
„Őszi projekt” című 

három hetet meghaladó projekt  

beszámolója 

 

A projekt neve: „Őszi projekt”  

A megvalósítás időpontja: 2012. október 15. – november 15. 

A megvalósításban részt vevő tanulócsoport: 2. osztály 

Résztvevők száma: 15 tanuló 

Megvalósításért felelős: Malcsik Józsefné 

 

A projekt célja:  

A tanulók környezettudatos szemléletmódjának kialakítása. 

Kiemelkedő jelentőségű feladatunk a tanulók sokirányú képességfejlesztése és 

gondolkodásuk fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás. 

Módszereink között szerepel a felfedeztetés, a tanulói élményeken alapuló, 

gyakorlatközeli szemléletű és tevékenységorientált oktatás, kooperatív 

módszerek alkalmazása. 

 

Célkitűzéseink voltak : 

- Az őszi természet változásainak megfigyeltetése 

- A természetes környezethez való pozitív viszonyulás kialakítása 

- A környezetvédelmi szemlélet megalapozása 

- A természetes gyermeki kíváncsiság felkeltése, kielégítése sokoldalú 

               tapasztalatszerzéssel 

     -    Szociális képességek fejlesztése 

     -    Kommunikációs képességek fejlesztése 

     -    Értelmi képességek fejlesztése 

     -    Élményt nyújtó tevékenységek biztosítása 

     -    Munka jellegű tevékenységek iránti érdeklődés felkeltése 

     -    Egészséges életmód iránti igény megalapozása 

 

A tervezési időszakban megvalósult: 

- A projekt időtartamának meghatározása 

- A célok, fejlesztési követelmények megfogalmazása 

- A három hetes terv összeállítása 

- Tájékozódás, gyűjtőmunkák 

- A projekt anyagának tanmenetbe való beépítése 

- A gyerekek és szülők tájékoztatása a megvalósítás részleteiről 

-  

 

Fejlesztési követelmények: 

- Érdeklődés felkeltése 

- Összefüggések megláttatása 

- Megfigyelések végeztetése 

- Vásárlási szokások és lehetőségek megismertetése, gyakorlása 



- A páros és csoportmunka képességének fejlesztése 

- Véleménynyilvánítás, empátia, tolerancia, esztétikai érzék fejlesztése 

 

A  megtervezett és megvalósított tevékenységeket a programterv tartalmazza 

táblázatos formában. 

 

Naponta egy vagy két tanítási órában illetve a német órákon dolgoztunk fel a 

gyerekekkel őszi témájú tananyagokat, olvasmányokat valamint a matematika 

órákon szöveges és kombinatorikai feladatokat oldottunk meg. 

 

Az olvasottakkal kapcsolatban minden alkalommal készült valamilyen 

produktum, amelyeket összegyűjtöttünk és november 15-én a hagyományőrző 

Sárkányok Mesemondó Találkozóján kiállítás formájában megtekinthettek az 

érdeklődők. 

 

A gyerekek egyénileg, párban és kiscsoportban is kipróbálhatták a munkát. 

Kinek ez, kinek az tetszett és ment jobban. 

Megtapasztalhatták az egymáshoz való alkalmazkodásnak, egymás 

elfogadásának és segítésének szükségességét és fontosságát. 

 

Összegző értékelés: 

 

Munkánkat és a megvalósított projektet eredményesnek tartom, és a tanulók 

úgyszintén. 

A programok szervezetten zajlottak, fejlődött a gyermekek együttműködési 

képessége. 

Az elkészített munkadarabok szépek, igényesek, esztétikusak lettek. 

A megvalósítás konfliktusmentesen zajlott. 

A gyerekek aktívak, érdeklődőek voltak, szívesen vettek részt a feladatokban, 

pozitív viszonyulás jellemezte őket. 

Köszönettel tartozunk mindenkinek, akik segítségünkre voltak a 

megvalósításban. 

Személyesen megtapasztalhatták a tanulók, milyen munka a burgonya- és 

kukoricaszedés, valamint a szüretelés. 

Látogatást tehettünk a szomszédos kisboltban, ahol megfigyelhették a gyerekek, 

milyen őszi zöldségeket és gyümölcsöket vásárolhatunk és milyen áron. 

Nem különben nagy élmény volt számukra, amikor a falu kézműves műhelyébe 

látogattunk, ahol előre nekik előkészített agyaglapocskákból kedvükre 

formázhattak őszi motívumokat, valamint az ünnepek közeledtével egy kicsit a 

Karácsony és a Mikulás hangulatát is belecsempészhették a munkájukba. 

 

Úgy gondolom, valamennyi kitűzött célt sikeresen megvalósítottunk. 

 

 

 



Fényképes beszámoló: 

  
      Segítünk a burgonyaszedésben Így szedjük a kukoricát 

  
Mennyi szőlő van itt… Azért a kombájn gyorsabb… 

  
Ez aztán a nagy gép! Egy olvasmány vázlata 

  
Mozaik gombák csoportmunkában Rajzos matek óra 



  
Mit mesél a tanító néni? A vitaminok fontosságáról tanulunk 

  
Zenés-táncos testnevelés óra… Készül a finom gyümölcssaláta 

  
Indulhat az agyagozás Hogy koncentrálnak a fiúk… 

  
Mindenki nagyon igyekszik Kiállítás a munkáinkból 



 


