
Nálatok laknak-e még Babszem Jankók és Borsószem királykisasszonyok? – 1. sz. melléklet 
Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 

 
 

HÜVELYESEK ÉVE – 2016. programsorozat tematikus terve 

 

Óraszám Dátum Cím Tananyag 
Fő 

didaktikai 
feladat 

Szervezési 
mód 

munka-
forma 

Tanulók 
tevékenysége Módszerek Eszközök Értékelés 

2 óra 
az 5. évfolyam 

minden 
csoportjában, 
összesen 8 

óra 

február 
Egészséges 
élelmiszert a 
kiskertből. 

Konyhakerti 
növények 
ismerete, 

termesztési 
igényeik. 

Növénytársítások
. Kiemelten a 

hüvelyes 
növények helye, 
termesztése az 
iskolakertben. 

 

 
Ismétlés, új 
ismeretek 

elsajátítása. 
Gyakorlás. 

Tanórán kívüli 
foglalkozás. 

Csoportmunka
. 

Kertterv, 
magszalag 
készítés. 

Kerettörténet 
(storyline) 
Szimuláció, 
szerepjáték, 
kooperatív 

tanulás 

Kartonpapír, 
színes 

applikációs 
képek a 

növényekről. 
Vetőmagvak, 
lágypapírok, 

olló, ragasztó, 
csiriz. 

Produktum és 
az 

együttműködé
s, 

munkamegosz
tás 

értékelése. 
Önértékelés, 
pedagógus 
értékelése. 

2 óra az 5. 
évfolyam két 
csoportjában. 

március 
Tavaszi 

munkák a 
kertben. 

Magvak vetése, 
sorba, szórva, 

fészekbe. 

Új ismeretek 
elsajátítása, 
a tanultak 

alkalmazása
. 

Technika, 
életvitel és 
gyakorlat 
tanóra. 

Kiscsoportos, 
páros munka. 

 

Munka a vetési 
terv szerint. 

Borsó vetése. 

Megbeszélés, 
bemutatás, 
magyarázat. 
Munkavégzés 
visszacsatolás, 

pozitív 
megerősítés 

Kerti 
szerszámok, 

magvak. 

A 
munkavégzés 

folyamata, 
eredménye. 
Önértékelés, 
társértékelés. 

2 óra a felső 
tagozat 
minden 

csoportjában, 
összesen 32 

óra 

április 

Menőkor – 
avagy ami 
utánunk 
marad 

Egyes 
országokban élő 

családok 
táplálkozási 
szokásai, 
ökológiai 

lábnyomuk. A 
hüvelyesek 
jelenléte 

étrendjükben. 
Saját életvitelünk 

elemzése, 
értékelése. 

 

Új ismeretek 
elsajátítása, 
alkalmazása

. 

Kiscsoportos 
tevékenység. 
Önálló munka. 

Önálló 
ismeretfeldolgozás

, előadás 
(elemzés, 
értékelés). 

Magyarázat, 
tanulói 

kiselőadás, 
megbeszélés, 

elemzés, 
értékelés 

OFI 
segédanyag a 
foglalkozáshoz 

Tananyag 
feldolgozás, 
előadás – 

társértékelés, 
pedagógus 
értékelése. 
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Óraszám Dátum Cím Tananyag 
Fő 

didaktikai 
feladat 

Szervezési 
mód 

munka-
forma 

Tanulók 
tevékenysége Módszerek Eszközök Értékelés 

 
Időjárástól 

függően heti 
12 tanóra, 4 
tanórán kívüli 
foglalkozás 

lehetőségének 
felhasználásá-

val 
 
 

április Iskolakert 
gondozása 

Növények 
gondozási 
munkái: 

gyomlálás, 
egyelés, 

talajlazítás, 
öntözés. 

A tanult 
ismeretek 

alkalmazása
, gyakorlás 

Csoportmunka
, egyéni 
munka 

 
Iskolakerti 

munkavégzés, 
munkamegosztás. 

Megbeszélés, 
munkavégzés. 

Kerti 
szerszámok, 

védőfelszerelé
sek szükség 

szerint. 

 
A 

munkavégzés 
szervezettség

e, 
eredménye. 

4x2 óra a Föld 
Hetén április Ökológiai 

lábnyom 

 
Ökológiai 
lábnyom 

fogalmának képi 
megjelenítése. 

