
PROJEKTTERV SABLON

ALAPADATOK

A PROJEKT CÍME 

NYOMOZZUNK PÖPECCEL ÉS PACÁVAL! 

ÖSSZEFOGLALÁS

A digitális témahét során megismerkedünk Kai Haferkamp-Reiner Stolte: Pilács a titokzatos tűzgyújtó 
című könyvével.  A titokzatos nyomozás során szövegértés fejlesztése, kommunikáció, szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás fejlesztése történik. Az osztályban e közben titokzatos „bűntény” következtében eltűnnek a 
Tájékoztató füzetek. Pöpec és Paca nyomozótechnikáját követve megvizsgáljuk a helyszínt, 
tanúvallomásokat rögzítünk a modern technika vívmányait alkalmazva, közös gondolkodás, ötletbörze 
után a Tájékoztató füzetek nyomába eredünk. Induljon a nyomozás! 

TANTÁRGYAK KÖRE

 magyar nyelv
 magyar irodalom-olvasás
 matematika
 erkölcstan
 technika
 angol nyelv
 természetismeret
 napközis foglalkozás

ÉVFOLYAMOK 2-3. ÉVFOLYAM

IDŐTARTAM

  15 ÓRA

A PROJEKT PEDAGÓGIAI ALAPJAI



TARTALMI KÖVETELMÉNYEK

- olvasott szöveg értelmezése, helyszín, szereplők, probléma helyzet, probléma megoldásának 
megfogalmazása

- szóbeli szövegalkotás fejlesztése

- íráshasználat: kérdéssor összeállítás, rövid szöveg megfogalmazása

- logikus gondolkodás fejlesztése, tények, bizonyítékok más-más nézőpontból

- erkölcsi nevelés: empátia, tolerancia, véleményalkotás megfelelő kulturált megfogalmazása. Tegező és 
magázó viszony.

- kézügyesség, fantázia fejlesztése

TANULÁSI CÉLOK

- Az -e kérdőszócska használata és jelölése írásban kijelentő mondatok kérdéssé alakításával. 
Párbeszéd írása: kérdések önálló megfogalmazása a válaszok ismeretében.

- Alak-háttér differenciáló gyakorlat kódos színezős feladattal kombinálva. Titkosírás, kódfejtés. 
Szókincsbővítés, fogalomalkotás. 2-3 mondatos informatív üzenet alkotása. 

- Szövegértés fejlesztése. Természettudományos és irodalmi szövegek jellemző jegyeinek ismerete.  
Tanulást segítő technikák alkalmazása. Irodalmi szöveg feldolgozásának menete. Irodalmi szöveg, 
mese jellemző jegyei.

- kommunikációs készség fejlesztése
- szókincsbővítés, szómagyarázat (http://szojelentese.com) 
- önálló tanulási technikák elsajátítása, alkalmazása: gondolattérkép, vázlatkör, szótanuló program.

( Mindmeister, Quizlet)
- Az irány, a távolság és a viszonyítási pont jelentősége a helymeghatározásban.

A Nap látszólagos járása az égbolton. A világtájak elnevezése. A fővilágtájak.

ÉRTÉKELÉSI TERV

AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE

A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE

ELŐTT

MIALATT A TANULÓK A
PROJEKTEN DOLGOZNAK ÉS

FELADATOKAT HAJTANAK

VÉGRE

A PROJEKTMUNKA

BEFEJEZTÉVEL

igények felmérése

beavatott gyermekkel való 
együttműködés, az 
„osztálybűntény” tájékoztató 
füzetek eltűnésének 

tanulók értékelése:

tanári –előremutató- értékelés, 
értékelési szempontok szóbeli 
közlése, megbeszélése

Csoportmunka értékelése: 

Elkészült produktumok közös 
értékelése

Projekt értékelése Kahoottal

Drámajátékok a feszültség 
feloldására: 



megbeszélése mindmeister használata

tanulási folyamat értékelése 
Quizlet segítségével

Te tetted!, Pozitív pletyka 
játékokkal

ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ

A projekt során minden nap értékelni kell a csoport saját munkáját Mindmeister használatával. 
Tetszett…, ez jól ment…, ezen kell javítanunk…, lehetőségek, ötletek felsorolásával.

Kahoot kérdéssor összeállítása, majd a projekt utolsó napján megoldás csoportban.

Prezentáció, képregény készítése a nyomozás eseményeiről. Prezi és myhistro segítségével.

