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Bevezető 
 
 
Az intézmény rövid bemutatása 
 
A Varga Domokos ÁMK Általános Iskolája a város legnagyobb oktatási intézménye. 
Fenntartója Kunszentmiklós Város Képviselőtestülete. 
Igazgatásilag a Varga Domokos Általános Művelődési Központhoz tartozik. Ugyancsak ide 
tartozik az óvoda is. Az ÁMK igazgatója egyben az általános iskola és az óvoda igazgatását is 
ellátja.  
 
Szervezés terén nem túl kedvező az iskola széttagoltsága. Az alsó tagozat 2 különálló 
telephelyen működik, a felső tagozat az ÁMK központi épületében kapott helyet. A helyzetet 
tovább bonyolítja, hogy az óvoda is 3 különálló, egymástól távol eső telephelyen látja el a 
feladatait. 
 
Nagyon magas a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, cigány, illetve gyenge 
képességű vagy tanulásban akadályozott tanulóink száma. Egyes tanulócsoportokban ez  50 % 
fölött van. 
 Ahhoz, hogy ezeket a gyerekeket képességeik szerint tudjuk fejleszteni, módszertani 
megújulásra volt szükség. Új tanítási módszereket kellett megismerniük pedagógusainknak. 
Más szemlélettel kell bemenni egy-egy tanítási órára. Még többet és magasabb színvonalon 
kell dolgoznunk ahhoz, hogy a hátrányból előnyt kovácsoljunk, 
  
Az intézmény személyi feltételei adottak. Az itt dolgozó pedagógusok magasan képzettek, 
közülük sokan több diplomával rendelkeznek. A 7 évenkénti kötelező továbbképzés 
óraszámát sokan többszörösen teljesítik. Az utóbbi 4-5 évben alternatív pedagógiai és 
informatikai képzésekben vett részt a nevelőtestület jelentős része. 
Ezek közül a 2 legnagyobb a TÁMOP 3.1.3. és a HEFOP 3.1.4. pályázatok által szervezett 
kompetencia alapú oktatással kapcsolatos továbbképzések. 
Az alkalmazott kompetencia alapú programcsomagok: 

• Szövegértés-szövegalkotás 
• Matematika 
• Szociális- és életvitel 
• Idegen nyelvi 
• Nem szakrendszerű oktatás 

 



A kompetencia alapú óvodai és iskolai programcsomagot a XXI. század szellemiségének 
megfelelően a kompetencia, mint központi kategória hatja át. Az egyik alapelve, hogy a 
tágabb és szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton történő megismerésével lehet elérni, 
hogy a gyermek tisztelje a környezetét, és bátran alakítsa anélkül, hogy kárt okozna benne. 
Nevelési cél, hogy az óvodás- és iskoláskorú gyerekek környezettudatos viselkedését 
megalapozzuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

„Felső - Kiskunság szűkebb hazám” 
Témahét 

 
A témahét célját három szinten határoztuk meg,  

1. óvodáskorú,  
2. alsó tagozatos   
3. felső tagozatos tanulók számára. 

 Erre azért volt szükség mert a projektben résztvevő óvodai csoportok és osztályok életkora 
nagyon eltérő. 
Az óvodás csoportok számára meghatározott célok a következők voltak: 

- Szerezzenek ismereteket, illetve bővüljön ismeretük szűkebb hazájukról, a Felső-  
Kiskunságról, illetve Kunszentmiklósról. 

- Ismerkedjenek meg az itt élő háziállatokkal és növényekkel, népi gyermekjátékokkal, 
gyermekdalokkal és foglalkozásokkal. 

Fejlesztendő kompetenciák: 
• Irodalmi-anyanyelve 
• Külső világ tevékeny megismerése 
• Matematika 
• Ének-zene 
• Vizuális nevelés 

Fontos feladatok tevékenységek: 
• Kirándulás a csatornapartra – megfigyelések, gyűjtések, játék 
• Barkácsolás – a gyűjtött anyagok felhasználása 
• Séta a helyi múzeumba 
• Mesedramatizálás – énekes játékok 

 
Az alsó tagozatosok számára meghatározott célok: 

- Lakóhelyük, szűkebb környezetük megismerése több aspektusból is. 

- Irodalmi szövegek feldolgozásának módszereivel való ismerkedés. 

- A gyerekek megfigyelése: a figyelmük tartóssága, irányíthatósága, kommunikációs 

képességük, egyéni sajátosságok. 

- A lakóhely közelében lévő vizes élőhelyek madarainak megfigyelése, 

- Megfigyelőképesség fejlesztése, következtetések levonása a vizsgálatok során. 

- Erősítsék a lakóhelyhez, hazánkhoz való kötődést.   



- Ezen keresztül ösztönözzön a környezet védelmét szolgáló cselekvésekre. 

- A tanuló legyen nyitott a természet szépségei, értékei iránt.  

- Tudja a megszerzett ismereteket csoportosítani, összehasonlítani, elmondani,  

ábrázolni. 

- Szerezzenek gyakorlatot a mindennapi életben előforduló mérésekben, ezek 

mértékegységeinek (hosszúság, idő) használatában, 

- Szerezzenek jártasságot a dolgok, élőlények, folyamatok, jelenségek megadott vagy 

tetszőleges szempont szerinti csoportosításában. 

- A Felső-Kiskunságon leggyakrabban előforduló madárnevek kiszótározása, 

megtanítása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

• A memória, emlékezőképesség fejlesztése. 

• A kommunikációs képességek és a szókincs fejlesztése. 

• Egyszerűbb megfigyelések, tapasztalok megosztása. 

• Tájékozódás az időben időrendiség.  

• Korábbi tudás előhívása. 

• Auditív figyelem fejlesztése. 

• Az élő és élettelen környezeti tényezők közötti összefüggés felismerése. 

• A természet iránti tisztelet és szeretet valamint a felelősségérzet kialakítása. 

• Társakkal való együttműködés fejlesztése közös játék és munka közben. 

• Feladatvállalás, feladattartás gyakoroltatása kezdetben rövidebb, később hosszabb 

ideig. 

• Társak véleményének meghallgatása, saját vélemény megalkotása és kinyilvánítása. 

• Együttműködési szabályok megismerése, betartatása. 

• Az önállóság, önkontroll fejlesztése. 

• A természet szépségei iránti érzékenység kialakítása. 

• A térbeli tájékozódás fejlesztése: a külső világ tárgyai és a tájékozódást segítő 

viszonyok alapján (pl. alatt, fölött); a saját test aktuális helyzetéhez viszonyítva (balra, 

jobbra), 

• A mindennapi életben előforduló mennyiségek viszonyítása, becslése és mérése. 

 

Fontos feladatok, tevékenységek: 



• Petőfi versének feldolgozása – dramatizálása, lerajzolása, csoportos és páros 

munkával 

• Az itt élő növényekről hallottak felidézése. 

• Madárles a Kiskunsági Nemzeti Park területén- megfigyelések  végzése adott 

szempontok alapján. 

• A látottakról képes élménybeszámoló készítése. 

 

A felső tagozatosok számára meghatározott célok: 
• Ismeretszerzés a Felső – Kiskunság szülöttéről, Petőfi Sándorról 

• Művészeti alkotások befogadására való fogékonyság fejlesztése 

• Hozzásegíteni a tanulókat a tananyag cselekvő feldolgozásával a mélyebb 

ismeretekhez, örömteli tanuláshoz 

• Hagyományok ápolása 

• A szövegértés elősegítése 

• Az érdeklődés felkeltése 

• -a szülőföld történelmének mélyebb megismerése 

• -a nemzeti identitástudat erősítése 

• -nemzeti jelképeink  

• a lakóhelyhez kötődő emberek, és műveik bemutatása  

• a közösség erősítése 

• a család fontosságának hangsúlyozása- szülők, nagyszülők tisztelete 

• empátia, tolerancia erősítése 

• a városhoz, szülőföldhöz való pozitív viszony megerősítés 

• a Kiskunsági Nemzeti Park megismerése- személyes élmény 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

• nemzeti identitástudat 

• haza és egyén viszonya 

• a természeti környezet és az életminőség összefüggései 

• kunok történet 

• nyelvemlék vizsgálata 

• versdramatizálás 

• a szövegben kifejezésre jutó értékek, magatartásformák felismerése 



• lényegkiemelés 

• összefüggések felismerése 

• kiselőadás előkészítése, megtartása  

 

Fontos feladatok, tevékenységek: 

• ismerkedés a város és környéke történelmi múltjával – versek, dalok, eszközök, 

szokások, várostörténeti totó 

• Petőfi és Kunszentmiklós kapcsolata – életútjának felidézése, munkássága, a városban 

található emlékhelyek felkeresése, az itt íródott versek megismerése. 

 

Ahhoz, hogy a projekt megvalósítása megfeleljen az eléje kitűzött céloknak, külső segítséget 

is igénybe kellett vennünk.  

Ezek a következők voltak: 

• Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai – előadók, természetvédelmi őrök 

• Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár – könyvek, képek 

• Iloncsuk Szabadcsapat – eszközök (táltosdob, fegyverek bemutatása) 

• A Helytörténeti Gyűjtemény – Virágh-kúria – az itt élő állatok, növények, 

népszokások, eszközök, ruhák és egyéb tárgyi emlékek kiállítása 

• Diószegi ház – helytörténeti kiállítás – emlékek 1956-ból, a paraszti élet tárgyaiból, 

bútoraiból rendezett kiállítás 

• Bődi Szabolcs polgármester 

• Szülök 

 

A fentebb megfogalmazott célok, kompetenciák és feladatok szervesen beleilleszkednek az 

iskolai Pedagógiai Programban megfogalmazott célokba, és feladatokban. Mint azt a 

bevezetőben már említettük az intézmény legfontosabb pedagógiai feladatának azt, tekinti, 

hogy a meglévő gyerekanyag korszerű, az élethosszig tartó tanulást megalapozó 

alapműveltséget kapjon. Igyekszünk tanítványainkat megismertetni nemzeti kultúránk és 

történelmünk eseményeivel, hagyományainkkal, elmélyíteni bennük a haza iránti szeretetet. 

Ennek elérése érdekében a hagyományos, frontális óraszervezés mellett alkalmazzunk 

differenciált, kooperatív, és egyéb kompetencia alapú, valamint integrációs módszertanra 

épülő tanulásszervezési módszereket. Erre szolgál bizonyítékul a „Felső - Kiskunság, szűkebb 

hazám” című projekt is. 



 

 

Néhány mondat a projekt címében megfogalmazott területről. 

 
Hazánk területének közel 10%-a természetvédelmi oltalom alatt áll. Tíz nemzeti parkunk van: 

1. Aggteleki Nemzeti Park 

2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

3. Bükki Nemzeti Park 

4. Duna-Dráva Nemzeti Park 

5. Duna-Ipoly Nemzeti Park 

6. Fertő-Hanság Nemzeti Park 

7. Hortobágyi Nemzeti Park 

8. Kiskunsági Nemzeti Park 

9. Körös-Maros Nemzeti Park 

10. Őrségi Nemzeti Park  

 

A Kiskunsági Nemzeti Park mozaikos felépítésű, a Duna-Tisza köze legjellemzőbb természeti 

területeit őrzi. 

Legfontosabb élőhelyei a  szikes tavak, 

    szikes puszták 

    mocsarak 

    lápok 

    Tisza menti holtágak és a 

    homokbuckák. 

 

A nemzeti park egyik fontos feladata a régi magyar állatfajták megőrzése. 

A pusztai állattartás a természeti területek fenntartását és a hagyományos kiskunsági 

gazdálkodás megőrzését is biztosítja. 

 

Felső-Kiskunság, mint szűkebb hazánk 

 

Városunk, Kunszentmiklós a Duna-Tisza köze nyugati részén, a Duna menti síkságon terül el.  

A három területegység: - Felső- Kiskunsági puszta 

    - Felső- Kiskunsági tavak és 



    - Miklapuszta. 

 

 Felső-Kiskunsági puszta, melynek településünk a szerves része: 

- 11.000 hektár kiterjedésű 

- Felszínét szinte határtalan rétek-legelők uralják 

- Északi részén vízzel borított laposok 

- Szikesek növénytársulásait sótűrő fajok alkotják 

Veresnadrág csenkesz 

Pozsgás zsázsa 

Lila virágú közönséges sóvirág 

Bárányparéj 

Lila virágú sziki őszirózsa 

- Szikes madárvilág gazdag 

Fehér gólya 

Túzok (a Felső-Kiskunsági szikes puszta a 2005-ben indult Európai Unió 

Túzok Life Program központja) 

Ragadozó madaraknak terített asztalt kínál: kék vércse,egerészölyv 

Vizi madarak: Cankók, Godák, Bíbicek, Gémfélék, Récék 

 

Kunszentmiklós környékén másodlagos szikes puszták alakultak ki, teret adva a 

pásztoréletnek, a homokon pedig erdő- és kertészeti gazdálkodás vert tanyát. 

A szikes puszta legelői még ma is kedvező feltételeket nyújtanak az ősi szilaj- és fél szilaj 

állattartáshoz, elsősorban a juh- és a lótenyésztéshez. 

Híres az Apaj-pusztai magyar félvér lovakból álló ménes. 

 

Ezt a környezetet, mely a gyermekeket körülveszi, igyekeztünk minél sokoldalúbban 

körüljárni, bemutatni: séták, könyvtár- és múzeum látogatás alkalmával, valamint a 

megszerzett ismereteket elmélyíteni, kibővíteni és feldolgozni játékosan, minden 

érzékszervükre ható tevékenykedtetéssel az érzelmi és erkölcsi nevelésnek is komoly 

hangsúlyt adva. 

