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ALAPADATOK 

KÉSZÍTETTÉK: MGR. SZETYINSZKÝ VERONIKA, MGR. KŐRÖS SZILVIA, MGR. PUTERA ANIKÓ, 

MGR. KUBOVICS MÓNIKA, MGR. MÉSZÁROS ILDIKÓ, MGR. LELOVIČ ANDREA, MGR. PÁLDY  

ESZTER 

 

A PROJEKT CÍME: A FOLYÓ, AMELY ÖSSZEKÖT 

 

Összefoglalás 

A projekt témája: a Vág folyóról szóló ismeretek felkutatása, természet és élővilág 

megfigyelése, Vág menti településekről, vízierőművek a térségben található 

gyógyfürdőkről való információk, ásványvizek, a víz szerepe és fontossága az ember 

életében. 

Választ kerestünk a következő kérdésekre: 

Milyen szerepet játszik a folyó az emberek életében? 

Mivel foglalkoztak azok az emberek, akik a folyók menti településeken éltek? 

Milyen az élővilág a folyók mentén? 

Első lépés volt a kutató munka történelmi dokumentumok között, információk keresése és 

feldolgozása. Prezentációk készültek a témával kapcsolatosan, valamint 

képzőművészeti alkotások tanítási órák keretében: rajzok, makettek, festett kavicsok, 

fényképek.  

Az informatika órákon programozás, lépésszámláló a microbit alkalmazásával, 3D 

tervezés és nyomtatás segítségével települések címereit hoztuk létre. A távoktatás során 

néhány kisfilm, videófelvétel, további rajzok és tanulói alkotások is születtek. Az 

összegyűjtött anyagokat a Google Drive-ra gyűjtöttük össze és feltöltöttük az iskola 

weboldalára. 

A projekt további fejlesztési céljai közé tartozott a régióismeret, tantárgyak közti 

kapcsolatok kihasználása, modern technikai eszközök alkalmazása az oktatásban és 

mindennapjainkban. Az elkészítés során jelentős szerepet játszott a csoportmunka és az 

egymással való együttműködés, de fontos szerepet kapott az egyéni kreativitás is. 

 

TANTÁRGYAK KÖRE 

Földrajz, Történelem, Informatika, Biológia, Rajz, Honismeret, Természetrajz, Technika 

ÉVFOLYAMOK 

 1.-9. 

IDŐTARTAM 

30 ÓRA 
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A PROJEKT PEDAGÓGIAI ALAPJAI 

TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 

 Földrajz: Nyugat-Szlovákia folyói, vízrajz, tájékozódás a térképeken 

 Történelem: A folyó menti települések kialakulása, lakosság élete 

 Biológia: Vízparti növénytársulások 

                Felszíni és felszín alatti vizek 

 Fizika: Energiatermelés 9. osztály 

 Természetrajz: Herbárium, gyógynövények felismerése, tulajdonságai, 3. osztály 

 Honismeret: Tátrától a Dunáig, térképismeret 4. osztály 

 Informatika: Tinkercad program 3D tárgyak tervezése alapok 8. osztály 

 Technika: A papír és fa megmunkálása 7. osztály 

 Rajz: tájképek festése 4-8. osztály 

 

TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

 kommunikáció és jó együttműködés a tanárral és az osztálytársakkal 

 az idő és munkamennyiség hatékony beosztása 

 történelmi, földrajzi ismeretek rendszerezése 

 digitális és természettudományos kompetenciafejlesztés 

 információfeldolgozás, információk ellenőrzése több forrásból 

 3D tervezés és nyomtatás gyakorlati elsajátítása  

 az egyes tantárgyakban megszerzett tudás és ismeretek kihasználása 

 kreativitás és kritikai gondolkodás fejlesztése 

 megszerzett tudás bemutatása a többi tanulónak 

 előadói és kommunikációs készségek fejlesztése, egyéni és csoportmunka 

  

Szükséges készségek: 

 önálló tanulás 

 szövegértés 

 digitális eszközök kezelése alapfokon 

 tudás rendszerezése 

 alapfokú előadói készség 

 információk keresése, gyűjtése, tárolása, feldolgozása  

 operációs rendszer kezelése, szövegszerkesztő, bemutató programok használata 
alapfokon 

 természettudományi jelenségek megértése 

A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK  

ALAPKÉRDÉS MILYEN SZEREPE VAN A VÍZNEK AZ EMBER MINDENNAPJAIBAN? 

