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A Pál utcai project
A projekt során Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk c. művének összefoglalása mellett a barátság fogalmának
elemzésére kerül sor, összehasonlítva a korabeli diákok és a mai diákok szemléletét. Megbeszéljük mit
jelentet az XIX. sz. végén élő kisdiákoknak a játék, a barátság és az összetartozás, és mennyiben más ez a
mai diákok szemével.
Majd a művel kapcsolatos ismereteiket összefoglaljuk, illetve kibővítjük az irodalmi hős, a jellem
fogalmával, a történetben rejlő hétköznapi problémák, emberi élethelyzetek vizsgálatával, valamint az író és
kortársainak történelmi szerepének megismerésével.
Barátságpiramis építünk, benne elhelyezve a regény szereplőit és egy másik piramisban magukat helyezik el
a tanulók. Közben megfogalmazzuk mi a különbség barát és haver között. Napjainkban melyik a gyakoribb,
kinek hány igazi barátja van, és honnan lehet ezt felismerni.
A Kahoot! programmal egyénileg és csapatokban a kvízeket töltenek ki a gyerekek, felhasználva saját
tableteiket ill. telefonjaikat.
A Scratch programozási környezet segítségével csoportban a regényhez kapcsolódó robotot programoznak,
megfogalmazzák, milyen tulajdonsággal rendelkezett az adott figura, és „megtanítják” a robotot erre.
A Paint programban a regény részleteit rajzolják meg, amelyeket az utolsó napon képregénnyé fűzünk össze
a power point alkalmazásával.
Az Imagine logo és logo motion ill. a pivot programmal animációkat készítenek a regény legfontosabb
eseményeiről: golyózás, csata a grundon.

Tantárgyak köre
Informatika, Magyar nyelv és irodalom, Erkölcstan, Angol, Természetismeret, Matematika

Évfolyamok
5-6. évfolyam

Időtartam
A projekt 15 órában valósítható meg.

A megvalósításhoz szükséges weboldalakat ill. programokat:
 http://www.funnygames.hu/jatek/baratsag_kalkulator.html
 http://abacusan.hu
 https://www.google.hu/maps/@47.4907872,19.0688368,17z
 https://hu.wikipedia.org/wiki/A_P%C3%A1l_utcai_fi%C3%BAk
 https://hu.wikipedia.org/wiki/A_P%C3%A1l_utcai_fi%C3%BAk_helysz%C3%ADnei
 https://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/ekonyvtar/pdf/pal_utcai_fiuk.pdf
 https://www.amozgaselet.eu/pic/olvas/palutcaifiuk.pdf
 http://zapor.obudainagylaszlo.hu/varadi-iskola/
programok, alkalmazások:
 Scratch
 kahoot!
 MS Office - Paint, Power Point
 Imagine Logo – logo motion
 Pivot
 QR-kód készítő és leolvasó
 GPS-es helymeghatározás
 SmileBox
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1. nap - 2016. április 5. kedd
erkölcstan órán: ötletbörze
Mi a barátság? Találtok-e barátokat a regényben? Mit tesz egy ember a barátjáért meg?
https://www.youtube.com/watch?v=CBfMyuSAByE&feature=youtu.be
magyar: a művet előzőleg már mindenki elolvasta, feldolgozás előtti tesztet oldottunk meg a kahoot!-tal
(mire emlékszel?)
https://create.kahoot.it/?deviceId=0303b0c7-b221-4c1d-b12c-e40d4d7c2e10#quiz/1919def9-33f4-4d3e9e56-47ae7824c2f6/edit

angol óra:
 barátság piramis építése interaktív tábla használatával:




milyen barát vagy valójában: barátságteszt http://www.funnygames.hu/jatek/baratsag_kalkulator.html
megnéztük angolul a film részleteit
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A Pál utcai fiúk film „szinkronizálása”, csapatmunkában kérdés-felelet



power point bemutató formájában a regény szereplőinek jellemzése angolul:

Who is he?

He was strong, brave, honest, full of understanding and wisdom.
The author described him as a boy who looked like he was older than
he really is. He was fourteen but when he opened his mouth he
sounded older. He was very sensitive and shocked when Nemecsek
died so he started crying for him.