 

 

 

 



 

 



Projekt vázlata 
 
Projekt címe: „FELSŐ-KISKUNSÁG SZŰKEBB HAZÁM”   
A projekt megvalósítása: projekt-hét 
A projekt célja: Szerezzenek ismereteket illetve bővüljön ismeretük szűkebb hazájukról a             
                          Felső-Kiskunságról. 
Fejlesztendő kompetenciák: irodalmi- anyanyelvi, külső világ tevékeny megismerése,  
                          matematika, ének-zene, vizuális nevelés 
 
BEVEZETÉSI TERV: 
 
A cél eléréséhez vezető feladatok   
illetve cselekvési sor                             

Résztémák kijelölése: 
-Kirándulás a csatornapartra: megfigyelések, 
gyűjtések, matematikai relációk, mozgásos 
játékok 
-Barkácsolás:-„Juhnyáj karámban”- a gyűjtött 
anyagok felhasználása. 
-Séta a helyi múzeumba: kiállítás megtekintése 
Mesedramatizálás, énekes játékok. 

A szükséges erőforrások Személyi Óvónők: Kaiberné Muhl Beatrix 
               Fekete Sándorné 
               Szántainé Szilasi Éva 
               Csákai Lászlóné 
               Némethné Csorba Margit 
               
Segítő dajkák: Ruszkovics Lászlóné 
                        Márkus Gáborné 
                        Szombati Jánosné 

 Tárgyi -Gyűjtömunkához: metszőolló, kosarak, ollók 
-Mérésekhez: különböző cipőméretek 
-Meséhez, ének-zenéhez: Furulya, 
fakanálbábok, énekes játékok eszközei.  
-Barkácsoláshoz: gyapjú, csutka, áztatott 
gyékény, olló, ragasztó, rafia, terepasztal alapja, 
gyűjtött növények. 

Időtartam 2009. október 5. – október 9. 
Határidő 2009. október 9. 
Résztvevők köre 2 nagycsoport: 24fő, 27fő; vegyes csoport:15fő 
Az elvárt eredmény (sikerkritérium) Pozitív érzelmi viszonyulás szűkebb 

környezetünkhöz, ökológiai szemlélet 
megalapozása. 
Tapasztalat- és ismeretszerzés szűkebb 
hazánkról, a Felső-Kiskunságról.  

Az eredmény mérési , értékelési módja Beszélgessenek szűkebb környezetükben 
/család, társaik/ heti élményeikről. 
Élményrajzok, tablók készítése. 

Felelős Óvónők 



 



Irodalom- anyanyelv                                                                                                                  

 „FELSŐ-KISKUNSÁG SZŰKEBB HAZÁM”  
   Mesedramatizálás a múzeum parkjában. 

 
Téma 

 
Az aranyszőrű bárány/ism/ 

 
A tevékenység célja 

 
- A már ismert mese élményszerű előadása. 
- A gyerekek bevonása az előadásba.  
- A mesetudat erősítése. 
- Gondolkodási műveletek gyakorlása a mesét követő beszélgetés 
során. 

 
A tevékenység feladata 

 
- Az óvónő kifejező előadásával érzékeltesse a mese hangulatát, 
játékosságát, mondanivalóját. 
- A gyerekek szívesen vegyenek részt a történet eljátszásában. 
- Koncentráció, képzelet és fantázia fejlesztése a mese hallgatása 
közben és utána a beszélgetés során. 
- Szókincsbővítés: szolgálni, nyáj, sütőasszony, szegődjék, derék 
Régies kifejezések: dereka végire, semminő orvosság, búbánatos 

 
Ajánlott megelőző 
tevékenység 

 
„Juhnyáj készítése” 
Látogatás a helyi múzeumba: növény és állatvilág 
                                                népviselet, 
                                                pusztai élet, egyes jellegzetes fog- 
                                                lalkozások/juhász, gulyás, halász,  
                                                nádvágó/ 
                                                használati eszközök                                 

 
Eszközök 

 
Furulya, fakanálbábok 

 
Szervezeti keretek 

 
Csoport 

 
Munkaformák 

 
Csoportos 

  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irodalom-anyanyelv 
 
 
Vázlat 

 
- Elsétálunk a helyi múzeumba.  
- Megnézzük- többek között-, hogyan éltek régen az emberek, 
milyenek voltak a használati tárgyaik, hogyan öltöztek.pl. a juhászok 
- A múzeum parkjában furulyaszóval magam köré gyűjtöm a 
gyerekeket. Leültetem őket félkörben a pázsitra. 
- Megkérdezem:- Aki tudja, hogy melyik mesét szeretném elmesélni, 
tegye fel a kezét. Súgja a fülembe. 
- A többieknek felmutatok kettő szereplőt. Most, ki tudja, melyik 
mese? 
- Előveszem a többi szereplőt is. 
- Közösen felelevenítjük röviden a történetet. 
- Segítséget kérek a mese eljátszásához. 
- Kiosztom a bábokat. 
- A mesét én mesélem a gyerekek színesítik bábos játékukkal. 
- A „ lakodalomba” meghívunk mindenkit. Körbetáncoljuk a 
szereplőket.  
- Aki szeretné, az kézbe veheti a fakanálbábokat, játszhat velük. 
- Megbeszéljük a szereplők viselkedését./helyes- helytelen/ 
     - Miért fogadta fel a próba után az ember a fiút juhásznak? 
     - Hogy bánt a juhokkal? 
     - Helyesen vagy helytelenül viselkedett? 
     - Mi történt, ahol megszállt? 
     - Helyesen viselkedett a lány? Miért? 
     - A többi szereplőt is megbeszéljük. 
     - Melyik szereplő viselkedése tetszett legjobban? Miért? 
- Felelevenítjük az egyes szavak, kifejezések jelentését. 
     - nyáj, sütőasszony, szegődjék, derék stb. 
- Furulyaszóval zárom a beszélgetést. 
- Séta a múzeum parkjában.  
 



Vizuális nevelés 

 
 

 „FELSŐ- KISKUNSÁG SZŰKEBB HAZÁM”  
   Barkácsolás természetes anyagokból 

 
Téma 

 
„Birkanyáj karámban”-Terepasztal készítése 

 
A tevékenység célja 

 
- Kerítés készítésével a szövés technikájának gyakorlása segítséggel. 
- A gondolkodási műveletek gyakorlása a tervezés és megvalósítás 
folyamatával. 
- A gyűjtött növények felhasználása, megnevezése. 
- A bárányok elkészítésével a csomó kötés gyakorlása és egymás 
segítése. 

 
A tevékenység feladata 

 
- Szerezzenek tapasztalatot arról, hogy szövőkeret nélkül is lehet 
szőni, és növények is alkalmasak lehetnek szövésre. 
- A közös munka során alakuljon együttműködő képességük. 
- Bővüljön szókincsük az új kifejezésekkel./nyáj, karám, 
birkaszín,stb/ 

 
Ajánlott megelőző 
tevékenység 

 
- Séta, kirándulás a helyi csatornapartra, szikes pusztára. 
-  Növényvilág megfigyelése /nád, sás, gyékény/, gyűjtések. 
- Állatvilág megfigyelése /juh/. 

 
Eszközök 

 
Terepasztal alapja, gyűjtött növények, csutka, gyapjú, ollók, ragasztó 
  

 
Szervezeti keretek 

 
Csoport 

 
Munkaformák 

 
Mikrocsoportos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vázlat 

 
- Figyelem felkeltésként eléneklem a „Bidres-bodros bárány” című 
éneket.  
- Közben a bárányok elkészítéséhez szükséges anyagokat kihelyezem 
az asztalra./méretre vágott csutka, beáztatott gyékény, gyapjú, rafia, 
ollók, ragasztó/ 
- „Felismeritek ezeket az anyagokat? Mit gondoltok, mit fogunk 
készíteni belőlük?” 
- Megbeszéljük az anyagok tulajdonságait. 
- Segítségemmel elkészítjük a bárányokat. 
- Egy másik asztalra elhelyezem a terepasztal alapját és a gyűjtött 
növényeket./nád, sás/ 
- Megmutatom, hogyan kell beszőni a kerítést. Beszélünk a 
felhasznált anyagok tulajdonságairól, hajlíthatóságukról. 
- Hagyom, hogy önállóan dolgozzanak, megbeszéljék, ha szükséges 
segítek. 
- Közben megbeszéljük, merről merre haladunk, milyen mozgáshoz 
hasonlít ez szövés. Mennyi van már készen a kerítésből? 
- Az elkészült bárányokat elhelyezzük a karámban. 
/Birkaszínt is készíthetünk csutkából és nádból, vagy gyékényből/ 
A terepasztal tovább bővíthető a hét folyamán és gazdagíthatja a 
gyerekek játékát. 
 



KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

Képességfajták Differenciálási szintek 

I. szint II. szint III. szint 

 
Értelmi 

 
-Téri irányok, relációk 
észlelése, megnevezése 
a szövés folyamán. 
-A bárány készítésénél 
az anyagok 
megismerése, a 
tapintásos észlelés 
fejlesztése. 

 
-Összehasonlító képesség 
fejlesztése a növények 
vastagságának, 
hajlíthatóságának 
megállapítása során. 
A bárányok készítése 
során az anyagok 
felismerése, 
megnevezése. 

 
-Rész-egész viszonyának 
érzékelése a már beszőtt és 
még üresen maradt 
kerítésnél. 
-A produktív képzelet 
fejlesztése a bárányok 
elkészítése során. 

 
Szociális 

 
-Az együttdolgozás 
örömének átélése.  

 
-A közös tervezés, 
kivitelezés során az 
együttműködő képesség 
fejlesztése. 

 
-Kitartóképességre nevelés 
a munkafolyamatok végig 
viteléhez. 

 
Kommunikációs 
(verbális, 
nonverbális) 

 
-Szókincsbővítés az új 
kifejezések 
megismertetésével. 

 
-Kérdések feltevése, 
beszélgetés a felnőttel. 

 
-Társak egymás közötti 
megbeszélése a 
munkafolyamatról, 
élményekről. 

 
Testi 

 
-Finommozgás 
fejlesztése az anyagok 
előkészítése, használata 
közben. 

 
-A finommotorika 
fejlesztése az új anyagok 
felnőtt segítségével 
történő kötözése, fűzése 
során. 

 
-A finommotoros képesség 
fejlesztése a társsal történő 
együttdolgozás és az 
elrendezés során. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Irodalom- anyanyelv 
 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

Képességfajták Differenciálási szintek 

I. szint II. szint III. szint 

 
Értelmi 

 
-Emlékezet fejlesztése 
a mese felidézése 
során. 
-A mese alapján 
erkölcsi ítéletek 
alkotása. 
-A produktív képzelet 
fejlesztése. 
 

 
-A figyelem, az 
emlékezet a képzelet 
fejlesztése a mese 
felidézésével, egyes 
részletei eljátszásával. 
-A történeti sorrend 
felismerésével a 
szerialitás fejlesztése. 

 
-Az emlékezet, figyelem, a 
képzelet fejlesztése a mese 
eljátszásával. 
-A szerialitás fejlesztése a 
játék során a sorrendiség 
megtartásával. 

 
Szociális 

 
-A ráismerés 
örömének biztosítása a 
szereplők 
felsorakoztatásával. 
-Egymás türelmes 
meghallgatására 
nevelés a mese 
szereplőinek, 
cselekményének közös 
felidézése során. 
 

 
-A ráismerés örömének 
biztosítása egy-egy 
szereplő felmutatásával. 
-Együttműködő képesség 
fejlesztése a szerepek 
megosztásánál. 

 
-A ráismerés örömének 
biztosítása furulyaszóval. 
-Együttjátszás elsajátítása 
a mese eljátszása során. 

 
Kommunikációs 
(verbális, 
nonverbális) 

 
-Aktív és passzív 
szókincs bővítése a 
mese szavainak, 
kifejezéseinek 
megismerésével. 
 

 
-Kifejezőkészség 
fejlesztése a mese 
felelevenítése során. 

 
-Beszédkészség fejlesztése 
a szereplők viselkedésének 
jellemének 
megbeszélésével. 

 
Testi 

 
-Nagy és 
finommozgások 
fejlesztése egy-egy 
báb mozgatásával. 

 
-Nagy és 
finommozgások 
fejlesztése egy-két báb 
összehangolt 
mozgásával. 

 
-Nagy és finommozgások 
fejlesztése az összehangolt 
együttjátszás során. 

 
 
 
 
 
 



 
A külső világ tevékeny megismerése 
 
 „FELSŐ-KISKUNSÁG SZŰKEBB HAZÁM”  

   Látogatás a helyi múzeumba. 
 
TÉMA 

 
Múzeumlátogatás 

 
A tevékenység célja 

 
-Szerezzenek ismereteket illetve bővüljön ismeretük szűkebb 
hazájukról, a Felső-Kiskunságról. 
-Tisztelettel, kíváncsisággal forduljanak a régen élő 
emberek/őseink/ mesterségei, népviselete, mindennapi életükben 
használt ezsközeik ,berendezési tárgyaik felé.  
-Tudják, hogy körülöttünk a Kiskunsági Nemzeti Parkban milyen 
védett növények és állatok élnek. 

 
A tevékenység feladata 

 
-Ismerjék meg a szűkebb hazájukban élő állatokat, madarakat, a 
növényvilágot. 
- Idézzenek fel élményeket a környéken látott növény és 
állatvilággal kapcsolatban. 
-Kérjék meg nagyszüleiket, dédszüleiket meséljenek a régi időkről. 

Ajánlott megelőző 
tevékenység 

-Térkép nézegetése, a Feső-Kiskunságról képek nézegetése: 
állatok, növények, jellegzetes foglalkozások/juhász, gulyás, halász, 
nádvágó/ népviselet stb beszélgetések otthonról hozott ismeretekről 

 
Eszközök 

 
A múzeum gyűjteménye. 

