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Januárban  „Fűben,  fában  orvosság”  címmel  a  gyógynövényekről  tanultunk.  A  feldolgozás  során
projektmódszert alkalmazva, a gyerekek digitális kompetenciáját kihasználva ismerkedtünk a különböző
gyógynövényekkel  és  azok  kedvező hatásaival.  A  bükki  füvesember,  Gyuri  bácsi  életéről  szóló  film
megtekintését követően egy digitális keresztrejtvény megfejtéseként megismertük Maria Trebent is.

 A gyerekek gyűjtőmunka keretében tablót készítettek Maria Treben életéről, majd az Isten patikája című
könyve alapján különböző szárított gyógynövényeket próbáltuk beazonosítani, illetve hatásukról többet
megtudni. Digitális táblánk remek lehetőséget biztosított  arra is, hogy gyógynövényeket  ismerjünk fel,
gyógynövényes memóriajátékot játszunk, illetve párosító játékot a www.learningapps.org oldalon. 

Természetesen  különböző  gyógyteákat  is  megkóstolhattak  a  gyerekek,  illetve  illatuk  alapján  illóolaj
felismerő  vetélkedőt  rendeztünk.  Több,  gyógynövényekből  készült  terméket  is  kipróbáltunk  –
gyógynövényes szappant, krémeket, testpermetet. Illóolajat csepegtettünk osztálytermi párologtatónkba,
és  kikevertük  osztályunk  teakeverékét  is  kamilla-  és  hársfavirág  teákból.  A  tanulók  rengeteg
gyűjtőmunkát hoztak: teafiltereket, szárított levendulát, kamillát, hársfavirágot, számos gyógynövényből
készült  terméket.  Készítettünk  gyógynövény  mandalát  is.  A  projektről  videó  is  készült,  mely
megtekinthető a kövektkező linken:  

https://animoto.com/play/G7c1ajyj4c9jg3F63B7gmw

https://animoto.com/play/G7c1ajyj4c9jg3F63B7gmw
http://www.learningapps.org/


             



Februári  projektünk célja az volt,  hogy a tanulóink megismerjék a tej  és tejtermékek fogyasztásának
fontosságát, élettani hatásait. Illetve, hogy rávilágítsunk arra, hogy laktózérzékenyen is lehet „teljes tejes”
életet élni. 

A  feladat  megvalósítását,  elméleti  megalapozását  a  3.  évfolyamosokkal  kezdtük.  Elsőként  anyagot
gyűjtöttünk az internetről, majd ismereteinket lapbookban rendszereztük. A lapbookban rögzítettük a tej
és  a  tejtermékek  jellemzőit,  élettani  hatásait.  Megnéztük  a  régi  és  mai  tejfeldolgozási  módszereket,
összegyűjtöttük  a  tejféléket,  a  különböző  tejtermékeket.  Összetett  szavakat  és  szólásokat,
közmondásokat  gyűjtöttünk  a  témával  kapcsolatban.  Készítettünk  párkereső  játékot,  szókeresőt  és
szófelhőt.  Megnéztük  milyen  növényi  alapú  tejet  helyettesítő  italok  léteznek,  és  megbeszéltük  a
laktózérzékenység tüneteit. Készítettünk tejes csoki mousse-t, és titkosírást tejjel. 

Készülenek a lapbookok:

Félkész munkáival a csapat:



Iskolatejjel a kézben:

Elkészült lapbookok:

Amikor végeztünk „az elméleti háttér” feldolgozásával, meginvitáltuk az 1. és 2.osztályos diáktársainkat,
hogy  kiselőadás  és  játékos  állomások  formájában  nekik  is  átadjuk  új  ismeretinket.  Mindannyian
stílusosan fekete-fehérbe öltöztünk, és kiállítás szerveztünk tejtermékekből. 

A  lapbookból  ppt-t  készítettünk  a  digitális  táblánkra,  minden  gyermeknek  jutott  egy-egy  dia,melyet
kifejtett  diáktársainak.  Majd  a  játékos  állomások  következtek  forgószínpad  szerűen:  kipróbáltuk  a
köpülést, tehenet fejtünk az osztályteremben, kakaót készítettünk, megtanultunk tehenet rajzolni, virtuális
tehénfejő bajnokságot rendeztünk a MILK THE COW program segítségével, játszottunk „Legyen ön is
milliomos”  játékot  a  learningapps  segítségével.  A  tejesdobozok  kupakjainak  iskolai  felhasználására
adtunk ötleteket  diáktársainknak.  Összehasonlítottuk a „növényi tejeket”,  és a különböző zsírtartalmú
tehéntejeket. Apró ajándékkal (bocis könyvjelző) kedveskedtünk 2. osztályos társainknak. 