Projekt végén közös értékelés az „osztálybűnténnyel” kapcsolatos viselkedésformákról. Gyanús, 
gyanúsított, vádak, vélt, vagy valós sérelmek, önbíráskodás. Feszültség feloldása drámajátékkal, a 
projekt viselkedésszabályozó hatásai, tanulságai. 



A PROJEKT MENETE

MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK

1.nap:

Olvasás óra: Motiváció: Tagul képpel, szavak keresése. Óra menete: Megismerkedünk a Pilács könyvvel, 
csoportokban feldolgozzuk a könyv történeteit. Közben szövegértés, szövegfeldolgozás fejlesztése. 
Szövegértés ellenőrzése Kahoottal. Szókincsbővítés csoportban: http://szojelentese.com használatával. 

Matematika: Kódfejtés, kódolás, dekódolás menete. 

Írás: Titkosírás, kódkészítés, üzenet elkészítése, majd dekódolása, leírása, rögzítése a füzetben. Saját 
Tagul készítése táblagéppel. https://tagul.com 

2. nap:

Technika óra: nyom, ujjlenyomat, közös ujjlenyomat fa készítése csoportokban.

Olvasás: újabb Pilács történet feldolgozása csoportban.

Angol: nyomozással kapcsolatos szavak, kifejezések tanulása, szókincsbővítés. Quizlet használata. 

Napközis szabadidő: Látogatás a Logischoolban, foglalkozáson való részvétel. 

3. nap:

Olvasás óra: titkosírás, titkos üzenet megfejtése. Hová lettek a Tájékoztató füzetek? Ötletdömping https://
mindmeister.com alkalmazásával, mi történhetett, hol történhetett, kik a probléma szereplői, milyen 
lépéseket kellene tennünk? Hogyan lehetne a problémát megoldani? Cél: Interjú készítése, a Tájékoztatót 
használó pedagógusokkal. 

Írás óra: Ötletek összegzése, terv leírása csoportban. Interjú készítéséhez kérdések megfogalmazása.

Olvasás óra- Nyelvtan óra: Interjúk elkészítése csoportokban, minden csoport húz egy nevet, kivel készít 
interjút. Szükséges eszközök használati módjának megbeszélése, kipróbálása. Interjúkészítés. 

Matematika: logikai összefüggések keresése, interjúk meghallgatása, egyszerű következtetések levonása. 

4. nap:

Olvasás óra: Ellentmondás az egyik pedagógus és az egyik gyermek leírásában. Ellentmondás felfedezése/
felfedeztetése, gyanús események rögzítése, gyanúsított megnevezése csoportmunkában. Csoportok 
munkájának összegzése. 

Természetismeret: nyomozás: titkosírás megfejtésével, QR kódok segítségével. Égtájak ismerete, 
alkalmazása.

Erkölcstan óra: Megfejtés: nem történt „osztálybűntény”csak feledékenység következtében nem találtuk a 
Tájékoztató füzeteket. Erkölcsi mondanivaló megfogalmazása: viselkedés, cselekvés mozgatórugói, 
elhamarkodott ítélet, esetleges vádaskodás okai, drámajátékok a feszültség feloldására. 

5. nap:

Olvasás: a projekthét értékelése csoportokban:, Kahoot használata. Prezentáció készítése https://prezi.com 
segítségével. Képregény készítése: képregénykészítő program használatával. 

http://szojelentese.com/
https://prezi.com/
https://mindmeister.com/
https://mindmeister.com/
https://tagul.com/


A PROJEKT RÉSZLETEI

SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK

- szövegértés, szövegalkotás
- problémamegoldó gondolkodás
- kreativitás
- együttműködési készség

A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK

TECHNOLÓGIA – HARDVER

Táblagépek, tanári PC, tanári laptop, okostelefonok, projektor, internet

TECHNOLÓGIA – SZOFTVER

http://szojelentese.com

http://mindmeister.com

https://tagul.com

http://prezi.com

NYOMTATOTT ANYAGOK

Kai Haferkamp-Reiner Stolte: Pilács a titokzatos tűzgyújtó című könyve

INTERNETES FORRÁSOK, ALKALMAZÁSOK

QUIZLET

KAHOOT

QR-KÓD KÉSZÍTŐ

http://prezi.com/
https://tagul.com/
http://mindmeister.com/
http://szojelentese.com/