 
Szervezeti keretek 

 
Csoport 

 
Munkaformák 
 
 

 
Mikrocsoportos 
 
 

 
   A külső világ tevékeny  

 
megismerése 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vázlat 

 
- Az óvodában megbeszéljük, hogyan kell viselkedni a múzeumban 
és a séta során. 
- Megbeszéljük, mit fogunk látni: a Kiskunság, Kunszentmiklós 
növény és állatvilágát, régi népviseletet, mesterségek és minden 
napok használati eszközeit. 
- A múzeumban kisebb csoportokban nézzük meg a kiállítást: 
- A régi időkre emlékeztető konyhában felfedeztetem a gyerekekkel 
az ismerős használati eszközöket és megnevezzük azokat, amit ma 
már nem használnak. /mozsár, vajköpülő, kemence, sütőlapát stb./ 
Meghallgatom élményeiket, ismereteiket. Kérdéseikre 
megpróbálok válaszolni. 
- A kitömött állatok, madarak felismerésében is segítségükre 
leszek, élménybeszámolóikat meghallgatom. 
- Beszélünk, arról, hogy milyen védett állatok és növények élnek 
környékünkön./túzok, bíbic, bagoly; árvalányhaj, hóvirág stb./ 
- Mit jelent a szó: védett? 
- A lányokat a régi népviselet biztos jobban fogja érdekelni. 
- Elbeszélgetünk arról,  hogy milyen alkalmakra, mit vettek fel. 
- Mit viseltek a fiatalok, hogyan öltöztek az idősek? Hogyan 
öltözünk ma?  
- Egy-egy régi mesterség, foglalkozás eszközeit is 
megismerhetjük./juhász- kampósbot, suba; halász-háló, bárka/ 
A szövés- fonás régi eszközei: orsó, rokka, szövőszék.  
Közben bővítjük, pontosítjuk ismereteiket, meghallgatjuk 
élményeiket, válaszolunk kérdéseikre. 
 



A külső világ tevékeny megismerése 
 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
Képességfajták Differenciálási szintek 

 

I. szint II. szint III. szint 

 
Értelmi 

 
-A madarak, növények, 
állatok, használati 
tárgyak stb 
megnevezésével 
fogalmak megismerése. 
Emlékezet, és 
megfigyelőképesség 
fejlesztése. 

 
-Ok-okozati 
összefüggések 
felismerésével, 
következtetések 
levonásával a logikus 
gondolkodás 
fejlesztése. 

 
-A gondolkodási 
műveleteken belül 
összehasonlítások végzése 
és következtetések 
levonása a régi idők és a 
jelen kor között. 

 
Szociális 

 
-A közös élmény 
átélésének öröme, a 
közösséghez tartozás 
öröme. 

 
-Együttműködés a 
felnőttekkel és a 
társakkal a 
gyűjtemények 
megnézése során. 

 
-Együttműködés és 
türelmes 
együttgondolkodás a 
kiállítás megtekintése 
közben. 

 
Kommunikációs 
(verbális, 
nonverbális) 

 
-Új szavak, kifejezések 
megismerése. 
-Beszédértés fejlesztése 
az új szavak, 
kifejezések 
mondatokba 
foglalásával. 

 
-Szókincsbövítés az új 
kifejezésekkel. 
-Beszédértés fejlesztése 
a felnőtt és gyermek 
párbeszéde által. 

 
-A kifejezőkészség 
fejlesztése egy-egy élmény 
önálló elmondásával, az új 
kifejezések használatával. 

 
Testi 

 
-Állóképesség 
fejlesztése a sétával és 
a kiállítás végig 
nézésével. 

 
-Téri tájékozódás és 
állóképesség fejlesztése 
a séta során és a 
múzeum végignézése 
során. 

 
-Az együttsétálással 
bizonyos szintű monotónia 
tűrés fejlesztése. 
-Állóképesség fejlesztése a 
sétával és a múzeum 
megtekintésével. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Külső világ tevékeny megismerése: Matematika 
 
 
 
 
 

 
„Felső- Kiskunság szűkebb hazám”  
Kirándulás a helyi csatornapartra, szikes pusztára 
 

 
Téma: 
 

 
Matematikai relációk. Ítéletek. 

 
A tevékenység 
célja: 
 

 
- pozitív érzelmi viszonyulás a szűkebb környezetünkhöz, ökológiai 
szemlélet megalapozása 
- A gyerekek szerezzenek tapasztalatokat, ismereteket a csatornapart és a 
szikes puszta világáról. 
- A relációk fogalmának erősítése. 
 

 
A tevékenység 
feladata: 
 

 
- Azonos és különböző hosszúságok, mérése, összehasonlítása 
- Következtetések levonása, szóbeli ítéletalkotás 
- Ok okozati összefüggések felfedeztetése, 
 

 
Ajánlott előző  
tevékenység: 
 

 
Könyvek nézegetése a szikes pusztáról, a Kiskunsági Nemzeti Park 
növényeiről, állatairól. 
 

 
Eszközök 
 

 
A pusztán látott állatok, növények (nád, gyékény). Olló, metsző olló, 
különböző cipőméretek 
 

 
Szervezeti 
keretek: 
 

 
Csoport 

 
Munkaformák: 
 

 
Csoportos, heterogén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vázlat: 
 

 
1.  A szikes talajt felfedezése a gyerekekkel.  
Nézzük a talaj repedezettségét, hogy mennyire száraz, milyen a színe 
(világosszürke), melyik repedés mekkora, melyik kisebb, melyik 
nagyobb, melyik repedés mélyebb, milyen az alakja. 
Megbeszéljük: 

- hogy ezen a részen ahol most vagyunk itt régen mocsár volt, ami 
kiszáradt és így keletkezett a szikes talaj 

- hogy ezt a talajt nem érdemes művelni, mert ez nem termőföld, 
ebbe nem marad meg semmilyen termés, szárazsága és 
keménysége miatt, éppen ezét csak állatok legeltetésére 
használták régen és használják ma is 

 
2. Legelésző állatok megfigyelése: 
Felsoroljuk milyen állatokat hajtottak ki régen a legelőre legelni. Idézzük 
fel a könyvben látottakat. 

- birkákat, juhokat (rájuk a juhászok vigyázott) 
- teheneket (rájuk a gulyás vigyázott) 
- disznókat (rájuk a kanász vigyázott) 
- lovakat (csikós) 

Utánozzuk ezeket az állathangokat.  
Megbeszéljük: 

- a hasznukat, miért tartják őket, hol laknak (istálló, akol, ól) és mit 
esznek 

- melyik állat a legnagyobb, ill. a legkisebb és kb. melyik 
ugyanakkora 

- szerintetek melyik a legkönnyebb, ill. melyik a legnehezebb 
- melyik a legmagasabb, ill. a legalacsonyabb 

3. Csatornapart növényzetének megfigyelése: 
 
Megfigyeljük a csatornapart növényzetét: nád és a gyékény közötti 
különbségeket. 
Foglalkozás feladata: 
Matematikai relációk vizsgálata, alacsonyabb-magasabb, hosszabb- 
rövidebb, vékonyabb-vastagabb, ok- okozati összefüggések felfedezése, 
megértése. 

- figyeljük meg a nádszálak hosszúságát (különböző 
hosszúságúak), becsüljük meg melyik a hosszabb, melyik a 
rövidebb, majd mérjük is le úgy, hogy az egyik gyerek a 
lefektetett nádszálakat lépéssel leméri 

- válasszunk ugyanolyan hosszúságú nádszálat és ezeket mérjük le 
különböző mértékegységekkel (gyermek és felnőtt cipőmérettel) 
Mit gondoltok milyen eredményt kapunk?  

- hasonlítsuk össze a nád és a gyékény vastagságát, fogják, kézbe 
tapintsák, érzékeljék a különbségeket 

- figyeljük meg csatorna szélességét, ott ahol a nádat kivágták és 
ahol még nem. Fogalmazzák meg hol szélesebb, hol keskenyebb. 

 
 



Képességfejlesztés 
 
 
Képességfajták 
 
 

 
Differenciálási szintek 
 
 
I. szint 

 
II. szint 

  
III. szint 

 
Értelmi: 
 

 
Fogalomismeret 
bővítése, nád 
gyékény 
jellemzőinek 
megismerésével. 
 
Fogalomismeret 
bővítése a legelőn 
található állatok 
megnevezésével 
(birka, ló, disznó, 
tehén) 

 
 
Összehasonlítások 
és következtetések 
levonása, 
ítéletalkotás a látott 
növények, állatok 
alapján. 

 
Ok-okozati 
összefüggések 
megismertetése a nád ill. 
gyékény hosszának 
megváltoztathatóságával:
A növények eredeti 
hosszát csak rövidíteni 
tudjuk, 
meghosszabbítani nem. 
 
Következtetések 
levonása, az ítéletalkotás 
képességének fejlesztése. 
 

 
Szociális: 
 

 
A természet 
megismerésére 
nevelés megfelelő 
eszközök 
használatával. 
Egymás 
véleményének 
türelmes 
meghallgatása. 

 
Közös kutatás 
élményének 
megtapasztalása, 
szikes pusztán a 
nádasban való 
kirándulás, és a 
növények vizsgálata 
közben. 
 
 
Együttműködő 
képesség fejlesztése 
a felnőttel, 
gondolkodási 
műveletek végzése 
során. 
 

 
Együttműködő képesség 
fejlesztése a nád és a 
gyékény hosszának 
összemérésével.  
 
 
 
 
 
A legelőn található 
állatokról beszélgetés 
során személyes 
élmények, ismeretek 
bátor közlése a társak 
előtt. 

 
Kommunikációs: 
 

 
Kifejezőképesség 
fejlesztés, az új 
szavak 
megismertetésével 
(nád, gyékény). 
(ól, istálló, akol,stb.) 
 
 
 
 

Kifejezőképesség 
fejlesztése, a 
növények 
méreteinek 
összehasonlítása 
során (kisebb-
nagyobb, 
ugyanakkora, 
szélesebb- 
keskenyebb, stb.) 
 

Beszélgetések folytatása 
a szikes pusztáról, 
legelőről, tóparti 
növényekről, állatokról, 
személyes élmények 
mebeszélése. 
 
 
 
 
 



 
Szókincs bővítés 
fejlesztése, a legelőn 
lévő állatok 
megnevezése, a 
szikes pusztával 
kapcsolatos 
fogalmak 
értelmezése. 
 

 
Beszédértő képesség 
fejlesztése, a 
kérdések 
tartalmának 
értelmezése, és a 
válaszok egyszerű 
megfogalmazása. 
 

 
 
Beszédértő képesség 
fejlesztése, 
összefüggések 
megfogalmazása. 

 
Testi: 
 

 
Nagymozgások 
fejlesztése, a szikes 
puszta és a nádas 
bejárásával.  

 
Szem-kéz 
koordináció 
fejlesztése a nád, 
gyékény méregetése 
közben. 

 
Nagy és finom 
mozgások fejlesztése a 
tóparti növények 
hajladozásának és a 
legelő állatainak 
mozgásának utánzásával. 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mozgás:  
  

„Felső- Kiskunság szűkebb hazám”  
Helyszín: A szikes puszta. 
 

 
Téma: 
 

 
Szabadban mozgás. 

 
A tevékenység 
célja: 
 

 
- a gyerekek játékosan ismerkedjenek meg a szabadban végezhető 
mozgás örömével 
- szerezzenek tapasztalatokat a pusztában végezhető mozgásformák 
lehetőségeiről (határtalan tér pl. futás stb.)   
- a gyerekek fedezzék fel a természet adta lehetőségeket 
- a természeti ismeretek rögzítése az állathangok utánzásával 
- erős, edzett gyerekek nevelése 
 

 
A tevékenység 
feladata: 
 

 
- nagymozgások és finom mozgások fejlesztése 
- erő, állóképesség, gyorsaság, reakcióidő fejlesztése a futással 
- figyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat erősítése 
- a bizalom, együttműködő- képesség fejlesztése az együttes játékkal, a 
társakkal történő érintkezéssel (Boci pajtás) 
- egyensúlyérzék fejlesztése a kidőlt fa segítségével 
 

 
Ajánlott előző  
tevékenység: 
 

 
Séta, kirándulás a szikes pusztán. Megfigyelések. 
 

Eszközök Árok, kidőlt fa 
Szervezeti 
keretek: 

Csoport 

Munkaformák Csoportos, heterogén 
Vázlat: 
 

1.  Bemelegítés: 
Álljatok velem szemben, most egy kicsit mozogni fogunk! Az állatok 
hangját, ill. mozgását fogjuk utánozni. 
Feladat: 
- lassú futás, birkák, tehenek, disznók hangjának utánzásával (bee-bee, 
múú, röf-röf) 
- futás szétszórt alakzatban és lovak hangját utánozzuk (nyí-haha) 
- galoppszökdelés 
- békaugrás, szöcskeugrás 
- Fúj a szél a fákat, letöri az ágat, reccs. - mondóka mozgással. 
- Sim - sum fúj a szél, ez a kis fa, jaj de fél. 
  Minden ága megremeg, a levele lepereg. 
  Ej-haj, semmi baj, újra zöldül majd a gally. - mondóka mozgással. 
- légző gyakorlat 
 



2. Gimnasztikai gyakorlatok: 
- kis terpeszállás, csípőre tett kézzel fejkörzés, jobbra-balra 4x 
- kis terpeszállás, vállhúzás, jobb- bal 4x 
- kis terpeszállás, vállkörzés előre-hátra 4x 
- kis terpeszállás, csípőre tett kézzel törzsdöntés előre-hátra 4x 
- kis terpeszállás, csípőre tett kézzel törzsfordítás jobbra-balra 4x 
- kis terpeszállás, csípőre tett kézzel törzskörzés jobbra-balra 4x 
- guggolás számolásra, zárt lábbal, csípőre tett kézzel (4-ig le, 4-ig fel) 4x 
- rugózás fenékfeltolással (Rugózik a kisrugó.) 4x 
- páros lábon ugrálás zárt lábbal, csípőre tett kézzel mondókára 
(Ugrálunk, mint a verebek rajta gyerekek.) 4x  
- légző gyakorlat 4x 
 
3. Főgyakorlat: 
- Nekifutással történő árokugrás, távolugrás, egy lábról elrugaszkodással.
  Kiegészítő gyakorlata: Kidőlt fán egyensúlyozó járás. 
- Gyorsfutás állórajtból különböző (30-50-m) távolságra versengéssel. 
 
4. Játék: 
- Boci pajtás:  
Kört alakítunk, mondókával kiszámoljuk, ki kezd. Ő beáll a kör közepébe 
és „kihív” valakit a körön kívül állók közül. A körben állók kezet fognak 
és –ráznak. A körön kívül, állók pedig egyenletesem tapsolva a 
következőt mondják: 
Boci pajtás az udvaron,  
Én a gazda azt akarom. 
Öklelőzni jer velem, 
A válladat tartsd nekem. 
Erre a körben állók karba teszik a kezüket és megpróbálják kitolni 
egymást a körből. A többiek bíztatják őket. Akinek siketül kitolni a 
másikat, hívhat újból társat. Aki mindenkit legyőz, az a legerősebb. 
 
