Ökonap
Környezetvédelmi és madarak, fák napi vetélkedő

Alsó tagozat

Programterv

Balatonszabadi, 2014. május 10.

Pedagógiai célok:
Célunk, hogy tanulóink már a korai gyermekkorban megtapasztalják a természeti környezet
értékeit, szépségeit.
Életkoruknak megfelelően értsék meg a természetben végbemenő folyamatokat vegyék észre
a változásokat.
Lássák meg az emberi viselkedés következményeit.
Sajátítsák el azokat a magatartási szabályokat, viselkedési formákat amivel úgy érezhetjük jól
magunkat a természetben, kirándulás, sportolás vagy egyéb alkalmakkor, hogy közben nem
rombolunk hanem óvjuk a környezetünket.
Ismerjék meg a természet tárgyú kulturális kincseinket (dalok, közmondások, szólások....)
Fejlesztjük esztétikai érzéküket, és egyéni felelősségérzetüket a közös munka (menetlevél
készítés) közben.
Erősítjük az alkalmazkodás és a csoportban tevékenykedés képességét.
Fejlesztjük a könyvtár-és internet használatot.
Célunk, hogy a tanulóink a mozgás örömét is átélhessék egészséges környezetben.

Érintett tanulók:
A Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola alsó tagozatos tanulói:
-1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.o, 4.a, 4.b osztályok
Osztályfőnökök:
1.a Batizné Cseh Mária
1.b Megyeri Nikolett
2.a Lékáné Lehoczki Alice
2.b Formódiné Babics Éva
3.o. Lelkesné Szücs
4.a Verhásné Hajmási Judit
4.b Göblyös Károlyné

Tantárgyi integráció:
Magyar nyelv: helyes megnevezés
Magyar irodalom: népköltészet, szólások, közmondások
Ének-zene: magyar népdalok
Matematika: számolás, logika
Rajz-ábrázolás: rajzolás, díszítés, rész-egész
Testnevelés: játékos ügyességi feladatok

Forgatókönyv, lebonyolítás (cselekvési terv)
* A program témájának kigondolása
* Feltételek számbavétele:
- érintett személyek
- szükséges tárgyak eszközök
- lehetséges helyszínek, időpontok
* A választott téma engedélyeztetése
* A program teljes kidolgozása:
- pontos napirend összeállítása
- osztálykísérők névsorának pontosítása
- állomásvezetők és egy fotós felkérése
- feladatok megbeszélése az állomásvezetőkkel
- az állomások helyszíneinek kijelölése
- a forgatókönyv és a konkrét feladatok megbeszélése a felnőttekkel
- jelenléti ívek kiosztása az osztályfőnöknek
- a hazaküldendő értesítés megfogalmazása, kiosztása
- hidegcsomag igények begyűjtése lejelentése
- faliújságok aktuálissá tétele
- a tanulók ráhangoló felkészítése (szólások, közmondások gyűjtése a természetről, a
természetről szóló 3 dal megtanulása, menetlevél készítés, az év madara,fája,... témában
tájékozódás)
- a feladatteljesítések értékelési szempontjának kialakítása
- egyeztetés az egészségcsomag tartalmáról
- az egészségcsomag kiosztásának megszervezése
- a munkaközösség ajándékának megvásárlása
- az eredményhirdetés, ajándék osztás megnevezése
- faültetés előkészítése
- a nap kiértékelése
- a tanulók véleményének összegyűjtése
- összegző értékelés
Helyszín: - iskola-udvar, pálya, sportpálya
Felszerelés: megfelelő ruházat, kullancsveszély!
Minden osztály egy csapat.
Gyülekező: 8.00. –program megbeszélés, csapatvezető kijelölése, tízóraizás (rendelés alapján
konyhai vagy otthoni „Egészségcsomag” kiosztása
8.30. Az iskola területén felállított állomások feladatainak teljesítése osztályonként beosztás
szerint.
- mosdó használat, összepakolás
Kb. 10.00. - levonulás a sportpályára
- az ügyességi feladatok teljesítése osztályonként
- ökológiai bemutató megtekintése osztályonként
A pihenő osztályok a kijelölt részeken töltik a szabadidejüket
Kb. 11.15. - a délelőtt értékelés
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ÁLLOMÁSVEZETŐK
1.Babics Valéria - puzzle
2.Varga Lászlóné – ének
3.Birtalan Erna – logika
4.Bertáné Várai Ildikó – találós kérdések
5.Tóthné Varga Krisztina – játék
6.Csirke Mónika – Az év…
7.Lelkesné Szücs Csilla – ügyességi pálya
+ Kálmán Zoltán – ökológiai bemutató
Összeállítják feladataikat, előkészítik a szükséges kellékeket, lebonyolítják állomásuk
programját és értékelik az osztályok produkcióját.
Értékelik és dokumentálják saját tevékenységüket.
1. állomás: Kirakó – Puzzle

