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PPrroojjeekktttteerrvv          
 

A projekt szerzője 

Vezeték- és keresztnév  Szelesné Kása Ilona 

Iskolakörzet  

Iskola neve Lakiteleki Eötvös Lóránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Város, állam Lakitelek 

Áttekintés 

A projekt neve 

Fessünk természetesen! 

Összefoglalás 

A diákok felfedezik a festésre alkalmas növényeket, kutatnak, prezentációt készítenek, értékelik 

egymás és saját munkájukat. Tintát készítenek a megismert növényekből. Papírsárkányt készítenek 

és megadott szempontok szerint és kifestik növényi festékkel. A saját készítésű és festésű sárkányt 

mozgásba hozzák. Közösen kialakított és tradicionális szabályok szerint játszanak a sárkányokkal az 

iskolában, majd otthon. 

Tantárgykör 

Vizuális kultúra 

Évfolyam   

5. 

Hozzávetőleges időtartam  

 

6x45 perces óra 

A projekt alapjai 

Tartalmi követelmények és mércék  

 

 Magyarázó rajzok pontos értelmezése 

 Képi utasítások követése 

 Az utasítás kipróbálása, ellenőrzés, a visszacsatolás után módosítás a felmerült problémák 

alapján 

 A fenntarthatóság és környezettudatosság lehetőségeinek vizsgálata 

 A létrehozott tárgy díszítésének megtervezése és kivitelezése 

 A kiemelés eszközeinek ismerete 

 A forma és rendeltetés összefüggéseinek megértése 

 Önálló vélemény alkotás saját és mások munkájáról 

 Digitális kompetencia mélyítése  

forrás: kerettanterv.ofi.hu 
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Tanulási célok/tanulási eredmények 

 

 Eredeti gondolkodás és találékonyság a munka során  

 Új ötletek kitalálása, megvalósítása és másokkal való megosztása  

 Az információk rendszerezése, elemzése és összegzése a problémamegoldás és a 

válaszok megtalálása érdekében  

 Rugalmasság és kompromisszumkészség a közös célok eléréséhez  

 Közös felelősségvállalás az együttműködés során  

 Az információkhoz való hozzáférés és az információhasználat erkölcsi/jogi 

kérdéseinek alapvető megértése   

 A technológia, mint eszköz alkalmazása a kutatás és az információk rendszerezése, 

értékelése és kommunikációja érdekében 

 Szorgalom és megfelelő munkaerkölcs 

 Az alapvető készségek és/vagy tananyag elsajátításán túl a tudás és szakértelem 

megszerzését biztosító lehetőségek folyamatos felfedezése  

 Megfelelő és eredményes együttműködés másokkal 

 Az idő és a munkamennyiség hatékony kezelése  

 Elkötelezettség az egész életen át tartó tanulás iránt  

 

 

A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések 

 Alapkérdés  Hogyan fessünk festék nélkül? 

 
Projekt-

szintű 

kérdés 

A bolti festéken kívül létezik más festék? Festhetünk-e növénnyel sárkányt? 

 
Tartalmi 

kérdések 

Hogyan lehet növényből festéket készíteni? Melyik növény alkalmas festésre? 

Hogyan lehet papírsárkányt készíteni?  

Értékelési terv 

Az értékelés időrendje 
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A projektmunka 

megkezdése előtt 

  Mialatt a tanulók a 

projekten dolgoznak és 

feladatokat hajtanak végre 

  A projektmunka 

befejeztével 

   

I-K-T táblázat az előzetes 

tudás felméréséhez 

 

Ötletbörze, fogalmak, szavak 

gyűjtése-szófelhő 

 

Kérdések, kételyek 

megfogalmazása 

 

Közösen kialakított 

szempontok a pontozási 

táblához 

Páros prezentáció csoportos 

értékelése 

A párok egymás értékelése 

megadott szempontok szerint 

 

Tanári értékelés  

 

Tanulási napló a kísérletekről 

 

Áttekintő napló 

önértékeléshez 

I-K-T táblázat 

 

Szummatív értékelés: 

közösen kialakított 

szempontok alapján a 

pontozási tábla értékei 

összeadódnak 

 a) alkotás: önértékelés, 

tanári értékelés  

b) sárkány-összeszerelés: 

önértékelés, 

tanári értékelés  

   

 

 
  

Értékelési összefoglaló 

A projekt elején az előzetes tudás felmérése és a tanulói igény felmérése érdekében a tanulók az I-

K-T táblázat első két oszlopát töltik ki. Csoportmunkában kérdéseket, kételyeket fogalmaznak meg 

és közös virtuális felületen vagy plakát formájában rögzít a csoport.  