 
 
- Csülközés:  
Pásztor eredetű játék, meg kell védenie az állatait a farkastól, mint ahogy 
a csősznek a felállított csülköt. A csülök egy felállított könnyű fahasáb. 
Ettől bizonyos távolságra húzunk egy vonalat, amely mögé botokkal 
beállnak a gyerekek. A csősz nem túl messze a csülöktől áll. A játékosok 
a vonal mögül egymás után eldobják a botjaikat, igyekeznek a csülköt 
feldönteni. Ez addig megy, míg valaki el nem tudja borítani a csülköt, ha 
sikerül mindenki szalad a botjáért. A csősz igyekszik az eldőlt csülköt 
felállítani, majd a futó játékosok közül valakit megérint a botjával, 
mielőtt visszaérnének a vonal mögé. Akit megérintett, az lesz az új csősz, 
de csak akkor ér, ha a csülök nem dől el. Ha senki sem találja el a 
csülköt, akkor a végén egyszerre futnak a játékosok a botjukért.  
 
 

 
 



 
Képességfejlesztés 
 
 
Képességfajták 

 
Differenciálási szintek 
 
 
I. szint 
 

 
II. szint 

  
III. szint 

 
Értelmi: 
 

 
Feladatértés, szükség 
esetén 
segítségnyújtás az 
egész tevékenység 
során. 
 

 
Hibajavítás, szükség 
esetén 
segítségnyújtás az 
egész tevékenység 
során. 

 
Önálló feladatvégzés 

 
Szociális: 
 

 
Együttműködő 
képesség fejlesztése, 
gyerekekkel, 
felnőttekkel. 

 
Közös mozgás 
élményének 
megtapasztalása 
által, az 
együttműködő 
képesség fejlesztése 
a felnőttekkel, 
gyerekekkel. 
 

 
Szabályok betartása, 
siker és a kudarc 
megfelelő kezelése. 
 
 
 
 
 

 
Kommunikációs: 
 

 
Kifejezőképesség 
fejlesztés, beszédértő 
képesség fejlesztése. 
 
 
 
 

 
Beszédértő képesség 
fejlesztése, a 
kérdések tartalmának 
értelmezése, és a 
válaszok egyszerű 
megfogalmazása. 

 
Beszédértő képesség 
fejlesztése, 
összefüggések 
megfogalmazása. 

 
Testi: 
 

 
Nagymozgások 
fejlesztése az állatok 
mozgásának 
utánzásával 
(békaugrás, 
szöcskeugrás).  
 

 
Nagy és finom 
mozgások fejlesztése 
a gimnasztikai- és a 
főgyakorlatok által. 

 
Pontos, harmonikus, 
fegyelmezett mozgás 
Végzése. 

 
 
 
 

 

 

 



Ének- zene 
 

 
 

„FELSŐ-KISKUNSÁG SZÚKEBB HAZÁM” 
   Közös játék a Múzeumparkban 

Téma Dalos játékok, mondókák játszása a szabadban 

 
A tevékenység 
Célja 

 
- A Felső-Kiskunság állatairól tanultak elmélyítése 
- Zenei képességek fejlesztése együtténekléssel, együttjátszással, 

együttmozgással 
 

 
A tevékenység 
Feladata 

 
- Hallásfejlesztés: állatok hangjának utánzása, egymás hangjának    

            felismerése 
- Együttmozgás a mondókára 
- Helyes testtartás körbejárásnál, kaputartásnál 
 

 
Ajánlott megelőző 
Tevékenység 

 
- Felső-Kiskunságon található állatok megtekintése séta, 

kirándulás alkalmával 
- Könyvtárlátogatás során állatokról szóló könyvek nézegetése, 

természetfilm megtekintése 
- Állatokról képek, fotók gyűjtése 
- Benn a bárány, kinn a farkas kezdetű dalos játék játszása 
- Múzeumlátogatás: Virágh-kúria 
 

 
Eszközök 

 
- Állatokról képek, fotók 
- Furulya, labda 
 

 
Szervezeti keretek 
 

 
Csoportos 

 
Munkaformák 
 

 
Csoportos 

 
 
 
 



Ének- zene 
 
 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 
 
 
Képességfajták 
 

 
Differenciálási szintek 
 
 

I. szint 
 

 
II. szint 

 
III. szint 

 
Értelmi 

 
- Körbejárás 
  helyes testtartással 
- megfelelő 
  kaputartás 
 

 
- Hallásfejlesztés: 
  halk-hangos 
- tiszta éneklés 

 
- Improvizációs 
  képesség fejlesztése 

 
Szociális 

 
Együttjátszás, 
együttműködés és 
alkalmazkodás 
gyakorlása 
 

 
Egymás türelmes 
meghallgatása 

 
Kitartóképességre 
nevelés a 
fogócskával 

 
Kommunikációs 
(verbális, nonver- 
bális) 

 
Szókincsbővítés: 
kapálás 
gyomlálás 
nyáj 
bú 

 
Helyes artikuláció 
Érthető, tiszta beszéd 

 
Metakommunikációs 
képesség fejlesztése 
különböző tevékeny- 
ségek utánzásával. 
 
Párbeszéd helyes 
technikája 
 

 
Testi 

 
Nagymozgások 
fejlesztése 
körjátékoknál, 
mondókáknál 
 

 
Gyorsaság és 
figyelem fejlesztése 
( kapun átbújás) 
 

 
Célirányos mozgások 
fejlesztése 
 
Téri tájékozódóké- 
pesség fejlesztése 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ének- zene 
 
 
Vázlat 
 

 
- A Múzeum kertben a magunkkal vitt állatos képekből, 

fényképekből kiválogatjuk azokat az állatokat, amelyeket a 
kiállításon láttunk 

- A képeket szétválogatjuk (halmazképzés) aszerint, hogy hány 
lábuk van, hol élnek, mi fedi a testüket. 

-  A már tanult állatos mondókák, dalok ismétlése 
- Melyik dalt furulyáztam? Játsszuk el! 

Benn a bárány, kinn a farkas 
            - énekeljük úgy, mintha félős bárányok lennénk (halkan) 

      - énekeljük úgy, mintha bátor farkasok lennénk (hangosan) 
-    Most csukd be a szemed, és képzeld el, hogy a képeken nézegetett 
      állatok egyikévé változtál. Akinek a labdát gurítom énekelje el a 
      nevét, hogy hívják ( névéneklés) 
- Alakítsunk kört! A koszorú, koszorút most úgy játsszuk el, hogy 
      kopogtatás helyett a társad mögött egy állat hangját utánozod! 
      Találd ki minek, vagy kinek a hangját hallottad! 
- A mi kiskertünkbe, egy kecske ment, aki tud kapálni, öntözni és 

gyomlálni. Dalos játék játszása. 
- Most szaladjunk a Múzeum bejáratához! Mi van előttünk? 

Gyalogút! 
Erre kakas, erre tyúk mondókára keresztfogással párosával 
sétálunk, a „zsupsz”-ra megfordulunk. 

- Hazafelé megállunk a Juhásznál (szobornál) zenehallgatásnak 
elfurulyázom, majd eléneklem a Juhásznak jól van dolga. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Felső-Kiskunság, szűkebb hazám 
 
 

1.a 
 

Iskolai projektben elvégzett foglalkozás vázlata és menete. 
 
 
 
 

 
                                                                                                             Készítette: Oszlánszki Judit 

 
                                                                                                             Iskola: Varga Domokos ÁMK Általános Iskolája, Kunszentmiklós 
 
                                                                                                                                           Évfolyam: 1. évfolyam 
                                                                                                                                (Szövegértés-szövegalkotás kompetencia,”A” programcsomag)                            
 
 
 



 
 
 
 
 

Foglalkozás vázlata 
 
 
A foglalkozás témája, megvalósításának tanórai kerete: A foglalkozás témája: Petőfi Sándor: Arany Lacinak című versének feldolgozása. 
                                                                                                A tananyag szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen, magyar órán 
alkalmazható. 
A foglalkozás célja: Lakóhelyük, szűkebb környezetük megismerése több aspektusból is. 
                                 Irodalmi szövegek feldolgozásának módszereivel való ismerkedés. 
                                 Egyszerű tulajdonságok, jellemzők kiemelése, megfogalmazása.  
                                 A gyerekek megfigyelése: a figyelmük tartóssága, irányíthatósága, kommunikációs képességük, egyéni sajátosságok. 
                                 Tudatos észlelés és megfigyelés tudatos irányításának fejlesztése. 
Időkeret: 2-3 tanóra 
A képességfejlesztés fókuszai: A memória, emlékezőképesség fejlesztése. 
                                                   A kommunikációs képességek és a szókincs fejlesztése. 
                                                   Egyszerűbb megfigyelések, tapasztalok megosztása.  
                                                   Tájékozódás az időben időrendiség.  
                                                   Korábbi tudás előhívása. 
                                                   Auditív figyelem fejlesztése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tevékenységek, feladatok 
 

Kiemelt készségek, képességek Szervezés Eszközök, anyagok 
Munkaformák Módszerek 

I. Ráhangolódás, a feldolgozás 
előkészítése 
Új nyelvtörő megtanulása, 
rögzítése.(légzőgyakorlat, 
artikulációs gyakorlat,”hangerő 
szabályozó” játék. 
 
Betűkereső játék 

 
 
Memória, figyelem fejlesztése. 
Kommunikáció. 
Auditív észlelés. 
 
 
Globális figyelem, előző ismeretek 
előhívása, finommotorikus mozgás 
fejlesztése. 

 
 
Frontális 
 
 
 
 
 
Egyéni 

 
Utánzás, 
tevékenység, 
mozgásos 
tapasztalatszerzés. 
 
 
Tapasztalatszerzés
, tevékenység 

 
Táblán a nyelvtörő felírva nagy 
nyomtatott betűkkel. 
 
 
 
Színes kréták a felismert betű 
bekarikázására. Nyomtatott 
szöveg. 

 
II. Az új tartalom feldolgozása 
Beszélgetés a táblára kitett híres 
emberekről (iskola névadója, író, 
költő, akik kötődnek a városhoz) 
 
 
 
„Ki lehet?” játék (külső 
tulajdonságok alapján válogatás a 
feltett képekből-Petőfi Sándor 
képe marad fenn) 
 
 
Beszélgetés-mit tudunk Petőfi 
Sándorról?(Mi köze a városhoz? 
Van-e szobor róla a városban? 
Ismert versei?) 

 
 
 
Kommunikáció. 
 
 
 
 
Globális és egy-egy részre 
irányuló figyelem. Kommunikáció, 
összehasonlítás képessége. Irányok 
felismerése, megnevezése. 
 
 
 
Előző ismeretek felszínre juttatása. 
Emlékek felidézése. 
Kommunikáció. 

 
 
 
Frontális 
 
 
 
 
Csoportos, páros 
vagy egyéni. 
 
 
 
 
 
Egyéni vagy 
csoportos. 
 

 
 
 
Megbeszélés. 
 
 
 
 
Tevékenykedtetés, 
játék. 
 
 
Megbeszélés. 
 
 
 
Tapasztaltatás.  
 

 
 
 
Kinyomtatott arcképek, mágnes 
vagy tábla ragasztó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vers felolvasása (Petőfi Sándor: 
Arany Lacinak) a tanító által. 
 
 
 
Vers feldolgozása megbeszélés  
formájában.(történéseinek időrendi 
felelevenítése, szereplői, 
hasonlóságok keresése az óra elei 
nyelvtörővel (mindkettőben ürge 
van), ismeretlen szavak, kifejezése 
megbeszélése. 
Dramatizálás: az ürgeöntés 
hagyományának felelevenítése.(a 
vers szövegéből kiragadott résszel) 
 
 
 
Vers újraolvasása-rajz készítése az 
ürgéről. 
 
 
Levezetés: Munkák értékelése, az 
óra értékelése. 

 
 
Figyelem, koncentráció. 
Memóriafejlesztés. 
 
 
 
 
Emlékezőképesség, időrendbe való 
rendezés, kommunikáció. 
 
 
 
 
Figyelem, mozgáskoordináció, 
együttműködés. 
 
 
 
 
 
Finommotorika, megfigyelés. 
 
 
 
Kommunikáció, együttműködés. 
 
 
 
 

 
 
Frontális 
 
 
 
 
 
Csoportos (akár 
szóforgóval-
mondatforgóval)
 
 
 
Csoportos, páros
 
 
 
 
 
 
Egyéni 
 
 
 
Csoportos, vagy 
egyéni. 

 
 
Szókincsfejlesztés 
 
 
 
 
 
Tevékenykedtetés, 
dramatikus játék 
fejlesztése. 
 
 
 
Tevékenykedtetés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megbeszélés. 

 
 
A vers kinyomtatott változata. 
 
 
 
 
 
Ablak Zsiráf (Az ismeretlen 
szavak megmagyarázására.) 
 
 
 
 
Vödör, tanteremben egy 
nagyobb szabad hely. 
 
 
 
 
Írólapok, vagy rajzos füzet, 
színesek, ceruzák, interaktív 
tábla (ürgés képek az 
Internetről) vagy kinyomtatott 
képek az ürgéről, vagy 
ismeretterjesztő könyv. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

A feldolgozás menete 
 
Tanítói tevékenység  Tanulói tevékenység 
 
 
 
I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése 
Az új nyelvtörő felírása a táblára, úgy, hogy mindenki jól láthassa. 
Nyomtatott nagy betűkkel írunk, mert abból már a legtöbb gyerek 
felismer néhányat.(pl.: nevének kezdőbetűjét vagy betűit) 
 
FOLYTON FUT A FÜRGE ÜRGE, 
FŰZFA KÖRÜL KÖRBE-KÖRBE. 
 