Tervezés, 
kivitelezés 

 

Ismeretek 
alkalmazása
, gyakorlás 

Kiscsoportos 

Kupakokból 
készült kép 
kivitelezési 
munkálatai 

Önálló 
alkotómunka. 

Szabad 
alkotás. 

Fatábla, 
ragasztó, 
kupakok 

Az elkészült 
alkotás, 

munkavégzés 
folyamata. 

2x2 óra a 6. 
évfolyamon május 

Vetési 
munkák 

folytatása 

 
Különböző fajták 

igényeinek 
megismerése. 

Magágy készítés, 
magvetés. 

 
 
 

Új ismeretek 
elsajátítása, 

a tanult 
ismeretek 

alkalmazása 

Csoportos Bab vetése. 

Megbeszélés, 
bemutatás, 
magyarázat. 

Munkavégzés, 
visszacsatolás, 

pozitív 
megerősítés 

Kerti 
szerszámok, 

védőfelszerelé
sek szükség 

szerint. 

A 
munkavégzés 

folyamata, 
eredménye. 
Önértékelés, 
társértékelés. 

2x2 óra az 5. 
évfolyamon június 

 
Konyhakerti 
növények 

betakarítása, 
feldolgozása 

 
Rövid 

tenyészidejű 
növények 

betakarítása. A 
gazdasági és 

biológiai érettség 
fogalma, 

elkülönítése. 
Tartósítási 
eljárások. 

 

Új ismeretek 
elsajátítása, 
alkalmazása 

 
Kiscsoportos, 

csoportos 

Borsó 
betakarítása, 
feldolgozása, 
tartósítása 

fagyasztással 

Megbeszélés, 
bemutatás, 
magyarázat. 

Munkavégzés, 
visszacsatolás, 

pozitív 
megerősítés 

Háztartástan 
szaktanterem 
eszközkészlete 
(tárolóedénye
k, fagyasztás 

kellékei) 
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Óraszám Dátum Cím Tananyag 
Fő 

didaktikai 
feladat 

Szervezési 
mód 

munka-
forma 

Tanulók 
tevékenysége Módszerek Eszközök Értékelés 

*4 óra minden 
évfolyamon – 
egy alkalom 

06.03. délután 

június Kerti nap 

Ételkészítési 
gyakorlat 

hüvelyesek 
felhasználásával 

Tanult 
ismeretek 

alkalmazása 
Csoportos 

Ételkészítés 
bográcsban 

Játékos vetélkedő 
próbáinak 
teljesítése 

Játék, 
szerepjáték, 
vetélkedő 

Kerti 
ételkészítés 

eszközkészlete
, játékok 

 
Osztályok 

teljesítményé
nek 

értékelése 
pontozással. 

*2 óra 
osztályonként, 
összesen 16 

óra 

június Szakácsköny
v szerkesztés 

 
Kerti nap 

ételkészítési 
terve (recept, 
hozzávalók, 

munkafolyamat) 
leírása, 

kiegészítése 
fotódokumentáci

óval, rajzzal, 
történettel, 

ismeretterjesztő 
anyaggal, esetleg 

verssel. 
 

 
 
 
 

Ismeret-
szerzés 

tevékenység 
során 

 
 
 
 

Kiscsoportos 

 
 
 

Dokumentáció 
tervezés, 
kivitelezés 

Megbeszélés, 
magyarázat. 

Önálló 
alkotómunka 

 
 
 
 

Számítógépes 
technikai 
háttér. 

 
 
 
 

Produktum 

Kéthetente 3 
alkalommal 2 

óra, egész 
nyáron 

folyamatosan 

július- 
augusz-

tus 

Iskolakert 
gondozása 

Növények 
gondozási 
munkái 

Gyakorlás Kiscsoportos, 
egyéni 

Bab betakarítása, 
feldolgozása 

Megbeszélés, 
bemutatás, 
magyarázat. 

Munkavégzés, 
visszacsatolás, 

pozitív 
megerősítés 

 
Szükség 

szerint kerti, 
háztartási 
eszközök. 

munkafolyam
at, 

munkamegosz
tás, 

produktum 
értékelése. 

 

*A jelölt foglalkozások a tematikus tervtől eltérően az őszi időszakban a 2016/2017. tanév elején valósulnak meg, a csapadékos időjárás 
miatt. 