Még a kezdeti időszakban a tanulókkal közösen kidolgozzuk a pontozásos táblázatot, ami a 

projektvégi szummatív értékelést segíti elő.  

A festőnövények után párosával kutatnak virtuális és valós térben. Kutatási eredményeiket 

prezentáció formájában, párban előadják. A bemutató közben a hallgatóság, írásban értékeli az 

előadókat segítő kérdések segítségével tartalom és együttműködés szempontjából. Ezt követi az 

Önértékelés – páros munkán belüli együttműködést elősegítő ellenőrzőlista segítségével. 

A bemutatókat a tanár is értékeli, ennek szempontrendszerét a tanulók már előtte ismerik. 

Növényekből festékanyag előállítása kísérletezéssel. A kísérletet, a bekövetkező változások 

figyelemmel kísérését tanulási naplóban rögzítik. 

A papírsárkány forma és felület kialakításának önértékelése- ’Áttekintő napló önértékeléshez’ 

kitöltésével, és tanári értékeléssel. A szempontrendszert előzőleg ismerik. 

A sárkányok elkészítése csoportokban, magyarázó rajzok, ábrák megértése alapján történik. 

Önértékelése ’Áttekintő napló önértékeléshez’ és tanári értékeléssel. A szempontrendszert előzőleg 

ismerik. 

A projektvégi szummatív értékelésnél a sárkány működőképessége fontos szempont. 

 a) alkotás, sárkányfestés: önértékelés, tanári értékelés  

 b) sárkány-összeszerelés: önértékelés, tanári értékelés  

Projekt zárásaként a tanulók kitöltik az I-K-T táblázat 3. oszlopát  

A projekt végén a tanár a pontozásostábla adatai alapján szummatív értékeléssel zár. 

Közösen megfogalmazzák a folytatási lehetőségeket, tapasztalatokat. 
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A projekt részletei 

Szükséges készségek 

Alapvető informatikai ismeretek. 

Az élményt nyújtó, személyes megnyilvánulások érvényesítése az alkotó folyamatban. A vizuális 

nyelv alapelemeinek ismerete és alkalmazása. Festészeti technika alapszintű alkalmazása. 

Kéziszerszámmal végzett anyagalakítás. Alkotások esztétikai minőségeinek jellemzése. Alapvető 

manuális készség. Az emberi gesztusok, mimika, mozdulatok értelmezése. Alapvető kommunikációs 

készség. 

Módszertani eljárások 

Hangolódj rá! A projekt kulcsszavait tartalmazó szófelhőből a diákok egyéni munka során 

csoportosítják a számukra ismert és ismeretlen fogalmakat és beírják az I-K-T táblázat oszlopaiba. A 

tanár a szófelhőt előre elkészíti Tagxedo vagy Tagul szófelhő készítő programmal. A szófelhő 

közrebocsátása történhet digitálisan vagy kinyomtatott formában is.  

A projekttel kapcsolatban a diákok kérdéseket, kételyeket fogalmaznak meg csoport munkában. 

Gondolataikat közös Facebook oldalon vagy plakáton rögzítik. A csoportalakításhoz a tanár a TeamUp 

alkalmazást használja. 

Fedezd fel! Az iskola udvarán található festőnövényeskert –„SzínesKert” növényeinek megtekintése, 

beazonosítása, felfedezése. A TeamUp segítségével előre kialakított párok 3-3 festőnövényt 

választanak, amelyekről információkat keresnek a neten. Felfedezik a Flickr, fotók megosztására és 

licencelésére alkalmas oldalt, hogyan használhatnak fel jogtiszta képeket a prezentációjukhoz. 

Alkoss! A párok prezentációkat készítenek a Google Drive-Google Slides felhasználásával. Itt egy 

példa http://bit.ly/1SZABPx Mivel ez felhőalapú, ezért ez közösen is szerkeszthető. Valamint a 

prezentációk bemutatásának nem akadálya az otthon felejtett adathordozó.  

Mutasd be! Az elkészült prezentációkat a párok bemutatják osztálytársaiknak. 

Értékelj! A prezentáció után a hallgatóság értékeli a párokat ’Társak értékelése páros 

prezentációban’ kérdőív, valamint Önértékelés – páros munkán belüli együttműködést elősegítő 

ellenőrzőlista segítségével 

Gyűjts! A következő órára csonthéjas fáról származó mézgát kell hozni minden tanulónak. 