A tanító bemutatja a nyelvtörőt, ügyelve a megfelelő artikulációra a 
könnyebb megértés és memorizálás miatt. Többször elmondatja a 
gyerekekkel a nyelvtörőt, csoportokban illetve akár egyesével is. 
Megfelelő rögzítés után megpróbálhatják 2-szer 3-szor is elmondani 
egy levegővel a nyelvtörőt.(-Tedd a kezed a pocakodra, és oda vedd a 
levegőt, érezd, ahogy emelkedik,a kezemmel mutatom milyen ütemben, 
mondd a verset!) 
 
„Hangerő szabályozó” játék:-Én vagyok az, aki hangosítani vagy 
halkítani tud titeket, nézzétek a kezemet, ha a magasban van hangosan, 
kell mondanotok, ha lent, akkor halkan, suttogva. 
 
 
„Betűkereső” játék:-Ki talál a táblán olyan betűt, mint amivel a neve 

 
 
 
 
A gyerekek ismerkednek a nyelvtörővel, próbálják felismerni a betűket. 
(Aki minden betűt ismer az akár le is írhatja magának egy lapra.) 
 
 
Megfigyelik a tanító ajakmozgását, figyelnek a szavakra, a hanglejtésre, 
próbálják memorizálni a hallottakat. 
 
Felállnak a székből, kihúzzák magukat, felveszik a helyes testtartást, 
hogy minél több levegőt be tudjanak szívni. Figyelik a levegő „útját” a 
kezükkel (hasba veszik a levegőt) Aki nem bírja „szusszal” az leül a 
helyére. 
 
 
 
 
 
Álló helyzetben játsszák. figyelik a tanító kezét, minél előbb próbálnak 
reagálni. 
 
Feladat: Mindenki bejelöli a saját lapocskáján is azokat a betűket, 
amiket ismer. Néhány gyerek kijön a táblához és ott is, jelöli az általa 



kezdődik?(aki talál, az kimehet a táblához és bekarikázhatja a neki 
tetsző színnel) 
–Van-e olyan betű, amit még ismertek ezek közül?melyik?(Aki talál 
még ilyet, bekarikázhatja, mondhat vele szót is ha tud) 

ismert betűket. 
Differenciálás: Aki többet is ismer „bemutatja a betűt”, szavakat mond 
vele, jelöli, a többiek keresik a papírjukon és egy bizonyos színnel (pl.: 
piros) jelölik. /Ezt a színt ne engedjük, hogy a feladat előtt használják!/ 

 
II. Az új tartalom feldolgozása 
 
Felteszi a tanító a kiválasztott és a gyerekek által is ismert híres 
emberek képeit. Megbeszéli az osztállyal kiket, ábrázolnak a képek? 
 
 
 
„Ki lehet?”játék:A tanító olyan jellemzőket mond ,ami csak egy-egy 
kitett képre illik (külső tulajdonságok),a képet, amelyikre a leírás illik 
megforditják,de előtte ki lehet egészíteni az elmondottakat további 
tulajdonságokkal. 
Pl.: Sötét színű a haja. Kalapot visel a képen. Hosszúkás orra van stb. 
A táblán Petőfi Sándor képe maradjon fenn, ezt a tanító rakja középre 
jól látható helyre. 
 
 
A tanító segítségképpen irányíthatja kérdéseivel a beszélgetést Petőfi 
Sándorról, de a az osztálynak elegendő az ismerete maguktól is 
elkezdenek róla beszélni. 
Pl.: Mit gondoltok mért ő maradt a táblán? 

 
 
A gyerekek megosztják a tapasztalatukat a többiekkel. 
Pl.:-Erről a bácsiról kapta az iskolánk a nevét, láttam már valahol a 
képét! 
      -A testvérem mondta, hogy ő Petőfi Sándor, épp most tanultak róla! 
Stb. 
 
A gyerekek próbálják minél kevesebb információból megtudni kiről, 
van szó. további jellemzőket is kitalálnak. 
Pl.:-Csak a mellkasáig látszik a képen! 
      - A háttérben egy zongora van! Stb. 
 
 
 
 
 
A régi ismereteket felszínre hozva kötetlen beszélgetés. Az irányított 
kérdések azokat is segítik szóhoz jutni, akik esetleg félénkebbek vagy 
kevesebb tudással rendelkeznek ebben a témában. 
A tanulók elmondhatják, hogy hol van a városban az az utca, szobor 



 Honnan ismerhetjük?Ki volt ő? 
    Van róla szobor a városunkban? 
    Van róla elnevezve valami?/Iskola, utca, stb?/ 
    Tudtok olyan verset, amit ő írt? 
 
 
Petőfi Sándor: Arany Lacinak című versének felolvasása, bemutató 
olvasás a tanítótól, ügyelve a helyes ejtésre, artikulációra és a megfelelő 
hangerőre. 
A tanító előre elmondja, mire kell figyelniük a gyerekeknek, miközben 
olvassa a verset. 
Pl.: Figyeljétek meg kik/mik a szereplők! 
       Hol játszódik a történet? 
       Mi történik versben? Mi az az ürge/ürgeöntés? 
        
 
MI A KÖZÖS A VERSBEN ÉS AZ ÓRA ELEJÉN TANULT 
NYELVTÖRŐBEN? 
 
 
 
A versből kiragad egy részletet a tanító, ezt a csoportoknak/pároknak 
kell majd bemutatni. 
„Ninini: Ott az ürge, 
Hű, mi fürge, Mint szalad! 
Pillanat, S odabenn van, 
Benn a lyukban. 
A mi emberünk se rest, 
Odanyargal egyenest a lyuk mellé, 
S beleönté a veder vizet; 
Torkig tele lett. 
A szegény kis ürge egy darabig tűrte, 

vagy más, amit Petőfiről neveztek el.(Térirányok) 
 
 
 
 
 
A vers meghallgatása, kérdésekre válaszolnak. Spontán benyomásokat 
is meg lehet hallgatni. 
Mondatforgó: A csapat mindegyik tagja mond egy-egy mondatot a vers 
történéseivel kapcsolatban. 
 
 
 
 
 
A gyerekek itt rájönnek, hogy az ürge mindkét szövegben benne van. 
Észreveszik és megfogalmazzák a két szöveg közti hasonlóságot-
különbséget. 
 
 
 
A párok „elvonulnak” megbeszélni a játék menetét majd mindenki 
bemutatja a történetet. A többiek értékelik a látott produkciót! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hanem aztán csak kimászott. 
Még az inge is átázott.. 
A lyuk száján, nyakon csípték, 
Nyakon csípték, hazavitték…” 
 
-Adok egy kis időt, beszéljétek meg ki lesz az ürge és ki az ember, és 
azt is hogyan játsszátok el a történetet! Figyeljetek a mozdulataitokra! 
 
Újra elolvassa a tanító a verset, közben lapokat vagy rajzos füzetet oszt 
ki. 
Feladat: Rajzoljátok le ezt a fürge kis ürgét! 
-Szedjük össze az ürge tulajdonságait, ami alapján le tudjátok rajzolni 
(színe, kinézete, mérete) Segítségül az osztályban található aktív táblán 
ki is vetíthető néhány kép az ürgéről, vagy fotót kell a táblára rakni, 
illetve előzőleg szorgalmi feladatként feladható a könyvtárban való 
búvárkodás. 
Levezető feladat: A tanító megkérdezi, miért érezték magukat, jól 
illetve rosszul a gyerekek? Mi tetszett nekik az órán és mi az, amit nem 
élvezett? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A gyerekek a hallottak, megbeszéltek illetve a látottak alapján 
lerajzolják és színezik az ürgét. 
 
 
 
 
 
 
 
A tanulók megosztják érzéseiket, tapasztalataikat a többiekkel és a 
tanítóval, fontos mindenkit végighallgatni. Nem csak az órát értékelik 
hanem azon belül magukat és a munkájuk hatékonyságát is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet: 
Petőfi Sándor: Arany Lacinak 
Laci te, 
Hallod-e? 
Jer ide, 
Jer, ha mondom, 
Rontom-bontom, 
Ülj meg itten az ölemben, 
De ne moccanj, mert különben 
Meg talállak csípni, 
Igy ni! 
Ugye fáj? 
Hát ne kiabálj. 
Szájadat betedd, 
S nyisd ki füledet, 
Nyisd ki ezt a kis kaput; 
Majd meglátod, hogy mi fut 
Rajta át fejedbe... 
Egy kis tarka lepke. 
Tarka lepke, kis mese, 
Szállj be Laci fejibe. 
 
Volt egy ember, nagybajúszos. 
Mit csinált? Elment a kúthoz. 
De nem volt víz a vedebe', 
Kapta magát, telemerte. 
 
És vajon minek 
Merítette meg 
Azt a vedret? 
Tán a kertet 
Kéne meglocsolnia? 
Vagy ihatnék?...nem biz a. 
Telt vederrel a kezében 
A mezôre ballag szépen, 
Ott megállt és körülnézett; 
Ejnye, vajon mit szemlélhet? 
Tán a fényes délibábot? 
Hisz olyat már sokat látott... 
Vagy a szomszéd falu tornyát? 
Hisz azon meg nem sokat lát... 
Vagy tán azt az embert, 
Ki amott a kendert 
Áztatóba hordja? 
Arra sincsen gondja. 
 
 

 
Mire van hát? 
Ebugattát! 
Már csak megmondom, mi végett 
Nézi át a mezôséget, 
A vizet mért hozta ki? 
Ürgét akar önteni. 
Ninini: 
Ott az ürge, 
Hű, mi fürge, 
Mint szalad! 
Pillanat, 
S odabenn van, 
Benn a lyukban. 
A mi emberünk se rest, 
Odanyargal egyenest 
A lyuk mellé, 
S beleönté 
A veder vizet; 
Torkig tele lett. 
A szegény kis ürge 
Egy darabig türte, 
Hanem aztán csak kimászott. 
Még az inge is átázott.. 
A lyuk száján nyakon csipték, 
Nyakon csipték, hazavitték, 
S mostan... 
Itt van... 
Karjaimban, 
Mert e fürge 
Pajkos ürge 
Te vagy, Laci, te bizony! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Értékelés 
 

 
A kitűzött célok véleményem szerint megfelelően teljesültek a tanórák alatt. A tanulók a vers, és annak költője kapcsán nem csak párhuzamot 

képesek vonni városunk (és szűkebb hazánk) és Petőfi Sándor között, hanem a vers segítségével olyan régi hagyományokat is fel tudtunk 

eleveníteni, mint például az ürgeöntés. A mozgásos és dramatikus feladatok váltakozásával könnyebben elérhető volt, hogy a gyerekek jobban 

részesei és bizonyos értelemben irányítói legyenek a foglalkozásnak. Úgy gondolom, hogy bár elsős osztállyal még nehézkes csoportban, sőt 

még párokban is dolgoztatni, de ezt lehet ellensúlyozni azzal, hogy a munkaformák akár egy foglalkozáson belül is váltakozzanak. A 

csoportokban, illetve párokban elvégzett munka -a legtöbb gyereknél- észrevehetően erősíti az együttműködési képességet, és arra is rávezeti 

őket, hogy egymásnak segítve könnyebben, jobb és gyorsabb vagy éppen pontosabb választ adhatnak a feltett kérdésekre. 

Mivel a tanulók még olvasni nem tudnak a szövegről hallás után, kell beszélniük, ami azt kívánja meg, hogy koncentráljanak, memorizáljanak. A 

feltett kérdésekkel lehetett őket irányítani, vagy azoknak segítséget adni, akik félénkebbek, de sok jó spontán kérdés és észrevétel is felmerült. 

Mivel a foglalkozáson résztvevő osztály összetétele vegyes, ezért fontosak voltak a differenciáló feladatok, ezt a differenciálást is segítette, a 

feladtok sokszínűsége, így a gyengébb képességűek is részt tudtak venni a tanórán úgy, hogy élvezték és nem volt a feladat megerőltető 

számukra. 

A foglalkozás végén a gyerekek nem csak magukat értékelhették, hanem egymást is és az órán történteket is. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Felső-Kiskunság, szűkebb hazám 
 
 

1. b 
 

Iskolai projektben elvégzett foglalkozás vázlata és menete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Készítette: Halmai Lászlóné 
 
                                                                                                                 Iskola: Varga Domokos ÁMK Általános Iskolája, Kunszentmiklós 
 
                                                                                                                                                 Évfolyam: 1. évfolyam 
                                                                                                                                                           (Matematika kompetencia,”A” programcsomag)                         

 
 



A foglalkozás vázlata 
 
A foglalkozás témája: Madárles. A Felső-Kiskunság vizes élőhelyeinek, madárvilágának megfigyelése. 
 
A foglalkozás célja: A lakóhely közelében lévő vizes élőhelyek madarainak megfigyelése,  
 Megfigyelőképesség fejlesztése, következtetések levonása a vizsgálatok során. 

A tanulók ismerjék meg elsősorban közvetlen környezetüket, ezáltal erősítsék a lakóhelyhez, hazánkhoz való kötődést.  Ezen 
keresztül ösztönözzön a környezet védelmét szolgáló cselekvésekre. 

 A tanuló legyen nyitott a természet szépségei, értékei iránt.  
 Tudja a megszerzett ismereteket csoportosítani, összehasonlítani, elmondani, leírni, ábrázolni. 

 Szerezzenek gyakorlatot a mindennapi életben előforduló mérésekben, ezek mértékegységeinek (hosszúság, idő) 
használatában, 
Szerezzenek jártasságot a dolgok, élőlények, folyamatok, jelenségek megadott vagy tetszőleges szempont szerinti 
csoportosításában. 

Időkeret: 4 tanóra 
 
Kulcskompetenciák: Természettudományos kompetenciafejlesztés: 
  Az élő és élettelen környezeti tényezők közötti szoros összefüggés felismerése. 
 A természet iránti tisztelet és szeretet valamint a felelősségérzet kialakítása. 
 Szociális kompetencia fejlesztés: Társakkal való együttműködés fejlesztése közös játék és munka közben. 

 Feladatvállalás, feladattartás gyakoroltatása kezdetben rövidebb, később hosszabb ideig. 
 Társak véleményének meghallgatása, saját vélemény megalkotása és kinyilvánítása. 
 Együttműködési szabályok megismerése, betartatása. 