PROJEKTSZINTŰ 

KÉRDÉS 

Milyen szerepet játszik a folyó az emberek életében? 

Mivel foglalkoztak azok az emberek, akik a folyók menti 

településeken éltek? 



 
Digitális Jólét Nonprofit Kft. 

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 
„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó 

mérés-értékelés és digitális fejlesztések, innovatív 
oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” 

 

 

Digitális Jólét Nonprofit Kft. 
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ 
1016 Budapest, Naphegy tér 8. 
info@dpmk.hu • www.dpmk.hu 

4 

Milyen az élővilág a folyók mentén? 

 

TARTALMI 

KÉRDÉSEK  

Milyen települések vannak a Vág mentén a mi régiónkban? 

Mit adhat nekünk a folyóvíz? 

Milyen volt régen egy halászkunyhó? Miből lehetne elkészíteni? 

Hogyan tudnánk elkészíteni digitális eszközök segítségével a 

települések címereit? 

Mit jelent számodra neked a környezetvédelem? 

Te mit tehetsz a környezetedért? 

A folyó melyik szakasza hajózható? 

Mi az a komp/rév? 

Mire használatos a vízerőmű? 

Milyen ásványvizeink vannak? 

Mit gyógyít a gyógyfürdő? 

Hol ered a Vág és hová folyik? Hajózható-e a Vág folyó? 
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ÉRTÉKELÉSI TERV 

AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE 

A PROJEKTMUNKA 

MEGKEZDÉSE ELŐTT 

MIALATT A TANULÓK A 

PROJEKTEN DOLGOZNAK ÉS 

FELADATOKAT HAJTANAK 

VÉGRE 

A PROJEKTMUNKA 

BEFEJEZTÉVEL 

Táblázat, hogy értelmezzék a 
már tanultakat. 
Gondolattérkép, a dolgok 
közötti összefüggések 
ábrázolása 

Tanulási napló 
vezetése 
Ellenőrzőlista 
Pontozótáblázat 
Pontok gyűjtése 

Táblázat befejezése,  
 
Tesztfeladatok megoldása 

ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ 

A tanulók az iskola weboldalán keresztül kapnak meghívót a projekthez. Kialakítjuk a 

csoportokat, vegyes csoportok vannak, ahol fontos, hogy a tanulók kölcsönösen tudjanak 

segíteni egymásnak. Kiemelt figyelmet fordítunk a speciális igényű tanulókra. 

A tanítónak, minden tanulónak van belépési kódja az iskola Edupage weboldalára. 

Szükséges, hogy a  csoportokon belül legyen legalább 1 tanulónak gmail címe. Minden 

tanuló számítógépen dolgozik, de csoportonként legalább 1 eszköz (PC, laptop, tablet) 

szükséges a munkához. 

A munkafolyamatokat a pedagógusok irányítják, az Edupage iskolai weboldalon keresztül, 

folyamatosan tartják a kapcsolatot a tanulókkal.  Ide küldik az elkészült prezentációkat, 

plakátokat, szövegeket a tanulók. A pedagógusok folyamatosan szöveges értékelést 

végeznek és küldenek a tanulóknak az egyes munkafázisok során.  
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A tudáspróba az Alf program készült tesztek formájában történik, melyet a pedagógusok 

készítenek és az értékelő táblázatot szintén az iskola weboldalán üzenetben teszik közzé.  

 

Pontozás, önértékelés, visszajelzés a pedagógus és a tanulótársak részéről – bemutatók 

Teljesített és nem teljesített feladatok értékelése – exceles táblázat  

A tanulók és az egyes csoportok saját magukat is értékelik a pedagógusok által elkészített 

táblázatok alapján. Az elvégzendő feladatokhoz ellenőrző listát készítünk, segítségképpen 

a tanulóknak abban, hogy a projekt során ne térjenek el a feladattól. 
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A kérdőívek kitöltése a Google Forms segítségével történik, ennek grafikus kiértékelését 

közzétettük az iskola weboldalán található faliújságon. 
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A PROJEKT MENETE 

MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK 

1. tervezés: a projektfeladatok időrendi elosztása 

2. csoportok kialakítása, feladatvállalások megbeszélése 

3. anyaggyűjtés, kutatás, felelős pedagógusok kijelölése kutatás a levéltárban, 

könyvek, internetes források kiválasztása (3 óra) 

4. plakát készítése a Canva.com alkalmazásával (2 óra) 

5. szükséges eszközök begyűjtése: pl. kavicsok a folyópartról, újrahasznosítható papír 

stb.(2 óra) 

6. bemutatók elkészítése – prezentációk, kisfilmek készítése és bemutatása (6 óra) 

7. programozás Scratch programban (2óra) 

8. kisfilmek készítése és vágása (4óra) 

9. Microbit programozása –lépésszámláló program létrehozása (2óra) 

10. rajzok, makettek készítése folyamatosan a tanórákon és otthon is  

11. kiállítás szervezése: rajzok, fotók, festett kövek – pontozás (2 óra) 

12. címerek tervezése Tinkercad programban, nyomtatása 3D nyomtatón (7óra) 

13. elkészült munkák publikálása a weben:  

14. díjazás 
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A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK 

TECHNOLÓGIA – HARDVER 

PC, fényképezőgép, laptop, tablet, interaktív tábla, 3D nyomtató, mobiltelefon, webkamera, 

GoPro kamera 

TECHNOLÓGIA – SZOFTVER 

Prezentációk készítéséhez: PowerPoint, GooglePrezentációk 

Szervezéshez: megosztott Excel táblázat  

Filmek, animációk készítéséhez: PowerPoint, Prezi, WideoShow, Sony Vegas 

Értékeléshez: Google Forms 

Plakátok készítéséhez: Canva, Revelation Natural Art 

Programozáshoz: Scratch, Scratch Junior https://scratch.mit.edu/ 

Microbit programozásáshoz:  Make Code:  https://makecode.microbit.org/ 

3D tervezéshez: https://www.tinkercad.com 

3D nyomtatáshoz, Craftware - https://craftbot.com/craftware/ 

NYOMTATOTT ANYAGOK (Pl. tankönyvek.) 

Mátyusföld 2- Egy régió története a XI. századtól 1945-ig, Szerkesztette: Bukovszky László  
Galánta és környéke az SZMPSZ kiadványa Galánta, 2009 
Vágsellye 1002-2002 kiadta a Vágsellye és Vidéke Polgári Társulat, 2002 

INTERNETES FORRÁSOK, ALKALMAZÁSOK 

A Vág folyó: 
https://referaty.aktuality.sk/vah/referat-29610 
http://www.reny.sk/slovensko-rieky-vah.htm 
 
Vizerőművek: 
https://www.seas.sk/ve-kralova 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-
termeszetben-6-osztaly/a-hegyvidekekhez-kotodo-iparagak/meg-mindig-ipar-az-eromuvek 
 
Vizek szennyezése: 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-7-evfolyam/a-
megsebzett-bolygo/a-vizek-szennyezese 
 
Ásványvizek 
https://www.voda-portal.sk/Dokument/najznamejsie-prirodne-mineralky-na-slovensku-ake-
maju-ucinky-a-odkial-pochadzaju-100196.aspx 
http://www.copijeme.sk/mineralne-vody 
Hajózás: 
https://plavba2.webnode.sk/products/vlcany/ 
https://splavvahu.sk/ 
https://splavvahu.sk/doprava-lodi/ 
 

 

 

https://www.google.com/forms/about/
https://scratch.mit.edu/
https://makecode.microbit.org/
https://www.tinkercad.com/
https://craftbot.com/craftware/
https://referaty.aktuality.sk/vah/referat-29610
http://www.reny.sk/slovensko-rieky-vah.htm
https://www.seas.sk/ve-kralova
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-6-osztaly/a-hegyvidekekhez-kotodo-iparagak/meg-mindig-ipar-az-eromuvek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-6-osztaly/a-hegyvidekekhez-kotodo-iparagak/meg-mindig-ipar-az-eromuvek
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-7-evfolyam/a-megsebzett-bolygo/a-vizek-szennyezese
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-7-evfolyam/a-megsebzett-bolygo/a-vizek-szennyezese