Kísérletezz! A SzínesKert növényeiből csoportmunkában (TeamUp) kísérletezéssel festékeket 

állítanak elő a diákok. A csoportok egy-egy tagja az eredményeket fotózással dokumentálja, 

szerkeszti és közzé teszi a közös Facebook oldalon. 

Értékelj! Tanulási naplóban rögzítik megfigyeléseiket 

Alkoss! A papírsárkány forma kialakítása és felületének kifestése a növényi tintákkal a kiemelés 

eszköztárával, forma és rendeltetés figyelembevételével. 

Értékelj! ’Áttekintő napló önértékeléshez’ kitöltése 

Kísérletezz! A sárkány összeépítése magyarázó rajzok pontos értelmezése alapján, képi utasítások 

követésével. Az utasítás kipróbálása, ellenőrzés, a visszacsatolás után módosítás a felmerült 

problémák alapján. 

Értékelj! ’Áttekintő napló önértékeléshez’ kitöltése 

Mutasd be! Az elkészült papírsárkányok röptetése az iskola udvaron 

Játssz! A sárkányeresztés közös és tradicionális szabályainak ismeretében játszanak, versenyeznek 

a sárkányokkal 

Értékelj! A tanuló kitöltik az I-K-T táblázat 3. oszlopát. A tanár összegzi a projekt során végzett 

munkát. Az eredmények és produktumok összesített pontszámai alapján szummatív értékelés 

történik jegy formájában 

 

 

http://bit.ly/1SZABPx
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Differenciált oktatás alkalmazása 

 

Sajátos nevelési 
igényű tanulók 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók szakértők, időnként mentorok bevonásával 

oldják meg a feladatokat. 

Az IKT alkalmazások közül készségeiknek megfelelőt használnak. Hosszabb 

tanulási idő biztosított számukra.  

 

Nem 
anyanyelvű 
tanulók  

 

Anyanyelvi szövegek, illusztrációval ellátott szövegek biztosítása. A tanuló saját 

nyelvén kiegészítheti a prezentációt. A projekt többi produktumának 

bemutatásához nem szükséges a nyelv. 

 

Tehetséges/Kül
önleges 
képességű 
tanulók 

Lehetőséget kapnak mentori szerep gyakorlására. Így a sajátos nevelési igényű 

diákok mentorálására például a sárkány-összeállítás során. 

A kísérleti folyamatokról készített képekből Movie Maker használatával videót 

készítenek. 

A tehetséges tanulók a projekten kívül lehetőséget kapnak a ’SzínesKert’ 

szakkör munkájában részt venni, tagja lehet a szakkörnek. A művészi kifejezés 

iránt érdeklődő diákok jelentkezhetnek a művészeti iskolánk grafika tanszakára. 

 

A projekthez szükséges anyagok és eszközök 

Technológia – Hardver              

 fényképezőgép  

 számítógép(ek)  

 digitális fényképezőgép  

 DVD lejátszó 

 internet-hozzáférés  

 CD 

 nyomtató  

 projektor  

 szkenner  

 televízió  

 videomagnó  

 videokamera  

 videokonferenciához szükséges 

berendezés 

 Egyéb       

Technológia – Szoftver (Kattintson a szükséges szoftverek melletti négyzetre) 

 adatbázis/táblázatkezelő  

 kiadványszerkesztő  

 levelezőprogram 

 enciklopédia CD-n  

 képfeldolgozó  

 böngésző  

 multimédiás 

alkalmazások  

 

 honlapszerkesztő  

 szövegszerkesztő  

 Egyéb        

Nyomtatott 

anyagok 

referenciaanyagok : IKT Műhely 2014, Educatio   

szakirodalom: Kemendi Ágnes: Festőnövények Móra 1989.; Kemendi Ágnes: 

Festés növényekkel, Cser Kiadó 2014. 

követelményrendszer: NAT 2012  

igényfelmérő lapok, kérdőívek, magyarázórajzok, ellenörző listák 

Segédanyagok Skicc pausz, maszkoló szalag, bambuszrolóból nádszálak, ecset, olló 

Internetes források 

A projekt végrehajtását segítő weblapok  

http://bit.ly/1MrL6v3 

http: // bit.ly/1Pt41Fz 

http://bit.ly/1hoK7jV 

http://bit.ly/1MrL6v3
http://bit.ly/1Pt41Fz
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Egyéb 

forrásanyagok 

 kísérletek, mentorok 
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