 Az önállóság, önkontroll fejlesztése. 
 A természet szépségei iránti érzékenység kialakítása 
 Matematika kompetenciafejlesztés: 

 A térbeli tájékozódás fejlesztése: a külső világ tárgyai és a tájékozódást segítő viszonyok 
alapján (pl. alatt, fölött); a saját test aktuális helyzetéhez viszonyítva (balra, jobbra),  

 A mindennapi életben előforduló mennyiségek viszonyítása, becslése és mérése. 
 Különböző dolgok mennyiségi tulajdonságainak az összehasonlítása  
 Mennyiségi viszonyok felismerés 

Tevékenységek,  feladatok Kiemelt készségek,  Szervezés Eszközök,  anyagok 



Munkaformák Módszerek 
1. óra 
I. Ráhangolódás, a feldolgozás 
előkészítése 
 A/ Verseny rendezése ki emlékszik 
több állat vagy növény nevére az 
előző napi vetített előadásból. 

Vizuális és verbális 
emlékezet fejlesztése.  Frontális Felsorolás, 

megbeszélés. képek 

B/ Csoportok szervezése, kölcsönös 
rokonszenv, érdeklődés alapján. 
 Utána a feladatok, megfigyelési 
szempontok megbeszélése. 

Társakkal való 
együttműködés fejlesztése 
közös játék és munka 
közben. 

Feladatvállalás, 
feladattartás 
gyakoroltatása 
kezdetben rövidebb, 
később hosszabb ideig. 

 

csoportos Megbeszélés 
tevékenykedtetés  

2. óra 
II. Az új tartalom feldolgozása 
Megérkezés a helyszínre a távcsövek 
kiosztása a  csoportok között. 
 
Feladatok elismétlése. 

1. csoport 
A gyalogtúra hosszának 
megbecsülése. 
 

2. csoport 
Az út közben látott tavak 
nagyságának összehasonlítása. 
 

3. csoport 

Az élő és élettelen 
környezeti tényezők 
közötti szoros összefüggés  
felismerése. 
 A térbeli 
tájékozódás fejlesztése: a 
külső világ tárgyai és a 
tájékozódást segítő 
viszonyok alapján (pl. 
alatt, fölött); a saját test 
aktuális helyzetéhez 
viszonyítva (balra, 
jobbra),  
A mindennapi életben 
előforduló mennyiségek 

Frontális, csoportos 

Megbeszélés, 
tevékenykedtetés, 
megfigyelés, 
tapasztalatszerzés 

Távcsövek, spektív 



A feldolgozás menete 

A tavak  vízfelületén hol láttunk több 
madarat? 
 

4. csoport 
Hány féle madarat láttunk? 

viszonyítása, becslése és 
mérése 
Különböző dolgok 
mennyiségi 
tulajdonságainak az 
összehasonlítása  
Mennyiségi viszonyok 
felismerése 
 

3. óra 
A kiránduláson végzett 
megfigyelésekről szóbeli beszámolók 
meghallgatása 
 
 
 

Társak véleményének 
meghallgatása, saját 
vélemény megalkotása és 
kinyilvánítása. 
Együttműködési 
szabályok megismerése, 
betartatása. 
Az önállóság, önkontroll 
fejlesztése. 
 

Csoportos, egyéni Csoport szóforgóval, 
majd beszélgető körrel.  

4. óra 
A csoportok  rajzokkal örökítették 
meg, hogyan látták a Kiskunsági 
Nemzeti Park élővilágát gyerek 
szemmel. 

A természet iránti tisztelet 
és szeretet valamint a 
felelősségérzet 
kialakítása. 
Természet szépségei iránti 
érzékenység. 

Csoportos 
A megfigyelések , és 
tapasztalatok 
felidézése, ábrázolása. 

Csomagolópapír, 
zsírkréta, színes ceruza, 

III. Értékelés 
Az elékészült képekből kiállítás 
rendezése. 

Társakkal való 
együttműködés fejlesztése 
közös játék és munka 
közben. 

Csoportos, frontális Megbeszélés, kiállítás 
készítése,  Az elkészített rajzok 

Tanítói tevékenység  Tanulói tevékenység 
1. óra A játék nem volt mindenkinek kötelező. A gyerekek önként 



I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése 
A/ Játék: „Tegnap a nemzeti parkról szóló vetítésen láttam egy 
cselőpókot…” Ezzel a mondattal kezdtem a játékot, és a következő 
gyermeknek el kellett mondania ezt a mondatot, és hozzá kellett tennie 
egy másik állatot, vagy növényt. Aki nem tudta elismételni, az felállt. 
Aki a végén ülve maradt az nyerte a játékot.  
 
B/ Azt a feladatot kapták, hogy alakítsanak csoportokat azokkal akikkel 
szívesen dolgoznának együtt. Utána válasszanak maguk közül  
- szószólót 
- eszközfelelőst 
- témafelelőst  
- időfelelőst 
 
A csoportok megalakulása után megbeszéltük a feladatokat.  
 
 
2.óra 
II. Az új tartalom feldolgozása 
A Kiskunsági Nemzeti Park területén lévő (Apaj puszta, és Juhászföld 
közötti tavak) vizes élőhelyre autóbusszal mentünk. Amikor 
odaérkeztünk természetvédelmi őr várt bennünket. Ő volt a vezetőnk. 
Hozott magával távcsöveket, és egy spektívet, hogy minél jobban meg 
tudjuk figyelni a madarakat. 
 
 
A csoportok elismételték a feladatokat. 

1. csoport 
A gyalogtúra hosszának megbecsülése. 
 

2. csoport 
Az út közben látott tavak nagyságának összehasonlítása. 

jelentkezhettek résztvevőnek, így aki nem emlékezett a nevekre, annak 
sem kellett szégyenkeznie. Viszont a többiek segítségével felidézte ő is 
az előtte való napon látottakat. 
 
 
 
 
A gyerekek sétáltak az osztályban majd a csoportosulj 4-esével 
vezényszóra tetszőleges csoportokat alkottak. Elosztották maguk között 
a felelős szerepeket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meg kellett figyelniük, hogy a magasleshez odafelé vezető út hosszabb-
e, vagy az onnan visszafelé vezető másik út. 
 
Számokat adtak a tavaknak az alapján, ahogy elhaladtunk mellettük, és 
utána a vízfelület nagysága szerint sorba rendezték őket. 



 
 
 

Értékelés 
 

 
 

3. csoport 
A tavak  vízfelületén hol láttunk több madarat? 
 
 

4. csoport 
Hány féle madarat láttunk? 
 
 
3. óra 
A gyalogtúra után autóbusszal utaztunk vissza az iskolába. 
A csoportok beszámolói következtek, majd utána beszélgető körben 
mindenki elmondhatta „Nekem ma az tetszett a legjobban, hogy…” 
 
 
 
4. óra 
A csoportok között kiosztottam csomagoló papírt és azt a feladatot 
kapták, hogy rajzolják le, milyennek látták a Kiskunsági Nemzeti Park 
növényeit és állatait gyerekszemmel,.                                                   
 
Az  elkészült munkákat közösen megbíráltuk, majd a folyosón kiállítást 
rendeztünk belőle. 

 
 
Távcsővel megfigyelték a vízfelületen úszó, vagy halászó madarakat, és  
megpróbálták megbecsülni, hogy melyik tavon láttak a legtöbb, és 
melyiket a legkevesebb madarat. 
 
 
A természetvédelmi őr segítségével, távcsővel és spektívvel 
megpróbálták beazonosítani a tavakon lévő madarakat. 
 
 
Az osztályban a csoportok először közösen megbeszélték, hogy a 
szószólók mit is mondjanak el, majd csoport szóforgóval ismertették a 
megfigyeléseik eredményét. 
Azután beszélgető körbe helyezkedtek el, és mindenki elmondta azt, 
ami neki a legjobban tetszett.  
 
 
Az eszközfelelősök elvitték a szükséges eszközöket, (csomagoló papír, 
zsírkréta, színes ceruza), és csoportos tablószerű rajzok készültek. 
 
 
A gyerekek elmondták, hogy mit ismernek fel a másik csoport 
munkájából, majd az alkotók is elmondták, hogy mit szerettek volna 
bemutatni. Utána közösen rakták fel a munkájukat a folyosó falára. 
 



Az osztály nagyon heterogén összetételű, mind szociális hátterét, mind pedig egyéb képességeiket tekintve. Ezen a tanulmányi kiránduláson 
azonban minden gyerek nagyon jól érezte magát. Mindannyian észrevették a természet szépségeit, felfedezték az együtt végzett játék, munka, 
megfigyelés és tapasztalatszerzés örömét. Megtanultak odafigyelni a természetre és egymásra. Elfogadni a másik véleményét, és megpróbáltak 
úgy véleményt alkotni, hogy azzal ne bántsanak meg másokat.  
Úgy oldottak meg matematikai feladatokat, hogy azt a természetre vonatkoztatták, gyakorlati méréseket, becsléseket és megfigyeléseket 
végeztek, következtetéseket vontak le, mind ezt könnyedén játékos formában. 
Ők fogalmazták meg, hogy a természetes környezetet meg kell védeni, hogy minél tovább gyönyörködhessünk benne. 
Mindezeket figyelembe véve a kitűzött célokat úgy érzem sikerült megvalósítanunk. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Felső-Kiskunság, szűkebb hazám 
 
 

1. c 
 

Iskolai projektben elvégzett foglalkozás vázlata és menete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Készítette: Erdeiné Kővári Judit 
 
                                                                                                                 Iskola: Varga Domokos ÁMK Általános Iskolája, Kunszentmiklós 
 
                                                                                                                                                 Évfolyam: 1. évfolyam 
                                                                                                                                                           (Matematika kompetencia,”A” programcsomag)                         
 
 

A foglalkozás vázlata 



Az óra témája: Az évszakok 
A foglalkozása célja: Az évszakok jellemzői, szépségei, körforgásuk. Összehasonlításuk. Évszakok sorrendje, a hozzájuk tartozó hónapok 
sorrendje. Beszédfejlesztés, számfogalom és szókincsbővítés. A nemzeti park területén található növényekről hallottak felidézése. 
A képességfejlesztés fókuszai: Elemi számolási készség, fejlesztése. Az évszakok jellemzőinek megismerése, a változás okainak 
tudatosítása. Egészséges életmóddal, táplálkozással kapcsolatos helyes étrend kialakítása. Kulturált, igényes beszéd kialakítása. Beszélgetés 
kezdeményezése, együttműködés fejlesztése. Problémamegoldó képesség, önismeret fejlesztése. 
Tevékenységek, feladatok Kiemelt készségek 

képességek 
Munkaformák Módszerek Eszközök, feladatok 

I. Ráhangolódás:              
Mondókák 

 

Kommunikáció. Frontális. Beszélgetés.  

II. Új tartalom feldolgozása: 
 

Évszakok. 
 

Figyelem, emlékezet, 
gondolkodás, 
számfogalom.  

Frontális. Nevelői magyarázat, 
megfigyeltetés, emlékezet, 
számlálás. 

1. melléklet 

Évszakok. Tevékenykedtetés, 
emlékezet, gondolkodás 

Heterogén csoport Tevékenykedtetés, 
megbeszélés, megfigyelés 

Gyűjtött képek 

Felső-Kiskunság szűkebb 
                 hazám. 

Emlékezet, gondolkodás Frontális beszélgetés Sárga naprózsa, 
árvalányhaj 

 
Hónapok 

Megfigyelés, 
számfogalom, 
érzékszervekkel való 
tanulás. 

Frontális. Megfigyelés, 
tevékenykedtetés. 

2. melléklet 

Őszi termések, gyümölcsök. Megfigyelés, érzékelés. Heterogén csoportok. Érzékelés: látás, ízlelés, 
tapintás. 

Gesztenye, alma, körte, 
dió,szőlő. 

Évszakok: rajzos 
kiegészítése. 

Emlékezés, gondolkodás. Egyéni. Ceruzarajz. 1. melléklet 

III. Értékelés.     
 
 
Tanítói tevékenység Tanulói tevékenység 



I. Ráhangolás. Miről szól a mondóka? 
Elmúlt a nyár itt az ősz, szőlőt őriz már a csősz. 

      A csősz feladata a szőlő őrzése. 
      Miről szól a mondóka? 

Esik eső, fúj a szél nemsokára itt a tél. 
Miről szól a mondóka? 

      Gyere tavasz várva várlak, hozz zöld ruhát fűnek, fának. 
      Cinke madár mikor lesz nyár? Majd, ha apád aratni jár. 

 
A gyerekek elmondják, hogy a csősz feladata, hogy vigyázzon a 
szőlőre. 
 
 
Kizöldül a fű, a fa. 
Nyáron levágják a búzát. 
A búzát levágják. 

II. Évszakok: Az évszakokról 1-1 jellegzetes kép kirakása a táblára. 
Sorold fel az egyes évszakok jellemzőit!  
Ősz (peregnek a falevelek), tél (hóember), tavasz (virágzó fa), nyár 
(trandozás). 
 
 
Rakjál ki annyi korongot, ahány évszak van! Számold meg hány 
évszak van!  

Ősz: Húllanak a levelek, érik szőlő, alma, körte dió, mandula. Esős, 
ködös az idő. Tél: hideg, fagyos idő. Esik a hó. Mikulás, karácsony. 
Tavasz: rügyeznek a fák, bokrok, kihajt a fű, nyílnak a virágok: 
hóvirág, ibolya, nárcisz, tulipán. Nyár: érik a cseresznye, meggy, 
barack. Levágják a búzát. Meleg van. 
 
Ősz, tél, tavasz, nyár  4) van. 

Évszakok: Válogassátok ki az évszakra jellemzőképeket! 
Heterogén csoport 4) kialakítása. A csoporttagok feladatainak 
megbeszélése. Idő, csend felelős, kapitány, szószóló. Gyűjtött képek 
csoportosítása. 
 
 
Mondd el a képek segítségével, melyik évszak vagy te!  

Megalakítják a csoportokat, szétosztják a feladatokat. Majd az 
összegyűjtött képeket csoportosítják. 
 
