MINTAPROJEKT 2019.
MAGTÓL AZ ASZTALIG
A mintaprojektet készítő pedagógus neve:

Berenténé Gönczi Ilona

Iskola neve, címe:

Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola

Ajánlott korosztály:

3-8. osztály (osztályközösség, napközis csoport)

Tevékenység, időbeosztás

1.

Közös kincsünk a Föld!
Interaktív beszélgetés a
környezetszennyezésről, a
környezetvédelemről, illetve a
természetvédelemről, majd
kiscsoportban, témákra bontva: földönvízen-levegőben. A csoportok plakátlapon dolgozzanak, melyre később
rajzolhatnak, ragaszthatnak, stb. Kb. 20
perces együtt gondolkodás után minden
csoport jellemezze a saját területét!

A tevékenység célja, fejlesztendő
készségek
Április
Cél:
- érdeklődés felkeltése a
téma iránt
- felelősségvállalás (én is
tudok segíteni!)
- csoportmunka fejlesztése,
kommunikáció
Fejlesztendő készségek:
 fogalomalkotás
 elemzés
 következtetés
 együttműködés

Munkaformák, módszerek

-

beszélgetőkör
fényképek kivetítése
csoportalakítás pl. puzzle
segítségével (föld-víz-levegő)
szóbeli beszámoló
plakát készítése vázlatos
formában
zöld szív hajtogatása

Eszközök, mellékletek





Min. 45 perc

2.

Ember és környezete
Interaktív beszélgetés a következőkről:
 a természeti, a társadalmi és a
technikai környezet
 az emberi tevékenység hatása a
természeti környezetre

Cél:



tapasztalatgyűjtés a
témáról
tudatos megfigyelés
fejlesztése
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-

a foglalkozás értékelése

-

beszélgetőkör
ráhangoló játék ( pl. fák,
virágok, madárhangok
felismerése,
természeti/társadalmi/technikai környezet puzzle)







fényképek a tiszta,
érintetlen természetről
fényképek különféle
ember okozta
környezetszennyezésről
szempontsor a
csoportmunkához
(milyen jellegű
szennyeződésről
hallottatok, milyen
következményei
lehetnek a
szennyezésnek, mit
tehetnénk mi magunk)
rajzlapok, filcek
fák, virágok képei
kivetítve
madárhangok
kihangosítva
puzzle
színes ceruzák, filcek
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3.

4.

védekezés a természet hatásai
ellen

Kb. 40-45 perc
Környezetünk tudatos átalakítása
Hogyan tudnánk „zöldebbé” tenni a
közvetlen környezetünket?
Növénytermesztés az iskolában? Hogyan
fogjunk hozzá?
Irányított beszélgetés, ötletgyűjtés
(nagyméretű papíron is!)
Magvetés

Egészséges ételek
A beszélgetés témái:
- Egészséges táplálkozás
- Tápanyag és energiaszükséglet
- Éhezés, közétkeztetés
- Az életkor és a munkavégzés
összefüggései
Készítsünk saját recept-füzetet!

Min. 45 perc

Fejlesztendő készségek:
- összehasonlítás
- összefüggések felismerése
- értékelés-bírálat
Cél:
- élmény- és siker szerzése a
növények ültetésében,
fejlődésében
- a szelektív hulladék
felhasználása, újra
hasznosítása
Fejlesztendő készségek:
- tárgyi-cselekvéses
megismerés
- pontos munkavégzés
- szabálytartás

Cél:
-

az egészséges táplálkozás
elősegítése
- alkotói munka
- kreativitás fejlesztése
- kutatómunka otthon a
„konyhában” és az
interneten
Fejlesztendő készségek:
- eredetiség
- gazdaságosság
- konkrét műveleti/cselekvéses megismerés
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-

előző órai plakát folytatása

Házi feladat: Hozzatok
magatokkal legközelebb egy
üres műanyag flakont!

-

a műanyag palackok
kivágása
a termőföld elegyengetése,
locsolás, vetés, a magok
földdel való betakarása,
megfelelő helyszín
takarítás, rendrakás

- műanyag flakonok
- termőföld
- vetőmag
- virágcserép alátét
Ajánlott vetőmagok:
metélőhagyma,
metélőpetrezselyem,
majoránka, bazsalikom

-

-

Záróbeszélgetés: hogy érezted
magad?
Milyen gondolatot viszel magaddal?

-

beszélgetőkör
saját tapasztalatok
megosztása
receptfüzet hajtogatása, a
borító elkészítése, díszítése

-

receptkönyvek
nézegetése
A3-as lap, színes
ceruzák
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5.

Egészséges tízórai készítése, kínálása
- zöldségek „nassolása” (Iskolaalma program segítségével)
- mézes reggeli (helyi termelők
segítségével
- gyümölcssaláta készítése (a
tanulók otthonról hozzák az
alapanyagokat)
Min. 60 perc

Cél:

-

-

megkóstolni
megszeretni
megszerettetni
rendszeres gyümölcszöldség-méz fogyasztóvá
válni
Fejlesztendő készségek:
- cselekvéses megismerés
- tudatosság

ételek előkészítése
elkészítés
tálalás
fogyasztás
az élmény megbeszélése
receptgyűjtés

-

gyümölcsök
zöldségek
tálaló eszközök
méz
kenyér

Mézes reggeli
Zöldségkóstolás

Készül a gyümölcssaláta!

