztására bemutathatnak képeket, rövid videofilmeket, prezentációt is.
Szükséges időráfordítás
45 perc
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Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Bármilyen tanulók által választott forrás, elsősorban internetes portálok: pl.: www.vilagorokseg.hu
www.itthon.hu regionális oldalai.
Eszközigénye
Térkép, írószer, internet kapcsolat
Értékelésének módja
Szóbeli értékelés, a három legügyesebb javaslat díjazása (osztályközösség és pedagógus közös szavazata alapján).
Egyéb
Amennyiben lehetőség van rá, a nyertes helyszínek valamelyikét a következő kerékpártúra során
keressék fel.
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Komplex feladatok
A feladat címe
Tájékozódás iránytű nélkül
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 1. félév (1-2 óra)
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
Tanórán kívüli programhoz ajánlott feladat.
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, földrajz
Fejlesztési célok
 A tanulás tanítása
 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
 Motiváció felkeltése
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Természettudományos kompetencia
 Matematikai kompetencia
 Térbeli tájékozódás
 Irányok fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
 Tájékozódás fejlesztése
Célok: bemelegítés, ráhangolódás, fejlesztés: égtájak meghatározásának lehetőségei, iránytű készségszintű használatának elsajátítása, égtájak meghatározása iránytű nélkül.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A feladat előtt gyakorolják együtt az égtájak meghatározását iránytű segítségével illetve ismételjék
át a Nap látszólagos mozgásának útvonalát. Elméletben beszéljék át az égtájak meghatározásának
módszerét.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulók először gyakorolják az iránytű leolvasását (páronként legalább 1-1 iránytű álljon rendelkezésre).
Következő lépésként a Nap állásából próbálják meg hozzávetőlegesen meghatározni a különböző
égtájakat. A Nap állása és egy mutatós óra (nem digitális!) segítségével határozzák meg pontosabban az egyes égtájakat.
Szükséges időráfordítás
20-25 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán kívül
Módszere, munkaformája
Terepmunka, páros feladatmegoldás.
Használható források, tananyag
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben3-osztaly/tajekozodas-a-nap-segitsegevel/irany-meghatarozasa-a-nap-segitsegevel
http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/jesus/gyerterk/princ/alapism/alap2/alap2-6.htm
Eszközigénye
Iránytű, karóra (óramutatókkal)
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Értékelésének módja
Szóbeli értékelés
Alapkritérium: iránytű használatának készségszintű elsajátítása, a Nap segítségével történő tájékozódás elsajátítása.
Egyéb
A feladatot a tanulók párokban oldják meg, és ellenőrizzék egymást.
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A feladat címe
Lakókörnyezetünk feltérképezése
Ajánlott évfolyam, félév
5. évfolyam, 1. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
Tanórán kívüli programhoz ajánlott feladat.
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, rajz- és vizuális kultúra
Fejlesztési célok
 A tanulás tanítása
 Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, motiváció felkeltése
 Hon- és népismeret
 Környezettudatosságra nevelés
Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek
 Hatékony önálló tanulás
 Természettudományos kompetencia
 Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
 Szociális és állampolgári kompetencia
 Térbeli tájékozódás
 Irányok érzékelésének fejlesztése
A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
Térképolvasási, tájékozódási ismeretek elsajátítása, lakókörnyezet megismerése.
Célok: fejlesztés: térbeli környezet ábrázolásának és szimbolikus jelölésrendszereknek kialakítása
és értelmezése. Szűkebb lakókörnyezet megismerése, iskola környezetéről térkép készítése, a legközelebbi turisztikai vonzerők megjelölésével.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A tanulók osszák fel az iskola környezetét annyi kisebb területrészre, ahány csoportot alkottak. Határozzák meg a készítendő térképrészlet méretarányát, jelöljék ki az égtájakat az egyes készítendő
térképeken. Beszéljék meg, hogy környezetük mely utcái/útvonalai járhatók be biztonságosan kerékpárral is.
Feladat menete (forgatókönyv)
Az egyes tanulócsoportok járják be a számukra kijelölt területet, és készítsenek róla arányos térképrajzot. A rajzon kiemelten jelöljék a kerékpározásra ajánlott útvonalakat.
Jelöljék rajta azokat az épületeket, látnivalókat, amelyeket szívesen megmutatnának egy hozzájuk
érkező külföldi vagy vidéki diáknak is. Az jelölt „turisztikai vonzerőkhöz” (kiserdő, patak, játszótér,
strand, stb.) készítsenek látványos szimbólumot saját térképükre.
A munka végén vagy következő alkalommal a sok kis térképrészletből állítsák össze az iskola környezetének teljes térképét, próbálják meg felismerni a más csoportok által rajzolt szimbólumokat.
Szükséges időráfordítás
45-60 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán kívül
Módszere, munkaformája
Terepmunka, csoportos feladatmegoldás
Használható források, tananyag
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Eszközigénye
Papír, írószer
Értékelésének módja
A közösen elkészített térkép kiértékelése, esetleges hibák korrigálása.
Egyéb
A település típusától, jellegétől függően a feltérképezendő terület mérete eltérő lehet.
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A feladat címe
Számolj be úti élményeidről!
Ajánlott évfolyam, félév
7. osztálytól bármikor
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?