 
 
 
A gyerekek elmondják az évszakok jellemzőit. 
Ősz: Húllanak a levelek, érik szőlő, alma, körte dió, mandula. Esős, 
ködös az idő. Tél: hideg, fagyos idő. Esik a hó. Mikulás, karácsony. 
Tavasz: rügyeznek a fák, bokrok, kihajt a fű, nyílnak a virágok: 
hóvirág, ibolya, nárcisz, tulipán. Nyár: érik a cseresznye, meggy, 
barack. Levágják a búzát. Meleg van. 
 
A többi kitalálja, ha szükséges javítja.   

Felső-Kiskunság, szűkebb hazám: Emlékeztek-e, milyen állatok élnek 
Kunszentmiklós környékén? 

A gyerekek elmondják Rákosi vipera kerecsensólyom, túzok, gólya. 
 



Melyik évszakban szaporodnak? 
 
Milyen növények vannak Kunszentmiklós környékén? 
 
Melyik évszakban virágoznak? 
 

Tavasz. 
  
A gyerekek elmondják: sárga naprózsa, árvalányhaj. 
 
Tavasz. 

Hónapok: Mesélj a képekről! 
 Sorold fel a hónapokat! (2. melléklet) 
 
Mondjuk el az őszhöz tartozó hónapokat! (közösen, többször) Majd 
önállóan. 
Mondjuk el a tél hónapjait! (közösen, többször) Majd önállóan. 
Mondjuk el a két évszak hónapjait! (közösen, többször) Majd önállóan. 
Mondjuk el a tavasz hónapjait! (közösen, többször) Majd önállóan. 
Mondjuk el a három évszak hónapjait! (közöen, többször) Majd 
önállóan. 
 
Mondjuk el a nyár hónapjait! (közösen, többször) Majd önállóan. 
Mondjuk el a négy évszak hónapjait! (közösen, többször) Majd 
önállóan. 
Számoljuk meg, hány hónap tartozik az őszhöz! Tegyél ki annyi sárga 
számolópálcát! 
Számoljuk meg, hány hónap tartozik az télhez! Tegyél ki annyi kék 
számolópálcát! 
Számoljuk meg, hány hónap tartozik az tavaszhoz! Tegyél ki annyi 
zöld számolópálcát! 
Számoljuk meg, hány hónap tartozik az nyárhoz! Tegyél ki annyi piros 
számolópálcát! 
Számoljuk meg, hány hónap van egy évben! Számold meg, hány pálca 
van összesen a padodon! 

2. melléklet megfigyelése.  
Szeptember, október, november, december, január, február, március, 
április, május, június, július, augusztus.  
A gyerekek válaszai: 
Szeptember, október, november. 
December, január, február. 
Szeptember, október, november, december, január, február. 
Március, április, május. 
Szeptember, október, november, december, január, február, március, 
április, május. 
 
Június, július, augusztus. 
Szeptember, október, november, december, január, február, március, 
április, május, június, július, augusztus.  
 
Három sárga pálcát tesznek ki, majd megszámolják. 
 
Három kék pálcát tesznek ki, majd megszámolják. 
 
Három zöld pálcát tesznek ki, majd megszámolják. 
 
Három piros pálcát tesznek ki, majd megszámolják. 
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Őszi termések, gyümölcsök: 1-ső csoport: Figyeld meg a termések 
alakját!  

A gyerekek. Megtapintják a gyümölcsöket. 
Dió, gesztenye, alma, körte, szőlő. 



Tapintsd meg őket! 
 
 
2. csoport: Melyik gyümölcsre ismersz? 

Majd bekötött szemmel fel kell ismerni a termést. A csoporttagok 
ellenőrzik helyesen ismerte-e fel. 
 
Bekötött szemmel gyümölcskóstolás. Dió, alma, körte, szőlő. 
Majd helyet cserélnek a csoportok. 
  

  Az évszakoknak megfelelően egészítsd ki a képeket! 
 

1. melléklet kiegészítése: rajzolás, színezés. 

 
 
 
III. Értékelés: Az óra célját sikerült megvalósítani. A gyerekek többségében tudatosult az évszakok fogalma, jellemzője, és a változások okait is 
sikerült megfigyeltetni. A hónapok rendszerezése segített a számolási készség fejlesztésében.  A kulturált, igényes beszéd kialakítását még 
csiszolni kell, általában egy szavas válaszokat adtak.   Az egészséges életmóddal, táplálkozással kapcsolatos helyes étrend kialakítását 
folyamatosan ismételni kell, hogy szokássá váljon. Bár ehhez a családok étkezési szokásainak is változni kéne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felső-Kiskunság, Szűkebb hazám 
4.c osztály 

Iskolai projektben elvégzett foglalkozás vázlata és menete. 
 
 

 
 Készítette: Baloghné Bencze Noémi 
 Iskola: Varga Domokos ÁMK Általános Iskolája  Kunszentmiklós
 Évfolyam: 4. 

(idegen nyelvi kompetencia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
A foglalkozás célja: A Felső-Kiskunságon leggyakrabban előforduló madárnevek kiszótározása, megtanítása. 
Időkeret: 45 perc 



A képességfejlesztés fókuszai: A memória, emlékezőképesség fejlesztése. 
                                                  Beszéd és kiejtés fejlesztése. 
                                                  Korábbi tudás előhívása. 

Tevékenységek,  feladatok Kiemelt készségek,  
képességek 

Szervezés 
Eszközök,  anyagok 

Munkaformák Módszerek 
7. 30.         
Madárnevek kikeresése szótárból. figyelem, gondolkodás csoportmunka   magyar-angol szótár 
  olvasás, írás     füzet 
          
7.40        
Kiejtés gyakorlása, majd bemutatása. beszéd tanári bemutatás az adott szó kiejtésének    
  kiejtés csoportm. ismétlése közösen   
      majd egyenként   
7.50         
Memóriajáték készítés.   pármunka   olló, képek 
8.00         
Memóriajáték. figyelem pármunka képek párosítása elkészített memóriakártyák 
  koncentráció, gondolkodás   angolul megnevezve és cimkék 
          
8. 10.         
Labdajáték. gondolkodás csoportmunka madárnevek kikérdezése labda 
  beszéd       
  kiejtés       
          
         
 
 
 
 
 
Tanítói tevékenység Tanulói tevékenység 
Madárnevek összegyűjtése magyarul, majd azok A tanulók visszaemlékeznek a korábban együtt megfigyelt 



kiszótározása. 
A tanár felírja a közösen összegyűjtött madárneveket a táblára 
(magyarul) majd minden csoportban eszközfelelőst, 
időfelelőst és íródeákot választ ki. Amíg a gyerekek 
szótároznak, körbesétál, segíti, ellenőrzi munkájukat. 
 
Kiejtés gyakorlása, elsajátítása. A tanár bemutatja a szavak 
helyes kiejtését, majd ismételteti azokat a tanulókkal, 
közösen, majd egyenként. Kijavítja a hibákat, begyakoroltatja 
a nehezebb szavakat. Segítségképpen képeket használ, amin 
nem csak a madár van ábrázolva, de az angol megfelelője is 
rajta van. A gyakorlat végén már csak a képeket mutatja a 
tanulóknak, akik már maguktól ki tudják ejteni helyesen a 
szavakat. Az ügyes tanulókat csillaggal jutalmazza. 
 
Memóriajáték készítése. A tanár kiosztja az eszközöket, 
irányítja a tanuló munkáját. Internetről letöltött, majd 
kinyomtatott képeket visz az órára, amelyek könnyen 
felhasználhatóak a memóriajáték elkészítéséhez. 
 
 
 
Labdajáték. A tanár elmagyarázza a szabályokat, majd 
irányítja a játékot. 
 
 
 
 

madarakra, majd csoportokban kikeresik azok angol 
megfelelőjét a szótárból. A szavak egyeztetése/ megbeszélése 
után kimásolják azokat a szótárfüzetükbe. 
 
 
 
 
A gyerekek figyelik a tanár kiejtését, majd megpróbálják 
maguk is kiejteni a szavakat először kórusban, utána egyedül. 
 
 
 
 
 
 
A gyerekek ollót és A/4-es papírra nyomtatott képeket kapnak. 
Ezeket kivágják, ők maguk készítik el a játékot, majd párban 
játszanak. A feladat nem csak a képek megkeresése, hanem az a 
tanuló kap pontot, aki el tudja mondani angolul, hogy melyik 
madarat látja a képen. 
 
 
A tanulók két csoportban versenyeznek egymással. A két 
csoport egymásnak dobja a labdát, közben az a tanuló, aki 
dobja a labdát, kérdez egy madárnevet, aki kapja a labdát, az 
lefordítja, majd ő kérdez egy új szót, és továbbdobja valakinek 
a másik csoportból. Az a csoport nyer, amelyik több szót tud 
lefordítani angolra. 

 
 
Értékelés: 



Véleményem szerint a kitűzött célok teljesültek az óra alatt. A szótár használata egy kicsit több időt vett igénybe, mint azt előzetesen gondoltam. 
A kiejtés gyakorlásánál rendkívül ügyesek voltak a gyerekek. A memóriajáték elkészítése és használata nagyon tetszett még a gyengébb 
képességűeknek is. Az óra végi labdajátékban is kivétel nélkül részt vettek, bár ez a feladat egy kis hangoskodással járt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Felső – Kiskunság szűkebb hazám 
 

5.b 
 

Iskolai projektben elvégzett foglalkozás vázlata és menete. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   Készítette: László Tiborné 
                                       Iskola: : Varga Domokos ÁMK Általános Iskolája, Kunszentmiklós 

 
                                                                  Évfolyam: 5. (nem szakrendszerű oktatás programcsomag)  

 
 

 



 
 

 

A FOGLALKOZÁS VÁZLATA 
 

A foglalkozás célja: 

 

• Ismeretszerzés a Felső – Kiskunság szülöttéről, Petőfi Sándorról 

• Művészeti alkotások befogadására való fogékonyság fejlesztése 

• Hozzásegíteni a tanulókat a tananyag cselekvő feldolgozásával a mélyebb ismeretekhez, örömteli tanuláshoz 

• Hagyományok ápolása 

• A szövegértés elősegítése 

• Az érdeklődés felkeltése 

 

 

Időkeret: 1 tanítási nap (5 óra) NSZO keretében 5. évfolyamon az 5.b osztályban 

 

 

A képességfejlesztés fókuszai: figyelem, koncentráció, gondolkodás, olvasás, verbális – nonverbális kommunikáció, szóbeli 

szövegalkotás, szerepészlelés. 



 
Tevékenységek, 

feladatok 
Kiemelt készségek, 

képességek 
Szervezés Eszközök, anyagok Munkaformák Módszerek 

OKTÓBER 6. 
1.óra 
 
Csoportalakítás: 

• irányítottan 
szervezett heterogén 
csoportok; 
Heterogén, 4 fős 
csoportokat 
szerveztem a 
véletlenre bízva, kik 
dolgoznak majd 
együtt. Szétvágtam 
egy képet, a gyerekek 
húztak egyet, majd 
megkeresték az 
összetartozó 
darabokat, és úgy 
foglaltak helyet. 

 
 
 
 
 
Együttműködés, 
önismeret,  
empátia,  
logika,  
figyelem,  
koncentráció,  
tájékozódó képesség 

 
 
 
 
 
Tanári közlés,  
frontális,  
heterogén kiscsoport 
 

 
 
 
 
 
Tevékenykedtetés,  
nevelői magyarázat 

 
 
 
 
 
Képek 

 
• szerepek kiosztása a csoporton 

belül: 
o szóvivő 
o jegyző 
o csendkapitány 
o időfelelős 
o eszközfelelős 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A szabályok megalkotása 
 
 
 
 
 
 
Petőfi Sándor 

• élete 
• munkássága 
• művei 

 

 
 
 
Figyelem,  
gondolkodás, 
koncentráció, 
beszédképesség 
 
 
 
 
Pontosság,  
figyelem,  
gondolkodás,  
hatékony olvasás, 
beszédképesség, 
szövegértés 

 
 
 
Heterogén kiscsoport 
 
 
 
 
 
 
 
Heterogén kiscsoport, 
frontális 

 
 
 
Beszámoló a 
szabályokról 
 
 
 
 
 
 
 
Nevelői magyarázat, 
megfigyeltetés, 
beszámoló, 
tevékenykedtetés, 
írásbeli munka, 
megbeszélés, 
szövegalkotás 

 
 
 
Csomagolópapír, 
színes íróeszköz 
 
 
 
 
 

• Molnár Péterné: 
Városunk 
„fényességei” 
irodalmi 
olvasókönyv 

• Illyés Bálint: 
Kedves kis 
hazánk 

• Bernáth Sándor: 
Kunszentmiklós 

• Balogh Mihály: 
A város és a 
krónikás 

 
2.óra 
 
Petőfi emlékhelyek 
környezetünkben 
 
(Petőfi Emlékmúzeum 
Kiskőrös; 

 
 
 
 
 
Koncentráció,  
pontosság,  
figyelem 

 
 
 
 
 
Heterogén kiscsoport, 
páros munka 

 
 
 
 
 
Könyvtárlátogatás, 
megfigyeltetés, 
írásbeli és szóbeli 
szövegalkotás 

 
 
 
 
 
Könyvtár, 
Internet, 
gyűjtőmunka 
 



Petőfi Sándor Emlékház 
Dunavecse; 
Petőfi Sándor 
Emlékmúzeum 
Szalkszentmárton) 
 

• Térkép készítése 

 
 
 
 
 
Csomagolópapír 
 

 
3.óra 
 
Petőfi és Kunszentmiklós 
 
Környezetünkben írt Petőfi 
versek összegyűjtése 
(Pusztán születtem; 
Megy a juhász…; 
Búcsú Kunszentmiklóstól) 
 

 
 
 
 
 
Pontosság,  
figyelem, 
kifejezőképesség 
fejlesztése, 
szövegértés 

 
 
 
 
 
Heterogén kiscsoport, 
páros munka, 
gyűjtőmunka, 
tanári bemutatás 

 
 
 
 
 
Fényképek, 
tablókészítés, 
vershallgatás, 
illusztráció készítése a 
versekhez 

 
 
 
 
 
Petőfi Sándor összes 
versei, 
könyvtár, 
Internet, 
fényképek régi 
képeslapok 
Kunszentmiklósról 

 
4-5.óra 
 
Irodalmi séta 
Kunszentmiklóson 
 

• A Városháza 
Emléktábla a 
Városháza falán 

 
• Kelemen Piroska 

sírja a Fölszögi 
temetőben 

 
 
 
 
 
 
 
Viselkedés,  
tájékozódás, 
önálló ismeretszerzés 

 
 
 
 
 
 
 
Séta 

 
 
 
 
 
 
 
Séta, 
megbeszélés, 
gyűjtőmunka 

 
 
 
 
 
 
 
Könyvtár,  
Molnár Péterné: Városunk 
„fényességei” 



 
 
ZÁRÁS 
 
Szóforgóval minden 
tanuló mond egy számára 
új ismeretet tartalmazó 
mondatot. 
„Ma azt tanultam, 
hogy…” 

 
 
 
Beszédképesség,  
gondolkodás,  
figyelem 

 
 
 
Egyéni, 
frontális 

 
 
 
szóforgó 

 

 
 
 
 

ÖSSZEGZÉS 
 

Az óra célja megvalósult. A tanulók sok ismeretet szereztek Petőfi Sándorról. Örömmel járták végig azokat a helyeket, ahol 

a híres költő megfordult. A séta frissítőleg hatott a nap utolsó harmadában.  

