1.számú melléklet
Projektleírás
PROJEKT CÍME

KARÁCSONYI UTAZÁS

CÉLCSOPORT

Felső tagozatos osztályok

RÉSZTVEVŐK

Az osztályokban tanuló diákok
Projektvezető
Az osztályokban tanító pedagógusok

IDŐTARTAM

Három hét (ádvent első vasárnapja
utáni hétfőtől az utolsó vasárnapot
megelőző péntekig)

ÓRAKERET

A karácsony, mint téma, az ötödik
osztályosoknál, tantárgyanként, a
projekt időtartama alatt legalább egy
tanórán meg kell, hogy jelenjen.
A tanórán kívüli foglalkozások
részben szervezetten, részben az
osztályfőnökök által megjelölt
időbeosztásban történik.

CÉL

A karácsonyi hagyományok
megismertetése, szokássá alakítása a
tanulókban. Annak megláttatása,
hogy minden ország rendelkezik
hasonló szokásokkal,
hagyományokkal. Az ünneplés
meghittségének tudatosítása,
elmélyítése.

FEJLSZTENDŐ

I.

KOMPETENCIÁK

-

Személyes kompetenciák:
Kíváncsiság,
élményszükséglet, befogadási
készség, kreativitás

II.
-

Kognitív kompetenciák:
Tudásszerző kompetenciák:

megfigyelő, összefüggést kereső-,
megfigyelőképesség fejlesztése,
- Gondolkodási kompetenciák:
Rendszerező-, logikai-,
emlékezőképesség fejlesztése,
- Kommunikatív kompetenciák:
anyanyelvi beszéd-, (szókincs,
önálló szövegalkotás,
beszédfejlesztés), fejlesztése,
- Tanulási kompetenciák:
kutatószemlélet fejlesztése
III.
-

Szociális kompetenciák:
együttműködési készség,
kooperatív képesség
fejlesztése, kommunikációs
képesség fejlesztése,
versengési képesség,
tolerancia

IV.
-

Mozgásos kompetenciák:
Kézügyesség, egyensúlyozó
képesség, mozgáskoordináció

ÉRINTETT TANTÁRGYAK

Matematika, informatika, szövegértésszövegalkotás, német, történelem,

rajz, ének, technika, osztályfőnöki,
néprajz

A FOLYAMAT SZAKASZAI

I. Ráhangolódás:

-

A projekt megbeszélése
tantestületi értekezlet
keretében a projektet
megelőző hetekben: projektterv
készítése, érintettek bevonása,
új kollégák megismertetése a
részletekkel

-

A projekt aktuális témájának az
ismertetése a gyerekekkel, a
folyamatot megelőző héten.

II. Projekt indítása:
-

Ünnepélyes gyertyagyújtás, a
téma bevezetése, országok
kihúzása osztályonként

III. Projekt folyamata:
-

A karácsony témájának
megjelenítése a különféle
tanórákon

-

Részproduktumok kihelyezése
a projektfalra

-

Délutáni foglalkozások

lebonyolítása
(mézeskalácssütés,
karácsonyfa díszítés, adventi
naptárkészítés
-

Felkészülés a projektzáró
bemutatójára

IV. Projektzárás:
-

A karácsonyi szünetet
megelőző utolsó két tanítás
napon a gyerekek bemutatják a
produktumaikat, azaz a
kihúzott országok karácsonyi
szokásait, az étkezési
szokásokat és az országok
jellegzetes ünnepi dekorációit.

-

A bemutatót egy ünnepi
hangulatú karácsonyi vásár
zárja, ahol mindenki kedvére
kóstolgathatja az egyes
országok ünnepi ételeit.

-

A második napon egy totó
segítségével bizonyíthatják,
odafigyeltek társaik
bemutatóira is, vetélkednek
karácsonyi asztalterítésben és
karácsonyi ajándék
csomagolásában is.