- 1-2.o. részére pillangó és őz képe
- 3-4. o. részére szarvasbogár és sáska képe
- boríték húzásával választanak
Értékelés szempontjai:
- vonulás érkezés
- menetlevél ötletessége, kivitelezése
- feladathoz való hozzáállás
- a kép összeállításának foka
- az állat megnevezése (csak az elkészült kép esetén)
Minden csapat a megadott időn belül, lelkesen végezte el a feladatát, így a maximális
pontszámot kapta.
Az 1.a osztály gyorsaságáért +1 pontot érdemelt. A csapatok fegyelmezett, ugyanakkor
Babics Valéria
felszabadult, érdeklődő, jókedvű benyomást keltettek.

2. állomás: Szól az ének
A madarak és fák napi akadályverseny 2. állomásán végeztem feladatomat. A tanulóknak
legalább 3 dalt kellett közösen énekelniük, melyek élőlényekről (fű, fa, virág, madár,
állat...) szólnak. Minden csapat rendkívül ügyesen, szépen teljesítette feladatát, nagyon
szépen énekeltek. Volt olyan osztály, aki az állomások között is énekelve vonult. Aki
három dalon kívül is énekelt dalt plusz pontot kapott. Minden csapatnak járt a maximális
és a plusz pont. Rendkívül elégedett voltam, a kollégák nagyon jól felkészítették a
Varga Lászlóné
gyermekeket, ők pedig nagyon lelkesek voltak.
3. állomás: Matematikai logika
Az én állomásom célja az, hogy hogy kiderüljön milyen ügyesen és gyorsan tudtok
számolni és szavakat alkotni. A kemény, laminált lapomon számok végeredményei és a
hozzájuk tartozó betűk találhatók. Ha megvan a végeredmény, írjátok be a feladatlapra és
keressétek ki a hozzá tartozó betűt és azt is írjátok oda. A kapott betűk össze vannak
keverve, belőlük egy madár nevét lehet kirakni. Ha tudjátok, vagy jól tippelitek meg, hogy
melyik évben volt az az év madara, akkor plusz pontot adok. Tehát számolsz, kirakod a
Birtalan Erna
betűkből a madár nevét, és tippelsz, melyik évben volt az év madara.
4. állomás: Találós kérdések
Ezen az állomáson találós kérdésekre kellett kitalálniuk a válaszokat. Külön feladatsort

állítottam össze az első és a másodikosok számára. Valamivel könnyebbek voltak ezek a
kérdések, mint a harmadik és a negyedikeseké.
Minden csapat (osztály) maximális pontszámot szerzett, és még két furfangos kérdéssel +2
jutalom pontot is szerezhettek. Egy csapat kivételével mindenki megszerezte ezeket a
pontokat is.
Találós kérdések 1-2. osztály:
1. Lombot hajtok, árnyat adok, köszöntöm a fényes napot.
Ágaim közt fészket rejtek, kisfiókák benne kelnek.
(fa)
2. Virág vagyok – tavaszhírnök
ki tudja a nevemet?
A hó alól legelőször
én dugom ki fejemet.
(hóvirág)
3. Egész nyáron virulok, de ha letörsz, hát szúrok.
Mondd meg gyorsan, mi vagyok?
(rózsa)
4. Kicsi fején nagy kalap,
kuporog a fa alatt. Mi az?
(gomba)
5. Tejtől fénylik a bajusza, egeret fog, ez a ….. (cica)
6. Házőrzés a mestersége, rámordul az idegenre,
Háza népét kedveli, farkcsóválva köszönti. (kutya)
7. Icipici futkározó, kárt okozó pincelakó. (egér)
8. Varrni még senki sem látta, mégis csupa tű a háta. (sün)
9. Reggel mondja kotkodács, minden napra egy tojás. (tyúk)
10. Bármerre jár,
völgyön, hegyen,
házikója vele megyen. (csiga)
+2 kérdés:
1. Szépnek tart felnőtt, gyerek,
Pedig csúf hernyóból kelek. (pillangó)
2. Éjjel nappal földet túrok. Ki vagyok én? (vakond)