Nem minden csoportban tudtak a tagok együtt dolgozni kezdetben, de idővel ez változott. Mindenki aktív volt a nap 

folyamán. A gyerekek jól érezték magukat, felszabadultak voltak egész nap, miközben sok új ismeretet szereztek. 

 
• Petőfi szobra a 

Főtéren 
 

• Emléktábla a 
VDÁMK-ban 

 



 
 
 
 

FELSŐ – KISKUNSÁG, SZŰKEBB HAZÁM 
 

7.b 
 

Iskolai projektben elvégzett foglalkozás vázlata és menete 

 
 
 

                                                                                        Készítette: MEZŐ IMRÉNÉ 
 Iskola: Varga Domokos ÁMK Általános Iskolája  Kunszentmiklós
 Évfolyam: 7. 
                                                                                                                     (szövegértés-szövegalkotás kompetencia)  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A MODUL CÉLJA: 
-a szülőföld történelmének mélyebb megismerése 
-a nemzeti identitástudat erősítése 
-nemzeti jelképeink  
- a város történetének megismertetése 
-a lakóhelyhez kötődő emberek, és műveik bemutatása  
-a közösség erősítése 
-a család fontosságának hangsúlyozása- szülők, nagyszülők tisztelete 
-empátia, tolerancia erősítése 
-a városhoz, szülőföldhöz való pozitív viszony megerősítése 
- a Kiskunsági Nemzeti Park megismerése- személyes élmény 
A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS FÓKUSZAI 
 -tematikus fókusz: nemzeti identitástudat 
   - haza és egyén viszonya 
   -a természeti környezet és az életminőség összefüggései 
   -kunok történet 
   -nyelvemlék vizsgálata 
 -poétikai fókusz: vers alapján jelenet bemutatása 
 -szövegértési fókusz: a szövegben kifejezésre jutó értékek, magatartásformák felismerése 
   - lényegkiemelés 
   - összefüggések 
 -szövegalkotási fókusz: élménybeszámolók 
   - kiselőadás előkészítése, megtartása  
   - jelenet megalkotása 
Ajánlott módszerek: 

- egyéni információgyűjtés 
- kooperatív csoport 
- dramatizálás 
- páros munka 



- frontális munka 
Tervezés: a modul 3 órából és egy közös kerékpártúrából áll 
Külső segítők: könyvtárosok, szülők, Bődi Szabolcs, Ilioncsuk Szabadcsapat 

 
 
 
 

Az modul menete 
 
 Tevékenységek, feladatok Kiemelt készségek, 

képességek
Munkaformák Módszerek Szükséges eszközök 

Külső segítség 
1.óra Ráhangolás: 

Közös éneklés: Gyökér nélkül c. dal  
Beszélgetés: 
 Mit jelent számodra a magyarságod? 

 frontális Beszélgető-kör 
 

Táltos dob 

 Jelentésteremtés 
 
 Milyen jelképei vannak a 
magyaroknak?  

  
Csoportalakítás: 5 
fős homogén 
csoportok  
 
 
 
csoport 

 
 
 
 
Csoport szóforgó 

A táblára kerülnek a 
szavak / korona, címer, 
himnusz, jogar, palást, 
turul / 
Csomagolópapír, filc  

 A jelképek története, jelentése 
 

Kommunikáció, 
szövegértés, 
szövegalkotás 

Csoportmunka 
A csoportok húznak 
a szókártyákból és a 
rendelkezésre álló 
információs 
eszközökből 
kiválasztják a nekik 
megfelelőt. Rövid 
ismertetést 

Jegyzetkészítés  Szókártyák / korona, 
címer, himnusz, jogar, 
palást, turul, árpád sáv, 
kard / 
Lexikonok, Magyar 
mondák, Nemzeti 
jelképeink 
Könyvtárosok  
Íróeszközök, papír 



készítenek róla. 
 A feladat megoldásának bemutatása Kommunikáció, 

kiselőadás 
kiselőadás A csoportból a 

kisorsolt tanuló 
mondja el. 

 
 
 
 
 
 

2.óra Kunszentmiklós története 
Időszalag készítése tárgyak, képek 
segítségével / l.a mellékletben/- 
ablakpárkányon. 

Időbeni tájékozódás, 
szövegértés, 
szintézis, 
fogalomalkotás 

 Minden csoport kap 
egy rövid leírást vagy 
életrajzot és ehhez 
kell választaniuk a 
tárgyak közül és az 
időszalag megfelelő 
helyére tenni. 
 /l. mell./ 

Bronzdarab, kereszt, 
fénykép a bábonyi 
aranyleletekből, jurta, 
kard, Kun Miatyánk, 
Petőfi, kép Virágh 
Gedeon szobráról, 
kulcs, címer  

 Feladat: Minden csoport rövid 
jelenetben mutassa be az általa 
képviselt időszakot. 

Együttműködés, 
szerepvállalás, 
ismeretek 
alkalmazása   

csoportmunka dramatizálás Nincsenek kellékek, 
minden tárgyat, 
személyt nekik kell 
eljátszani. 

 Kiselőadás a kunokról. Vándorlás, 
életmód, harcmodor, öltözködés 

Az ismeretek önálló 
lejegyzése, 
rendszerezés, 
kérdések 
megfogalmazása 

Csoportmunka: a 
megszakításos 
előadás közben 
lejegyzik a számukra 
új, fontosnak tartott 
elemeket 

Megszakításos 
előadás, 
Kérdések 
megfogalmazása: 
Kíváncsi kocka 
segítségével 

Pálóczi Horváth 
András: Besenyők, 
jászok, kunok 
térkép 

  A megismert adatok alapján térképen 
bemutatni a kunok vándorlását, 
harcmodorát, fegyvereit, öltözködését, 
a rovásírás elemeit 

Kommunikáció, 
figyelem, 
kooperativitás 

Csoportmunka: 
minden csoport húz 
egy feladatot, és ezt 
mutatják be 

Önálló 
szövegalkotás, 
dramatikus játék 

Rajzeszközök, 
rajzlapok 
Szókártyák  
Fegyverek 
Ruhadarabok  

3.óra A város címerének megfejtése 
Az egyes részek jelentése 

Ismeretek 
alkalmazása, 

 ötletroham A címer 



rendszerezése 
 Érdekességek, történetek, amit a 

szülőktől, nagyszülőktől hallottak. 
Bármiről mesélhetnek, ami a várossal 
kapcsolatos. 

Szövegalkotás, 
figyelem, 
koncentráció, 
emlékezet 

egyéni Beszélgető kör  

 Régi épületek a városban  
A csoportok megkapják a város 
vaktérképét és ezen próbálják meg 
bejelölni egyes régi épület helyét. 
Segítséget kérhetnek a többi csoporttól 
vagy a fent említett eszközöket is 
használhatják. 

Figyelem, 
következtetés, 
emlékezet, 
tájékozódás 

csoport szóforgó Zsinagóga, szélmalom, 
piactér, kávéház, 
üzletház,takarékpénztár, 
ártézi kút,polgári 
iskola, járásbíróság, 
Nagyhíd, Virágh-kúria, 
Nádor patika, öreg 
temető 
Bernáth Sándor- 
Bernáth Attila: 
KUNSZENTMIKLÓS 
régi képeslapokon c. 
könyve 
vaktérkép 

 Reflektálás 
Várostörténeti kérdések/ l. mell./ 

    

 Tablókészítés  Együttműködés, 
kommunikáció, 
önfegyelem, empátia 

csoport  Kartonok, 
csomagolópapír, filcek, 
plajbászok, ragasztó 

 Az elkészült tablók értékelése 
A csoport tevékenységének értékelése 

Kritikai érzék, 
figyelem, empátia 

  Egymás értékelése 
során nem sérthetik 
meg egymást és csak 
2 dolgot 
kifogásolhatnak.   

 

 Közös énekléssel zárul a modul: 
Gyökér nélkül 
Tűzből jöttem 

   Dob 
 



Nézd meg lányom 
 
 
Ezt a modult egy kirándulás követi Bösztörre, ahol a régi jelképeket, az életfa motívumait nézhetik meg, a pusztai lét élményét élhetik át. 
ÖSSZEGZÉS: A kamaszkorú gyermekeknek nagy szükségük van arra, hogy az évek alatt megszerzett ismereteiket rendszerezzék. A 
szülőföldjükről, városukról nagyon kritikusan, néhol negatívan nyilatkoznak. Ezért kell tudatosítani bennük a hovatartozásukat, a gyökereik 
fontosságát, a hagyományaikat. A modul tartalma ezt szolgálta. Mivel szűkebb környezetükről volt szó, ezért nagyobb kedvvel vettek részt a 
feldolgozásban. A csoportban szívesen dolgoztak, mert mindenki megtalálta a feladatát. A játék, az ének, a kirándulás nagyon erős kohéziót 
hozott létre az osztályban. A szülők nagyon szívesen segítettek a kirándulás megszervezésében és lebonyolításában.    
 

Mellékletek: 
A város története: 
1. Bronzkor már lakott hely halban, vadban gazdag terület- bronzdarab 
2. i.sz. 670 körül Baján kagán avar király- sírját Kunbábonyon találták meg- fénykép 
3. honfoglalás – lakott- jurta 
4. 1241. Kötöny vezért megölik-, a kunok elhagyják a területet, majd IV. Béla visszahívja őket- Kun Miatyánk 
5. az 1700-as évek elején II. Rákóczi Ferenc jár a városban- kard 
6. 1745. Kiskun Redemptió: Mária Teréziától 40000 aranyforintért megváltják a területet- címer 
7. 1844-45-ben Petőfi jár a városban – Búcsú Kunszentmiklóstól c. vers 
8. Virágh Gedeon nádorhuszár főhadnagy hazahozza a huszárokat és a forradalom mellé áll- fénykép a szoborról 
9. 1989. újra megkapja a városi rangot- kulcs  
Kakukktojás a kereszt, ami az időszámítás kezdetét jelenti 
 
 
Szövegek jegyzéke: 
Részlet Pálóczi Horváth András: Besenyők, jászok, kunok c. könyvéből a kunok vándorlásáról 
Részlet Pálóczi Horváth András: Besenyők, jászok, kunok c. könyvéből a kunok  harcmodoráról 
Ismertető a kunbabáról –öltözködés 
Magyar mondák Kötöny vezér halála 
Petőfi Sándor: Búcsú Kúnszentmiklóstól 
Részlet Dinyés László: „ Itt sorvadok az aradi várban” c. könyvéből 
 



 
 
 
 

Várostörténeti kérdések 
 
 

1.   Mit jelent a redemptio ? 
- önmegváltás 
- önmegtartóztatás 
- betegség 

2.  Kitől kapta meg a város? 
- ll. József 
- Szent István 
- Mária Terézia 

3.  Hol látható ennek a tiszteletnek a jele a mai napig? 
- a város címerében 
- a templom tornyán 
- a Kun Miatyánk szövegében  

4.  Hol található a városban a kerékvetőkő? 
     -az étteremnél 
     - a városháza épületénél 
     - a katolikus templomnál 
5.  Hol állt a zsinagóga? 
      -a földhivatal helyén 
      - a park helyén 
      - az ÁMK helyén 
6.  Hol állt az utolsó szélmalom a városban? 

- a MOL kút helyén 
- a piac helyén 
- a lakótelep helyén 

7.Hol találták meg Baján kagán sírját? 



-szántóföldön 
- Rózsakertben 
- homokbányában 

8.  Milyen gyár kéménye látható ma is a  TESCO mellett? 
- téglagyár 
- vályoggyár 
- lőporgyár 

9.  Ki volt az a filmrendező, aki több filmet is forgatott a városban? 
        -Mundruczó Kornél 
        - Keleti Márton  
        - Jancsó Miklós 
10.  Ki készítette az ÁMK épületében látható rézdomborítást? 

- Lévainé Bognár Edit 
- Honti László 
- Horváth Tibor 

11. Vajon mit takarnak a következő kifejezések: Tortapart, Büge, Fölszög, Alszög, Székalja. 
        -nyelvújítás kori szavak lehetnek 
         -a város egyes részeinek a nevei 
         - az Éva néni agyszüleményei 
12. A városban az egyik utca neve: Kötöny utca. Kiről vagy miről kapta a nevét az utca? 
         -a városban az asszonyok mindig kötényben / kötönyben / jártak, ennek emlékezetére 
          -a pulikutya német nevének rossz fordításából 
          - egy kun vezérről 
13. Hol van eltemetve Virágh Gedeon? 
            -a Kálvin téren, a szobra alatt 

-a fölszögi temetőben 
            -az aradi vár alatt  
+ 1. 
Mi a foglalkozása Bődi Szabolcs polgármester úrnak? 

- mérnök 
- pedagógus 
- könyvelő 



 