Tantárgyi kapcsolódások
Történelem, rajz- és vizuális kultúra, informatika, földrajz, ének-zene, irodalom, hon-és népismeret
Fejlesztési célok






Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Testi és lelki egészségre nevelés
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Gazdasági és pénzügyi nevelés

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek










Hatékony önálló tanulás
Anyanyelvi kommunikáció
Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
Természettudományos kompetencia
Digitális kompetencia
Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
Szövegértés
Térbeli tájékozódás
Logikai készség fejlesztése

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
Jármód-túraútvonal, emlékút, tematikus-út, zarándokút.
A tanulók motiválása az ország aktív megismerésére, felfedezésére, hazájuk értékeinek befogadására.
A hazai turizmus népszerűsítése, fontosságának kiemelése a gazdasági, társadalmi fenntarthatóság
vonatkozásában.
Célok: fejlesztés: a feladat a tanulók önálló szövegalkotási készségét fejleszti a témakörhöz kapcsolódóan, lehetőséget adva Magyarország egyik kevésbé ismert, gazdag kulturális örökséget bemutató tematikus útvonalával való alapos megismerkedés során. A feladat amellett, hogy számos közismereti tárgyhoz kiválóan kapcsolódik, épít a tanulók kreativitását, fejleszti kritikai érzéküket, véleményalkotási képességüket.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
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A feladat végrehajtásához célszerű a pedagógusnak áttekinteni a Palóc Út honlapját, és néhány
gondolatébresztő javaslatot tenni arról, hogy mire figyeljenek a tanulók az újságcikkben. A pedagógus hívja fel a tanulók figyelmét arra, hogy törekedjenek személyes véleményük, benyomásaik kifejtésére, pozitív, negatív kritikák megfogalmazására.
Feladat menete (forgatókönyv)
Képzeld el, hogy bejártad a Nógrád és Heves megyékben található Palóc Utat. Körülbelül 1 oldal
terjedelemben írj újságcikket élményeidről. Emlékeid felidézéséhez hívd segítségül a Palóc Út honlapját (http://www.palocut.hu/hu/kezdolap).
A cikket kiegészítheted néhány képpel is!
A feladat megoldásának első lépése egy rövid internetes kutatómunka, és ötletgyűjtés, mely kiegészülhet a tanulók saját tapasztalataival, helyismeretével is. Ez alapján célszerű egy rövid, vázlatszerű tervezetet készíteni a fogalmazás megírása előtt, amely a főbb gondolati elemeket tartalmazza.
Szükséges időráfordítás
Legalább 60 perc, legfeljebb 90 perc.
Megszervezésének ajánlott módja
Tanórán vagy délutáni foglalkozásokon.
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Órán elhangzott tananyag.
Internetes oldalak, különös tekintettel a Palóc Út weboldalára:
http://www.palocut.hu/hu/kezdolap
Eszközigénye
Mire van szüksége a tanulónak a feladat elvégzéséhez?




Íróeszköz
Munkafüzet
Internet csatlakozással rendelkező számítógép

Értékelésének módja
Rövid írásbeli értékelés
Egyéb
A feladat tetszőleges más útvonal leírásával is megvalósítható (elsősorban olyan tematikus út kiválasztása célszerű, melyet a diákokkal lehetőségünk lesz bejárni).
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A feladat címe
Barangolás Baranyában
Ajánlott évfolyam, félév
7. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
Tanórán kívüli programhoz ajánlott feladat
Tantárgyi kapcsolódások
Földrajz, történelem, honismeret
Fejlesztési célok





Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Testi és lelki egészségre nevelés
Fenntarthatóság, környezettudatosság

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek







Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőkészség
Természettudományos kompetencia
Digitális kompetencia
Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
Térbeli tájékozódás
Irányok fejlesztése

