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A témahét célja: 

 

Megismertetni a tanulókkal a világ fontos és hétköznapi találmányait, valamint azoknak az embereknek az életét, akik 

ezeket létrehozták. 

Az emberiség fejlődése során rengeteg új dolgot, eszközt hozott létre, amelyet a mindennapi életünkben használunk, értsék 

és becsüljék meg azokat az embereket, akik erre áldozták életüket. 

Bemutatni a tanulóknak az ismeretszerzés, a tanulás fontosságát, a kreativitás fejlesztését, amelyekre egész életükben 

szükségük lesz. Rávilágítani arra, hogy ezek keretei széleskörűek: kooperatív csoportmunka, páros munka, önálló 

gyűjtőmunka, kiselőadás megtartása, az Internet használata. 

A közös munkavégzés során erősödjenek a tanulók szociális kompetenciái. 

 

 

Kompetenciafejlesztés területei 

 

 

    Személyes kompetencia: kíváncsiság, befogadási készség, igényesség, kreativitás 

     

    Kognitív kompetencia: megfigyelő-, összefüggéseket kereső-, rendszerező képesség, anyanyelvi-, 

 

                                          beszéd-,kommunikációs képesség, memóriafejlesztés 

 

    Szociális kompetencia: tolerancia, empátia, együttműködés kooperatív készség, kommunikatív képesség, 

 

                                          felelősség vállalása 

 



 
A témahét során alkalmazandó pedagógiai módszerek 

          

       kooperatív csoportmunka, páros munka, egyéni munka, frontális munka, előadás, gyűjtőmunka 

 

 

A témahét során használandó értékelési formák 

 

     tanulói értékelés: - tanulói kérdőív/ mosolyjelekkel/  

 

                                    - önértékelés, 

 

                                     - a csoportmunka értékelése, 

                                      

                                     - a témahét értékelése 

 

 

     tanítói értékelés: - önértékelés   

  

                                   - visszacsatolás a diákok által szerzett ismeretekről 

 

                                   - a tanulók munkájának értékelése 

 

  - a témahét értékelése 

 



 

Témahét struktúra 2012. november 26.-29. 

 
 
NAP FELADAT CÉL MUNKAFORMA 

      MÓDSZER 

 

ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉS 

 

1.nap 

2012. 

11.26. 

hétfő 

magyar ny.és 

i. óra 

 

 

 

 

 

Rajz és 

technika órák 

A tanulók 

előzetes 

gyűjtőmunkáinak 

összeszedése, a 

hírességek 

nevének 

felsorolása, 

leírása . 

 

ráhangolódás osztálymunka, 

frontális, egyéni 

 

előre elkészített 

kártyák, filctoll 

szóbeli, 

szorgalom 

érdemjegy 

A 

találmányokról 

rajzok készítése. 

Plakátok 

készítése. 

 

 

kreativitás 

fejlesztése 

egyéni, 

páros és 

csoportmunka 

színes ceruzák, 

ragasztó, kis és 

nagy karton 

lapok 

szóbeli, 

érdemjegy 

ceruzarajz 

2.nap 

2012. 

11.27. 

kedd 

magyar ny. és 

i. óra 

 

Ismeretterjesztő 

szöveg 

feldolgozása 

feltalálók 

életéről, 

munkásságáról 

szövegérés 

fejlesztése, 

új ismeretek 

befogadása, 

rögzítése  

kooperatív, 

csoportmunka 

Ismeretterjesztő 

szöveg, tanulói 

feladatlapok 

szóbeli 



3.nap 

2012. 

11.28. 

szerda 

környezetism. 

óra 

 

Tanári 

prezentáció  

Szent-Györgyi 

Albert a c 

vitamin 

feltalálójáról. 

Salátakészítés 

zöldségekből. 

 

új ismeretek 

befogadása, 

gyakorlati 

alkalmazása 

csoportmunka számítógép, 

projektor, 

konyhai 

eszközök, 

tanulók által 

hozott 

zöldségek 

szóbeli 

4.nap 

2012. 

11.29. 

csütörtök. 

magyar ny. és 

i. óra 

Tanulói 

prezentáció 

A megismert 

híres emberek 

életrajzának, 

munkásságának 

összefoglalása. 

Rövid beszámoló 

negyedik 

osztályosaknak. 

információk, 

vélemények 

egyszerű, 

érthető és 

hatékony 

közlése 

egyéni számítógép, 

projektor 

szóbeli, 

összefüggő 

beszéd, előadás 

értékelése 

érdemjeggyel 

 


