Tallér Júlia: Kezdetek - A világ keletkezése projekt
A projekt teljes leírása a Tanító 2016/5. májusi számában olvasható.
Megvalósult a Rogers Iskolában Navrasics Judit és Tallér Júlia irányításával.

A témafeldolgozás tevékenységei, feladatai
Tevékenységek

munkaformák

eszközök

tantárgyi
kapcsolódás

frontális
egyéni

edények, folyadékok,
tárgyak, oldódó, keveredő
anyagok, mágnes, tálcák,
kísérlet kártyák

környezetismeret

frontális
egyéni

papír, ceruza

osztályfőnöki
(beszélgetőkör)

frontális

üres fal, polc

osztályfőnöki
(beszélgetőkör)

Fizikai-kémiai kísérletek

Ráhangolás










Indítás

halmazállapotok
halmazállapot változások
gyors párolgás
fagyás
szilárd, folyékony anyagok részecskéi
különböző halmazállapotú anyagok
nyomása
oldódás, keveredés
kristályosodás

Projektindító foglalkozás a 3 T modellel első két
T-je
T= Mit Tudok?
T= Tudni szeretném
T= Mit Tudtam meg?(projekt végén)

Témafal és gyűjtés indítása

Vulkán kísérlet
A vulkánok működésének demonstrációs
bemutatása

Vulkánok

frontális

környezetismeret

Saját vulkán készítése

egyéni

cserépalátét
agyag
üveg
ecet, szódabikarbóna,
ételfesték

A vulkánok szerkezete, Magyarország vulkanikus
hegységei

frontális
csoportos
egyéni

ábrák, rajzok, fotók,
kártyák, térképek

környezetismeret
magyar

közös osztály
munka

képek, videók, rajzok

környezetismeret
magyar
vizuális nevelés

egyéni

előre elkészített
sablonlapok a könyvekhez
tűzőgép
ceruza, filctoll

magyar
természetismeret
vizuális nevelés

vizuális nevelés

A Föld felszínén zajló folyamatok: Vulkáni
utóműködések szerepe napjainkban.
Pár perces videó megnézése. (szakaszosan)
1. fokozat: hang nélkül- Mit láthattunk?
Ötletbörze.
2. fokozat: Címadás a látottakhoz.
3. fokozat: Videó megtekintése hanggal és
magyarázatokkal.
http://youtu.be/CsKTzBZNjtE
Vulkán című kiskönyv készítése
A vulkán részeiről, jellemzőiről könyvecske
készítése előre elkészített, vulkán metszeteket
tartalmazó lapokból

A teremtés története (The Godwhohas no hand)
A teremtés történetének meseszerű tanári
bemutatás. A gyerekek szabad rajzolása a témában
A Világegyetem keletkezése
(természettudományos megközelítés)

A Világegyetem
keletkezése

A világ keletkezése természettudományos
megközelítésének bemutatása az elmesélés
értelmezésének táblarajzos megsegítésével.

frontális

papír
ceruza
színes ceruza

magyar
vizuális nevelés

frontális
egyéni

kártyák,
táblarajzok
fizikai-kémiai kísérletek
felidézése képekkel

környezetismeret
magyar

internet

magyar
vizuális nevelés

csoportmunka

zene

testnevelés

egyéni

zene
rajzlap
festék, ecset

vizuális nevelés

frontális, csoport

kréta
mérőszalag
méterrúd

környezetismeret
magyar
vizuális nevelés

csoportmunka

színes papírból az eszköz
csoportonként leírás a
korokról
olló
ragasztó

magyar
környezetismeret
vizuális nevelés

A Világegyetem keletkezése 3D animáció:
frontális
https://www.youtube.com/watch?v=9sMlCxs6pOE
Mozgásszínház
Részecskék tánca, kozmikus tánc
Világegyetem keletkezése
festés- színek használata
Fekete időszalag (The Black Strip)

A földtörténeti korok

50 méter hosszú krétacsík kimérése, megrajzolása
után a nagy földtörténeti korok jellemzőinek
megbeszélése.
Korok órája (Clock of Eras)
A földtörténeti korok ábrázolása óra (körcikkek)
formájában.

Korok órájához: kérdéskártyák készítése

páros

Kor-barchoba

frontális
páros

Az Élet idővonala (Timeline of Life)
A földtörténeti korok részletes megismerése
beszélgetés, rajzok, időszalag segítéségével.
Aszfaltrajz
Milyennek képzeled a földtörténeti korokat
Festett időszalag
Földtörténeti korok festése az Élet idővonala
alapján
Fosszília készítése
„Fosszíliák” készítése valódi csigák, kagylók,
növények, játék őslények lenyomatának
felhasználásával.
Szókincsbővítés:
Tudományos szavak és szómagyarázataik
párosítása
A Naprendszer alkotói