A projekt megvalósításáról ismét videó készült, mely megtekinthető az alábbi linken:

https://animoto.com/play/8OYFA8TFRhaOAVNW7tnKOg

https://animoto.com/play/8OYFA8TFRhaOAVNW7tnKOg


Néhány további kép:

         - tehénfejő applikáció

  - ajándék könyvjelzők

 - kiállítás tejtermékekből



 - kiselőadás 

 - tehénfejés az osztályteremben

 - a 2. osztályosok egy része

  - a csapatmunka öröme



Márciusi témánk szorosan kapcsolódott környezetismeret tanulmányainkhoz, így nagyon örültünk, hogy
nem csak a víz világnapján foglalkozhatunk vele. A havi projekt célja az volt, hogy megismerjék tanulóink
a  víz  mint  természeti  érték  fontosságát,  egészségükre  gyakorolt  hatását.  Ismét  a  lapbook  készítést
választottuk. Lapbookokban kitértünk a víz élettani hatásaira, a víz körforgására, kémiájára és fizikájára,
szerepére  az  életünkben,  az  emberi  szervezetre  gyakorolt  hatásaira,  a  vízzel  való  takarékoskodás
módjaira.  Gyűjtöttünk vizes közmondásokat,  szólásokat,  illetve vízzel  kapcsolatos meséket  olvastunk.
Megnéztük a vízszennyezés forrásait és következményeit. Nem maradhatott el a vizes szavak szókereső
játéka, illetve a szófelhő készítés sem. 

A víz körforgásával kapcsolatban ismeretterjesztő filmet néztünk, mely külön kitért a vízszennyezésre és 
a vízzel való takarékoskodás módjaira is:



Az ismeretek rendszerezéshez felhőmobilt készítettünk, mely szintén a víz körforgását ábrázolta:

A projekt zárásaként különböző vizes kísérleteket végeztünk:

- megvizsgáltuk a vizet mindhárom halmazállapotában
- megnéztük mikor olvad a legkönnyebben
- használtuk a vizet, mint a legelterjedtebb oldószert 
- bebizonyítottuk miért fontos a víz a növényeknek
- borax kristályokat csapattunk ki vízből

.

A feladatok elvégzéséről videót készítettünk: https://animoto.com/play/A7LbxzqCdNFXRFNxnLyvRg

Áprilisi programunkat az egész alsó tagozatra kiterjesztettük, két napos „mézes napokat” tartottunk a
tanulóknak, melynek célja az volt, hogy megismerkedjenek a mézzel, mint természetes édesítővel. Egyik
tanulónk  szüleinek  családi  méhészete  van,  így  ők  interaktív  előadást  tartottak  a  méhekről,  a
méhészkedésről,  melyet  különböző  mézfajták  kóstolása  követett.  Ezt  követően  a  gyerekek  vegyes
életkorú csapatokba csoportosultak, és forgószínpad szerűen különböző állomásokon vehettek részt.

Készítettek  darázsgarázst,  újrahasznosított  anyagokból  (tojástartó,  Kinder  tojás)  kaptárt  méhekkel,
aszfaltrajzokat,  a  méhek fejlődését  mutató  játékot.  Készültek  kedves  papírméhek,  majd  virágkereső
játékot és méhvadászatot játszottunk az iskola udvarán. Szövegértési feladatok, szólások, közmondások
várták  még a csapatokat,  hogy a végén mézes  cukorkával  zárhassuk  a  napot.  A  gyerekek  nagyon
élvezték ezt a projektet is, ügyesen dolgoztak csoportokban, igazán érdeklődőek voltak az előadások
alatt. 

https://animoto.com/play/A7LbxzqCdNFXRFNxnLyvRg


Néhány kép:





Májusban  egy  rendezvényszervező  cég  szervezésében  az  egész  iskolára  kiterjedő  zöldségkóstoló
napon  vehettünk  részt,  ahol  minden  gyermek  kérdőívet  töltött  ki  az  egészséges  táplálkozással
kapcsolatban, és a szerencsések még nyereményben is részesülhettek. 



A  havi  feladatok  megvalósítása  alatt  úgy  gondolom,  hogy  játékos  módon  a  gyerekek  rengeteg  új
ismerettel gazdagodtak. A fókusz az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás felé terelődött, és
igazán  örülünk,  hogy  valóban  szemléletformáló  programokat  tarthattunk.  Természetesen  innen
folytatjuk… :)