És kész!!!

Május
6.

Ismerjük meg fűszer- és
gyógynövényeinket!
Kezdjük azokkal, amelyek
Magyarországon is megteremnek!
Nagy csomagolópapírra írjuk közösen,
kinek mi jut az eszébe.
Fűszerpaprika, hagyma, fokhagyma,
metélőhagyma, metélőpetrezselyem,
majoranna (hiszen mindezeket közben
gondozzuk, locsoljuk is!), rozmaring,

Cél:

-

-

-

megismerni a naponta
használatos fűszer- és
gyógynövények hasznát
összefüggéseket
keresni/találni az
egészségünk és az
elfogyasztott ételek között
tudatos fogyasztóvá válás
elősegítése
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-

előzetes megbeszélés
alapján a gyerekek hoznak
kisméretű befőttes üvegeket
és különféle fűszereket.
a fűszereket címkével
ellátott üvegekbe helyezzük
az interneten megkeressük a
fűszerek legjellemzőbb
tulajdonságait és azt Word
dokumentumban rögzítik.

-

internet hozzáférés
fűszerek
üvegek
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7.

levendula, csalán, pitypang, citromfű,
menta, stb.
A Hungarikum kifejezés tudatosítása,
legyünk rájuk büszkék!
Min. 45 perc

Fejlesztendő készségek:
- elemzés, következtetés
- informatikai

Fűszer- és gyógynövény meg- és
felismerési játék!
Az előző órán üvegbe helyezett fűszerek
egy részét tegyük „láthatatlanná”, így
azokat az illatuk alapját kell
beazonosítani! Nagyon szeretik a
gyerekek ezt a játékot és évekig
használható, bővíthető!
A kevésbé ismert fűszereket organza
anyaggal fedjük, így azok illata érezhető,
és a fűszer látható. Nyomtassuk ki és
fóliázzuk a gyerekek által írt rövid
ismertetőt, így bármikor láthatóolvasható-illatolható a készletünk!

Cél:

Min. 30 perc (kb. 15 tanulóval)

8.

Készítsünk saját gyógy- és
fűszernövénykertet!
- kb. 2x3 m földterület előkészítése
(ásás, termőfölddel való javítás,
körbekerítés)
- palántázás (hozhatnak a gyerekek
otthonról)

-

élményszerűvé tenni a
megismerés és tanulás
folyamatát

A foglalkozás alatt beszélnünk kell
az allergiáról, a gyerekeket meg
kell kérdezni, hogy nem érintetteke?

-

füzet, hogy ők is leírják
a fűszerek
legjellemzőbb
tulajdonságait

-

védett terület, ne
legyen „útban”
kerti szerszámok
dugványok, palánták

Csak az illata alapján ismerd fel!

Fejlesztendő készségek:
- vizuális figyelem
- emlékezet (vizuális,
bevésés, megőrzés,
felidézés)
- figyelmesség egymás iránt
Milyen betegségre használhatóak a
gyógynövények?
- tervezés
- terület előkészítése
- összehangolt munka
- fizikai munka
- csapatmunka

Cél:
-

élményszerű tanulás
figyelem és fegyelem a
kinti munkák alatt
- rendszeretet elsajátítása
Fejlesztendő készségek:
- gyakorlatiasság
- esztétikai érzék
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-
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A műanyag flakonban nevelt palánták
április végére, május elejére
megerősödnek és a fagyok elmúltával
kiültethetjük őket, locsoljuk naponta!
Évente bővíthető, újítható!

A kerítés támasztékot biztosít a
tárkonynak!

Kb. öt éves ültetvény 2018. május

Aratásra váró citromfű!

Min. 60 perc

9.

10.

Virágos iskolánkért
- beszéljünk a virágültetés
hasznosságáról és módjáról
- készítsünk kis virágoskertet a
gyerekekkel
- motiváljuk a gyerekeket, hogy
hozzanak néhány tavaszi virágot
(mi is készüljünk néhány tővel!)
- közösen végezzük a virágültetést

Túrázz velünk!
Tavaszi túra szervezése:
Céltudatosan keressünk ehető
növényeket, gombákat, gyűjtsünk
gyógynövényeket!
Előzetesen közösen készüljünk fel a
tájegység növényvilágából és olyan
túravezetőt keressünk, aki
gombaszakértő is egyben!
Időtartama: min. 3-4 óra

Cél:
-

környezetünk szépítése
zöldfelület növelése
esztétikai érzék fejlesztése
felelősségtudat kialakítása
és megtartása

-

növényültetés és gondozás
beszélgetőkör
egyéni beszélgetés
szülői segítség

Fejlesztendő készségek:
- gyakorlati tudás
- felelősségvállalás
Cél:
- túra, kirándulás
- Magyarország egy
- csoportos felfedezés
tájegységének élményszerű
- közös játék
megismerése
- élménygyűjtés
- gyógynövényismeret
- gyógynövénygyűjtés
- gombaismeret
- értékelő beszélgetés
- az erdő védelme
Fényképek, PPT készítése, közös
- környezettudatosság
vetítés, kötetlen beszélgetés
Fejlesztendő készségek:
- gyakorlati tudás
- tájékozódás
- elméleti és gyakorlati tudás
harmonizációja
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-

egynyári virágok
kerti szerszámok,
eszközök
virágláda vagy kiskert

-

tervezés/szervezés
anyagi támogatás
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Június
11.