-

A levezetés egy játékos
sportvetélkedő.

V. Értékelés:

ÉRTÉKELÉS MÓDJA

Kilépőkártya tanulók és pedagógusok

részére.

VÁRHATÓ PEDAGÓGIAI

-

A tanulók széleskörű
ismeretekkel rendelkezzenek a

EREDMÉNYEK

karácsonyi ünnepkör
szokásaival, hagyományaival a
különböző országok azonos és
eltérő szokásaival
kapcsolatban.
-

Új ismeretszerzési és tanulási
módszerek megismerése.

-

Anyaggyűjtéshez szükséges
technikai eszközök helyes
használata.

-

Önálló anyaggyűjtés,
tájékozódás, rendszerezés,
kreativitás.

-

A tanulók legyenek képesek az
új ismereteket a már meglévő
ismereteikhez kapcsolni

-

Legyenek képesek az új,
megszerzett ismereteket a
társaikkal megosztani.

-

Együttműködési képesség
fejlesztése.

-

Az önállóan végzett munka
öröme, a munkák során az
egymásra figyelés erősödése.

2. számú melléklet

Pojektforgatókönyv
Téma
Karácsonyi
népszokások,
hagyományok

Módszerek és technikák

Kapcsolódó
tantárgyak

Fejlesztendő
kompetenciák

Munkaformák

Szükséges
eszközök

-

internetes keresés

Informatika

Gondolkodási

Egyéni

Számítógép

-

szövegértési

Tudásszerző

Egyéni

Feladatlapok

feladatok

Szövegértés,
szövegalkotás

-

plakátkészítés

Német

-

könyvtárhasználat

-

gyűjtőmunka

-

dramatizálás

-

illusztrációk

Néprajz

készítése

Rajz

-

gyertyaöntés

-

országok

Osztályfőnöki

Technika

Szótárak

Tudásszerző
Páros
Tudásszerző

Kiscsoportos

Szociális

Egyéni

Kommunikatív

Kiscsoportos
Egyéni

Szociális

Kiscsoportos

Ragasztó
Csomagolópapír,
Filctollak
Füzet
Jelmezek
Színesceruzák,
filctollak
Viasz, edény,
kanóc

szokásainak
keresése
-

IKT-tábla
Osztályfőnöki

Tudásszerző

Egyéni

Számítógép

Délutáni
foglalkozás

Szociális

Kiscsoportos

Matematika

Gondolkodási

Egyéni,

Hozzávalók
Gyúrótábla
Kiszúró formák
Ceruza

Kommunikatív

Páros

mézeskalács
készítése

Karácsonyi
alakzatok, kerületterületszámítás

-

mértani ábrázolások

-

internetes keresés

Tudásszerző
Karácsonyi
történetek

-

internetes keresés

Történelem

-

könyvtárhasználat

-

dramatizálás

-

fordítás németről-

Szövegértés,
szövegalkotás
Néprajz
Német

magyarra
-

szótárazás

Tudásszerző

Vonalzó
Körző
IKT-tábla

Egyéni

Számítógép
Füzet

Kommunikatív

Kiscsoportos

Gondolkodási

Egyéni

Jelmezek
Szótárak

Karácsonyi
üdvözletek

-

üdvözlőkártya

Rajz

Szociális

készítése

Informatika

Tudásszerző

-

sms-fal létrehozása

-

internetes keresés
(sms-üdvözletek)

Osztályfőnöki

Szociális

Egyéni

Rajzeszközök
Csoportos

-

Tudásszerző

országok karácsonyi

Ének

dalai

Néprajz

-

betlehemezés

-

internetes keresés

Ragasztó

Osztályfőnöki
Egyéni

Szociális
Karácsonyi dalok

Rajzlap

Szociális

Csomagolópapír
Számítógép

Csoportos

IKT-tábla
Számítógép
Jelmezek

Osztályfőnöki

Tudásszerző

Egyéni

Számítógép