Találós kérdések 3-4. osztály:
1. Tavasszal kap levelet,
s ősszel küld csak választ,
de nem egyet, nem is kettőt,
hanem sok-sok százat. (fa)
2. Tányérja van, de nem eszik,
sárga virágát kedvelik.
Apró magját ropogtatod,
de a héját eldobhatod. (napraforgó)
3. Kicsi fején nagy kalap,
kuporog a fa alatt. (gomba)
4. Gondozója dédelgeti,
ablakában melengeti.
Növényére nagyon büszke,
pedig szegény csupa tüske. (kaktusz)
5. Csőre sárga, nem lila,
tollpelyhet ad, ez a … (liba)
6. Fűszálak közt zöld bogár,
meglapulva egyre vár.
Ha a fűszál megrezzen,
nagyot ugrik, ellebben.
Mi az? (szöcske)
7. Se hárfája, se gitárja,
mégis szól a muzsikája. (tücsök)
8. Fekete a ruhája,
felrepül a faágra,
benne van a ló,
melyik madárról van szó. (holló)
9. Nappal csak hunyorog,
egy nagy fán kuporog.
Éjjel bizony repked,
s egereket kerget.
10. Éppen olyan, mint egy kefe,
mégsem fésülködhetsz vele. Mi az? (sün)
+2 kérdés:
1. Milyen vetéshez nem kell mag? (nevetés)
2. Melyik szeg tud úszni? (keszeg)

Bertáné Várai Ildikó

5. állomás: Mozgásos játék – Csülközés
A sportjellegű népi játékok egy része a pásztorkultúrából ered. A mozgásos játékok
középpontjában a mozgás áll. Ezzel a játékkal különböző néven és formában találkozhatunk.
Baranya megyében kecskebaknak, Zalában pötyézésnek hívják. Eredetileg bottal játsszák. A
játék lényege és célja: Egy kb. 3 m átmérőjű pályát jelölünk a földre, annak közepébe pedig
felállítunk egy bóját. A játékosok egy vonal mögött állnak, és onnan próbálják eltalálni a
bóját egy labdával. Egy játékos figyeli a többit, és amikor valakinek sikerül eltalálni a bóját,
akkor az a játékos helyet cserés az ügyelővel. Ha senkinek sem sikerül az első menetben,
akkor a vigyázó ad jelet a játékosnak, hogy mikor mehetnek a labdáikért. A játék újra indul és
a vigyázó ugyanaz marad.
Tóthné Varga Krisztina
6. állomás: Az év kiemelt élőlényei
Az állomáson az év kiemelt növényeinek és állatainak a felismerése volt a feladat. A feladatot
már több mint egy hónapja előkészítettem. Rajzpályázatot írtam ki amelyen a gyermekek
szabadon választhattak melyik élőlényről készítenek alkotást. A szülők segítségét is kértem

gyermekük munkájának elkészítéséhez. A kiállításból vándorkiállítás lett, paravánokon
szállítottuk a rajzokat az osztályokba. A 4.a osztályosokkal csoportmunkában plakátokat
készítettünk amiket szintén kiállítottunk. Szerencsére a vetélkedő napjára kinyílott a szibériai
nőszirom és fehér ürmöt is sikerült szereznem így a gyermekek kézbe is vehették ezeket a
növényeket. Meglepődtek és bizony rá kellett jönniük, hogy így sokkal nehezebb felismerni
őket mint képeken. Nagyon szépen felkészültek a legkevesebb pont amit adtam 7 pont volt a
legtöbb 13. Minden osztály rendben, szépen fegyelmezetten, jókedvűen közelítette meg az
állomást. Volt osztály ahol külön számomra ismeretlen érdekességekkel készültek a témában.
Fontosnak érezték, hogy jól teljesítsenek és figyelmesen hallgatták a mondani valómat.
Köszönet a tanítóknak akik az előkészítésben mindvégig a segítségemre voltak. Összegezve
jónak ítélem meg az állomást mind a gyermekek mind a magam részéről.
Csirke Mónika