Read the description and guess out
who it is.

Nemecsek
Ats
Boka

Nemecsek wanted to escape from the enemies.

True or false
You can see sentences from the
story and you need to decide if
they are true or false.

True

False

informatika órák:
képregény és animáció készítés: paint, logo motion ill. pivot használatával
A történetet felosztottuk 10 részre, ezekből választottak a gyerekek és készítettek illusztrációkat paint
programmal vagy animációt logo motion és pivot program használatával
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2. nap - 2016. április 6. szerda
Informatika: robotika témában előadást, foglalkozást tartott az Abacusan Stúdió Oktatásszervező Nonprofit
Kft. ( http://abacusan.hu/), mely során laptopjaikon futtatott scratch szoftverrel mini számítógéphez épített
robotokat különböző mozgásokra késztettek, működtettek. Az Abacusan által indított programok, szakkörök a
nemzetközi pedagógiai szóhasználatban a STEAM rövidítéssel jelölt – természettudományos, informatikai,
technikai, matematikai és művészeti – területre fókuszálnak.
A robotok a projekt témája szerint: tót kunyhója, katapult, Áts Feri, Fűvészkert, Csónakos.

Természetismeret: térképtervezés POWERPOINT bemutató.
JELMAGYARÁZAT

Digitális projekthét
2016. április 06.
Óbudai Nagy László Általános
Iskola 6. évfolyam
A Pál utcai fiúk – ahol a regény
játszódik

Múzeumkert
Köztelek utca

FORRÁSOK

grund
vörösingesek
iskolája

https://www.google.hu/maps/@47.4907872,19.0688368,17z

sziget

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_P%C3%A1l_utcai_fi%C3%BAk

Füvészkert

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_P%C3%A1l_utcai_fi%C3%BAk_helysz%C3%ADnei

gimnázium

https ://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/ekonyvtar/pdf/pal_utcai_fiuk.pdf

Nemecsekék
Rákos utca
tó

https://www.amozgaselet.eu/pic/olvas/palutcaifiuk.pdf
http://zapor.obudainagylaszlo.hu/varadi -iskola/
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Logoverseny: 5-6. osztályos tanulók részére Imagine logo használatával
programoztak a gyerekek.
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3. nap - 2016. április 7. csütörtök
Összefoglaló vetélkedő a projekt minden osztálya részére a feldolgozott regényről.
 Villámkérdések Kahoot! (https://create.kahoot.it/) programmal.
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QR kód leolvasó feladatlapot oldottak meg a gyerekek mobiltelefonjaik,
tabletjeikre telepített “QR Code Reader” alkalmazással.

Természetismeret: térképtervezés POWERPOINT bemutató.
Digitális projekthét
2016. április 7.

FORRÁSOK
HELYSZÍNEK
https://www.google.hu/maps/@47.4907872,19.0688368,17z
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_P%C3%A1l_utcai_fi%C3%BAk
Köztelek utca
tó és sziget
Múzeumkert
Rákos utca

Óbudai Nagy László Általános Iskola 5.
évfolyam
HELYSZÍNEK A Pál utcai fiúk című
regényben

4. nap – 2016. április 8. péntek
A GRUND program:

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_P%C3%A1l_utcai_fi%C3%BAk_helysz%C3%ADnei
https://www.kmcssz.org/contents/kiadvanyok/ekonyvtar/pdf/pal_utcai_fiuk.pdf
https://www.amozgaselet.eu/pic/olvas/palutcaifiuk.pdf

reáltanoda
grund
Füvészkert
gimnázium

http://zapor.obudainagylaszlo.hu/varadi-iskola/
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GPS koordináták segítségével eljutottunk a GRUND-ig, közben végigsétáltunk a
regényben szereplő utcákon: Mária utca, Köztelek utca, Tömő utca. A GRUND-on 3órás játékos foglalkozáson vettünk részt: drámajáték, zászlókészítés, tussal írás, gittelés és végül
megküzdöttek a “Vörös Ingesek” a “Pál utcaiakkal” lézerharc formájában:

Slideshow készítése: a héten elkészült alkotások és fényképekből válogatva a SmileBox program
használatával slideshow-t készítettünk osztályonként.