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
Örökséghelyszínek, Történelmi emlékek, Világörökségek, Dél-Dunántúl, Duna-Dráva Nemzeti Park
Célok: fejlesztés: Baranya megyei kerékpártúra önálló megtervezése pécsi indulással, tanultak ellenőrzése, legjobb terv megvalósítása a gyakorlatban.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A feladat előtt a tanár ismételje át a Dél Dunántúl földrajzát, különös tekintettel az itt található világörökségi helyszínre, török emlékekre, várakra, gyógyvizekre.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanuló térkép, és internetes keresőprogram segítségével állítson össze egy Pécsről kiinduló 3 napos kerékpártúra programot. Szerepeljenek Pécs látnivalói, valamint a környéken található várak
(Szigetvár, Siklós, Pécsvárad), török emlékek (Jakovali Hasszán mecset, Gázi Kászim pasa dzsámija,
siklósi dzsámi, Idrisz Baba türbéje, magyar-török barátság park, Szulejmán, Zrínyi-emlékmű),
gyógyvizek (Harkány, Sikonda, Orfű), természeti szépségek (Orfűi-tó, abaligeti cseppkőbarlang,
stb.).
Az összeállított programokkal (tanári korrekció után) kampányoljanak az osztályon belül, hiszen a
legjobb program részben vagy teljesen megvalósításra is kerülhet a következő kirándulás során.
Szükséges időráfordítás
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Előkészítés: 45 perc, túra megvalósítása 1-3 nap.
Megszervezésének ajánlott módja
Előkészítés: tanórán, lebonyolítás: tanórán kívül, iskolán kívül.
Módszere, munkaformája
Önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Bármilyen forrás használható, elsősorban térképek, útikönyvek.
Eszközigénye
Számítógép, internet, térkép, útikönyv
Értékelésének módja
Az útvonal megtervezésére legfeljebb 10 pont adható (szempontok: minél több helyet érintsen és
az útvonal tervezése logikus legyen). További 10 pontot lehet szerezni a látnivalók felsorolásáért.
11 pont elérésével a feladat megoldottnak tekinthető. A 16 pont feletti megoldásokat jutalmazni
lehet, míg a 17-18 pont után megajánlott négyes, 19-20 pont után ötös osztályzat jár.
A csoport által legjobbnak megszavazott megoldás a gyakorlatban is megvalósítható.
Egyéb
A feladathoz szorosan kapcsolódik egy kalkulációs feladat is, mely különösen érdekes lehet abban
az esetben, ha annak működőképességét a gyakorlatban is tesztelni tudják a megszervezett túra
során.
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A feladat címe
Kerékpártúra tervezése az Északi-középhegységben
Ajánlott évfolyam, félév
8. évfolyam, 2. félév
Hányadik tanórán ajánlott a négy év során?
Tanórán kívüli programhoz ajánlott feladat.
Tantárgyi kapcsolódások
Természetismeret, történelem, földrajz
Fejlesztési célok




Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Fenntarthatóság, környezettudatosság

Fejlesztendő kompetenciák, készségek, képességek





Hatékony önálló tanulás
Természettudományos kompetencia
Térbeli tájékozódás
Irányok érzékelésének fejlesztése

A feladat tartalma, célja
A kerettantervben meghatározott ismeretek, kulcsfogalmak, melyekhez kapcsolódik:
Örökséghelyszínek, világörökségek, nagytájaink, turizmusformák.
Célok: fejlesztés, tanultak ellenőrzése. A tanulók legyenek képesek a különböző tantárgyaknál tanult ismereteket szintetizálni, és saját, önálló tudássá alakítani.
Tanári előkészületek, tanári instrukciók
A feladat előtt ismételjék át hazánk világörökségi helyszíneit, jelentős történelmi emlékhelyeit, valamint szakrális és gyógyüdülőit, különös tekintettel Észak-Magyarországra.
Feladat menete (forgatókönyv)
A tanulók a tanár instrukciói alapján tervezzenek írásban egy 5-6 napos kerékpáros túrát az Északiközéphegységben, amelynek során keressék fel a három itt található világörökségi helyszínen (Hollókő, Aggtelek, Tokaj) kívül a jelentős történelmi múlttal bíró városaink (pl.: Eger, Szerencs, Miskolc, Diósgyőr, Szécsény, stb.) egy részét, szakrális helyeink és gyógyfürdőink közül legalább egyetegyet (pl.: Miskolc-Tapolca, Mátraverebély - Szentkút). A tanulók az általuk felkeresni javasolt helyek mellé egy-egy szóval zárójelben írják le az ott található legfőbb nevezetességeket.
Szükséges időráfordítás
Előkészítés: 10-25 perc, tervezés 60-120 perc, prezentációk: 45 perc
Megszervezésének ajánlott módja
Előkészítés: projektfeladat megoldása otthoni vagy délutáni feladatként, prezentálása a következő
órán.
Módszere, munkaformája
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Önálló feladatmegoldás
Használható források, tananyag
Bármilyen forrás használható.
Eszközigénye
Földrajzi atlasz, írószer, prezentációhoz: számítógép, projektor.
Értékelésének módja
Szóbeli megbeszélés, a legkreatívabb, vagy a legtöbb helyesen meghatározott úticélt tartalmazó
feladatot készítő tanulók jutalmazása.
Esetleg a legjobb terv egy-egy részletének gyakorlati megvalósítása.
Egyéb
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