12.

Gyógy- és fűszernövény szüret I.
Júniusban, mielőtt kitör a nagy nyári
vakáció, gondosan arassuk le a kellően
megnőtt mentát, citromfüvet,
petrezselymet. A friss levelek egy részét
felhasználhatjuk limonádé készítésére és
díszítésére, a többit gondosan válogassuk
át, szárítsuk meg árnyékos helyen és
csomagoljuk légmentesen!
-feliratozás és dátumozás után a gyerekek
hazavihetik ajándékba a szüleiknek!
Reklámnak és iskolai ajándéknak is kiváló!
Legalább 60 perc

Cél:

Év végi záró értékelés
Kötetlen beszélgetésen összegezzük a
tapasztalatokat, mindenki elmondhatja,
hogy ő hogyan érezte magát a
programban.
Sikerek és esetleges kudarcok
megbeszélése.

Cél:

Nyári gondozás megbeszélése.
Kb. 45 perc

a munka jutalmának
élvezése
- egészséges, friss limonádé
kóstolása
- látni és láttatni, hogy a
gondos munkának
eredménye van
Fejlesztendő készségek:
- tudatos gondolkodás
- összehasonlítás (saját
termék – boltban vásárolt)
- elemzés
- gazdaságosság

-

-

csoportos munkamegosztás
szedés, tisztitás, válogatás
szárítás előkészítése
szárítás figyelemmel kísérése
felirat tervezése/kivitelezése
a termék hasznosítása
(ajándék, illetve vetőmagot
is gyűjtünk: bársonyka,
körömvirág)

-

szerszámok, eszközök a
betakarításhoz
csomagolóanyag
(celofán zacskó, szalag,
címke)

-

szépen terített asztal

Mielőtt nyári szünetre mennénk,
még permetezzük meg a kertünket
csalánlével! Igaz, nem valami jó az
illata, de a növények szeretik! 
-

-

élmények megbeszélése
esetleges konfliktusok
feloldása
- a siker közös
megünneplése
Fejlesztendő készségek:
- szociális kompetenciák
- önértékelés
- szívélyes vendéglátás

kötetlen beszélgetés
szeretetvendégség saját
készítésű szörpök, teák,
limonádék, lekvárok
kóstolása

Szeptember
13.

Gyógy- és fűszernövény szüret II.
Gondos begyűjtés és válogatás után újra
szárítsunk és csomagoljunk!
Teafőzés vagy limonádé készítése
citromfűvel, mentával.

Ugyanaz, mint az első szüretnél.

Lásd 11. pont!
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Lásd 11. pont!
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14.

Levendula, a csodanövényünk!
- beszélgetés a növényről
(származás, magyarországi
elterjedése, sokoldalú
felhasználása)
illatzsák készítése
Min. 45 perc

15.

Fűszerecet és –olaj készítése!
- ételízesítési szokások
- ecet és olaj beszerzése
(otthonról, szülőktől,
támogatóktól, stb.)
- beszélgetés a felhasználási
lehetőségekről
Kb. 30 perc

Cél:
-

a levendula
felhasználásának sokféle
módja
- megismerni a levendula
történelmét,
magyarországi életútját
- felhasználása a
gasztronómiában
Fejlesztendő készségek:
- gyakorlatiasság
- esztétikai
- ajándékozási
Cél:
- egészséges, tartósítószer
mentes élelmiszer
létrehozása
- esztétikai élmény szerzése
- gazdaságosság, ne vesszen
kárba a megtermelt
növény

-

illatzsák tervezése
kivitelezés

-

-

szárított levendula
textilanyag, tű, cérna,
szalag
szörp

az üvegek alapos tisztítása
a hozzávaló növények
előkészítése, tisztítása
alkotás
Mini kiállítás létrehozása az
elkészült fűszer- ecetekből
és olajokból

A fenti projekt sok-sok irányban bővíthető, alakítható! Sokszor a gyerekek adnak új ötletet, és aki nyitott szemmel és szívvel jár a természet csodái között, az
mindig talál valami szépet, amit ő maga is szeretne megvalósítani. A gyerekek arcát nem mutathatom a fényképeken, sajnálom, mert sok-sok örömöt sugallnak!
A sok-sok megvalósult ötletből, a pályázati kiírás hatására, próbáltam összeállítani egy időrendi sorrendben is megvalósítható projektet, talán inspirálhatom a
lelkes és elhivatott kollégákat!
Üdvözlettel, Berenténé Gönczi Ilona
Ladánybene, 2018. 12. 14.

7

