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Projekthét PakSéta

A foglalkozás célja:

 Tevékenységek keretében megtanítani a gyerekeket a gyalogos közlekedés

szépségeire, előnyeire.

 A város megismerése interaktív térkép segítségével. Utak, útvonalak tervezése,

megvalósítása.

 Egymásra figyelés, barátságok, csavargások, nagy beszélgetések az úton, ahol együtt

bandukolunk.

 Okos közlekedés.

Tevékenységek:

 Fürtábra készítés, kiegészítés

 Közös fogalmazás készítése a fürtábra segítségével.

 Interaktív Paks térképen eligazodási pontok, lakcímek, iskola jelölése, útvonalak

tervezése, rajzolása

 Párban térkép rajzolása, mérések végzése, jelölése.

 Méretarány alapján útvonalak valós távolságának meghatározása, sebesség

összefüggés segítségével körülbelüli időintervallumok meghatározása.

 Interjú készítése a tanulókkal, válaszok rajzolása a térképeken.

 Séta: Próbajárás egy-egy útvonalon. Számítások és valóság összehasonlítása.

Érdekességek:

Egy-egy tanulócsoport kiemelkedő tájékozottsággal rendelkezett. Olyan kis utcácskákat,

érdekes házakat, kerteket, átjárókat ismertek, amiből következtetni lehetett, hogy sokat

gyalogolnak célirányosan és barátaik körében szabadidejükben is.

Módszerek:

Ráhangolódás: frontálisan, minden tanuló

bevonásával irányított fogalomgyűjtés.

Fürtábra készítése.

Kooperatív és reflektív tanulásszervezés.

Jelentésteremtés: közösen, egyéni

észrevételekkel, és páros munkában.
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Kilépőkártya: a tervezettel ellentétben, nem írásban, hanem szóban, kerekasztal beszélgetés

során reflektáltak a gyerekek élményeikről.

Fejlesztett kompetenciák:

Kognitív kompetenciák: Matematikai

képesség, információ feldolgozási

képesség.

Helyzet felismerési, jó

együttműködési képesség

Szociális-személyes kompetenciák:

Kapcsolatteremtési képesség,

beleérző képesség, kooperációs

képesség, konfliktusmegoldó képesség

Mozgásos kompetencia

A térkép segítségével először az

interaktív tábla melletti hagyományos

táblán készítenek a tanulópárok

vázlatot, majd papíron, kiszínezve,

egyéni megjegyzésekkel kiegészítve

elkészítik a csoportasztalnál a saját

térképüket. Páros munka.

Konklúzió: A foglalkozások, együtt

kutatások számomra is nagyon

tanulságosak voltak. Sokat tanultam a

gyerekektől, jó volt velük együtt dolgozni.

A 10 és 11 éves korosztály még nagyon

szeret mozogni, sétálni. Kreatívak. Együtt

élveztük ezt a három rendhagyó napot.

Csoportvezető: Vincze Zoltánné
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