A Naprendszer

Beszélgetés a Naprendszerről, bolygókról,
csillagokról, galaxisokról stb.
Kiselőadások a bolygókról
Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Szaturnusz, Uránusz,

kártyák, projektfüzet,
korok órája eszköz

magyar
dráma

frontális
csoportmunka
egyéni

Az Élet idővonalának
szakaszos, összeilleszthető környezetismeret
rajzai, képek, rajzok
magyar
kontinensek vándorlása
vizuális nevelés
térképek

egyéni
csoportmunka

kréta

vizuális nevelés

egyéni

rajzlap
festék, ecset
képek

vizuális nevelés

egyéni
csoportmunka

gyurma
gipsz
eredeti kagylók, csigák,
növények (páfrány,
Ginkgo) játék őslények

vizuális nevelés

páros

szókártyák:
szó-szómagyarázatok

magyar

frontális

képek, rajzok, ábrák,
videók

környezetismeret
magyar

plakát

környezetismeret
magyar
vizuális nevelés

Önálló
felkészüléskiselőadások

Neptunusz + Plútó

A Föld szerkezete

frontális
egyéni

képek, ábrák, Mozart
golyó

környezetismeret
magyar

Föld készítése a különböző rétegek egymásra
építésével gyurmából

egyéni

különböző színű gyurmák

vizuális nevelés

Föld szerkezete című kiskönyv készítése

önálló munka

papír, ceruza, képek, ábrák magyar

Bolygó kisokos/ kiskönyv gyártása lyukas szöveg
kiegészítésével

egyéni

hiányos szöveg

magyar

önálló munka

„személyigazolvány”
nyomtatvány
ceruza, színes ceruza

magyar
környezetismeret

frontális/egyéni

Bingó lapok és képek

magyar

egyéni
csoportmunka

rizslámpa, papírmasé
golyók, zsinór, festék

vizuális nevelés

páros munka

betűkártyák, szókártyák

nyelvtan

A bolygók személyigazolványa
Minden bolygóról egy személyigazolvány szerű
adatlap készítése, melyben a legfontosabb adatok
és jellemzők, ill. a gyerekek bolygóról készített
rajza kerül
Naprendszer Bingó
Bingó játék a bolygók és nevük, egyéb égitestek,
űrszondák felismerésére
Bolygók saját kezűleg
Méretarányos bolygók készítése
Naprendszer elemei betű-puzzle

Űrszondák útjai

egyéni

Űrlények, űrjárművek
Űrlények alkotása, űrjárművek tervezése és
megalkotása

egyéni
csoportmunka

Képzeld el! játék
Az egyik űrszondán utazol. Mit fedezel fel a
Naprendszerben?

csoportmunka

Szógyűjtés- Asszociációs feladat
Világűr keletkezése témában

csoportmunka

Szójáték: Szólánc a világűr témakörében

frontális

Szókereső játékok

egyéni

Saját készítésű szókereső játékok

páros

Keresztrejtvények

Különböző nehézségű,
űrszondákról szóló
szövegek kérdésekkel
papír
ceruza, festék
gyurma
dobozok, hengeres,
ragasztó

magyar

vizuális nevelés

dráma

szókártyák

magyar

magyar
szókereső feladatlap

magyar

egyéni

rejtvény

magyar

frontális
egyéni

rajzlap, lap
ceruza, színes ceruza
festék, ecset

magyar
vizuális nevelés

Űrlény képzelő
Milyen lények élhetnek a Földön kívül?
Képzeletbeli lények „tervezése” rajzokkal és
tulajdonságok elmesélésével.

Zárás, értékelés

Galaxis fogó

frontális

testnevelés

Sütemény készítése
pl.: galaxis süti –kakaós csiga

csoportmunka
frontális

sütés alapanyagai

vizuális nevelés

Kvíz az új ismeretek feltérképezésére

egyéni

kvíz kérdések

magyar
környezet

A 3T modell harmadik T-je: (Mit tudtam meg?)

frontális

papír, ceruza

osztályfőnöki
(beszélgetőkör)

A projekt tevékenységeinek összegyűjtése,
értékelése „Költs el egy húszast” módszerrel

frontális

őslény zseton

osztályfőnöki
(beszélgetőkör)

Önértékelés

egyéni
frontális

kérdéssor az
önértékeléshez

Műsor a szülőknek

csoportmunka
frontális

képek, festmények

A nap családja - Planetárium
Túra a Mátyás hegy belsejébe
Egy kiépítetlen barlang felfedezése
Külső programok

Kertészeti Egyetem Arborétuma
Ősi növények tanulmányozása az arborétumban
Régészet Napja
A Magyar Régész Szövetség májusi programja gyerekeknek, felnőtteknek

Celldömölk
Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont

Kártya a kísérletekhez
(A kártya kétoldalas, az egyik oldalán olvasható a megvalósítandó kísérlet, a másik oldalán a megoldás. Itt egymás alatt
látható egyik kártya mindkét oldala.)
KÍSÉRLETKÁRTYA 13.
A részecskék egymáshoz tapadása (viszkózitás)
Szükséges eszközök:





3 kicsi edény
1 üveglap
1 tál
méz, olaj, víz

Megvalósítás:
Töltsd meg az edényeket olajjal, mézzel és vízzel! Az üveglapot helyezd bele a tálba
ferdén.
Egymás után csurgass rá az üveglapra egy-egy csepp olajat, vizet, majd mézet!
Figyeld meg, milyen gyorsan folynak le az anyagok az üveglapon!

KÍSÉRLETKÁRTYA 13.
A részecskék egymáshoz tapadása (viszkózitás)

megoldás

Megfigyelés:

Megállapítás:

A folyadékok nem egyforma
sebességgel folynak le az
üveglapon.
A leggyorsabb a víz, majd az olaj.
Leglassabb a méz.

A folyadékok lehetnek hígan folyósak és sűrűn folyósak. A sűrűn folyósat másként
nevezve viszkózusnak mondjuk. Ilyen a méz.

A gyerekek jegyzetének sablonja az elvégezhető kísérletekhez:
Kísérlet szám:

Név:

A kísérlet lerajzolása

Megállapítás:

Fotódokumentáció