7. állomás: Ügyességi feladatok
1-2. osztály
- 1 karika
- 1 zsámoly
- 10 kislabda
- 3 kötél
A kismadár „tojásai” kikeltek a fészekből. Vidd vissza úgy, hogy az „ösvényről” le ne essen,
az árkot ugord át és a zsombékra lépve találj bele a fészekbe!
3-4. osztály
- 5 karika
- 3 magasugró állvány
- 1 kötél
- 1 zsámoly
- 1 kosár fonott
- 1fóliatartó guriga
- 10 műanyag „kindertojás”
A kismadár tojásai” kiestek” a fészekből. Vidd vissza úgy, hogy csak a tartót foghatod,
amelynek a tetején van a „tojás”. A mocsáron csak a zsombékokra léphetsz, a bokrok alatt át
kell bújni és a fára lépve kell a fészekbe feltenni a tojásokat.
Lelkesné Szücs Csilla

AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK TEENDŐI
ELŐZETES:
- felkészítik a tanulókat Madarak és fák napja témában
- menetlevelet készítenek az osztályokkal
- témával kapcsolatos szólásokat, közmondásokat gyűjtenek, dalokat tanulnak
- instruálják csoportjaikat az év fája, bokra, madarak…témával kapcsolatos tájékozódásban
- aktualizálják az osztály és a folyosói faliújságokat
- átbeszélik a napirendet, pontosítják a feladatokat és csoportvezetőt választanak

A NAP FOLYAMÁN:
- kiosztják az egészségcsomagokat
- felügyelnek
- figyelemmel kísérik osztályaik mozgását, szükség esetén segítik őket
- felügyelik az étkezéseket és a pihenő időket
- irányítják a helyszínek rendbetételét
- kiértékelik az osztályokkal a napot
- aláíratják a jelenléti íveket

TEAM-VEZETŐ ÉS TEAM-TAGOK FELADATAI
’ kijelöli és felkéri tagnak a két kollégát
’ megtervezi a programot
’ kidolgozza a lebonyolítás módját
’ a team-tagokkal összeállítja a forgatókönyvet
’ a team-tagokkal bejárja a belső és külső helyszíneket
’ egyeztet az egészségcsomag tartalmáról
’ gondoskodik a tárolásról és a szétosztásról
’ minden kollégával átbeszéli a napot és a személyre szabott feladatokat
’ egyeztet a konyhával a hidegcsomagokról
’ megbeszéli az ökológiai bemutató menetét
’ megbeszéli az állomásvezetőkkel a helyüket és igényeiket
’ Általános programfelelős

TEAM-TAGOK FELADATAI
~ előkészítik a szükséges feliratokat(állomások jelzése)
~ kezelik a jelenléti íveket
~ ellenőrzik a programhoz szükséges eszközöket
~ átnézik a faliújságokat
~ összegyűjtik a menetleveleket
~ intézik a bevásárlást
~ előkészítik az osztályok ajándékait
~ előkészítik a faültetést

Ökonap
Környezetvédelmi és madarak, fák napi vetélkedő
Alsó tagozat
Programbeszámoló
A program értékelése
A madarak és fák napi rendezvényünk a tervezet szerint alakult, sikeresnek
tartjuk.
A feladatok változatosak és érdekesek voltak.
Az egyidejű foglalkoztatás elérte célját, minden állomáson folyamatosan voltak
osztályok, nem volt várakozás.
A menetleveleket szívesen készítették tanulóink, ezt az igényes munkák
tanúsítják.
Az állomásvezetők tartalmas feladatokat állítottak össze.
Az osztályokat a kollégák a megállapodás szerint készítették fel.
Az egészségcsomagoknak örültek a tanulóink.
Az ökológiai bemutatóval is újdonságot tudtunk adni gyerekeinknek.
A sportpályára tervezett szabadidő tette teljessé, a faültetés pedig ünnepélyessé a
napot.

Balatonszabadi, 2014. május 10.
Lékáné Lehoczki Alice
főszervező

Alsós ökonap képekben

