Digitális témahét
Osztálytéma: Tavaszi ébredés
A téma feldolgozása napközis foglalkozáson: tavaszi kép készítése kis csoportokban A3-as rajzlapon a
tavaszi ébredésről a természetben.
Időkeret: napközis szabadidőben (pl. ebéd előtt, tanulmányi munka megkezdése előtt, tanulmányi
munka után) több délutánon át a héten, a munka befejezéséig.
Eszközigény: A3-as rajzlapok, színes papírok, krepp papír, fénymásolópapír, írólap, sablonok,
ragasztó, olló, laptop, projektor, pen drive, okostelefon
Technika: digitális eszközök használata, vágás, hajtogatás, ragasztás
Szempontok a linkek gyűjtéséhez:
- A tavasz jellegzetes növényeinek, állatainak megfigyelése a mezőn, úgy, mint: fű, hóvirágok, méhek,
katicabogarak, nyuszik, csibék; a méhek, egyéb rovaroktól való félelem enyhülhet ilyen módon.
- Ezek megjelenése a húsvét kapcsán a néphitben, gyerekdalokban;
- Valóság és ábrázolás közti különbségek, hasonlóságok megfigyelése. Növények, állatok
jellegzetességei. Egyszerűsített formák.
Források ehhez: www.youtube.com; http://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/ ;
https://pixabay.com/hu/photos; http://eletmodszer.com/; http://kepek.4ever.eu/; http://5mp.eu/
Téma feldolgozásának menete:
1.Megismerkedés a témával; tavaszi növények, állatok megfigyelése a mezőn (linkekről képek,
dalrészletek kivetítése, megbeszélés). Ábrázolás és valóság közti különbség megfigyelése.
2.Tervezzetek csoportonként képeket! (A3-as rajzlapok, katicákhoz, méhekhez sablonok biztosítása,
csibék kivágása, hajtogatás bemutatása az éppen szabad csoporttagoknak mobilról lépésenként).
3.Az elkészített részekből kép összeállítása csoportonként, háttérdíszítés (ez még 2-3 óra, mivel a
csoport fele rendszeresen zeneórára, szolfézsra jár).

Képek alkotórészeinek elkészítéséhez segítség (linkgyűjtemény)
(óránkénti feladatokra lebontva)
1)Tavaszi rét hóvirággal. Védett virágunk a hóvirág. Élőhelyeinek, jellegzetességeinek megfigyelése.
(Hajtogatása origamival: telefonról; Anyag: Zöld és fehér papír Írólap)
https://pixabay.com/hu/photos/?q=H%C3%B3vir%C3%A1gok&image_type=&cat=&min_width=&min
_height=
2) Jön a nyuszi! - (nyuszikészítés sablon alapján).
Nyuszi ül a fűben...dal https://www.youtube.com/watch?v=K3hKcaOP-8w
Miért tojik a húsvéti nyúl tojást? Húsvéti szimbólumok, szokások.
http://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/4974-husvet-eredete-husvet-tortenete-husvet-husveti-tojashusveti-barany-husveti-nyul-husveti-tojas-festes
http://eletmodszer.com/husvet-szimbolumai-husveti-nyul-tojas.html
http://5mp.eu/web.php?a=nagyji&o=u1MFpc5XGF

3) Benépesül a mező (rovarok jelennek meg, állatok születnek)
Katicabogár (kivágása, díszítése filctollal, ragasztás);
Kiscsibék (kivágásuk fénymásolópapírról. Testük: sárga; láb, csőr: piros színű.)
https://pixabay.com/hu/photos/tavaszi%20r%C3%A9t/
https://pixabay.com/hu/photos/tavaszi%20r%C3%A9t/?orientation=&image_type=&cat=&colors=&q
=&order=popular&pagi=3
https://pixabay.com/hu/photos/tavaszi%20r%C3%A9t/?orientation=&image_type=&cat=&colors=&q
=&order=popular&pagi=4
http://kepek.4ever.eu/cimke/21626/kiscsibek?pg=2
4) Méhecskék: https://www.youtube.com/watch?v=ZIxdGylsCGc
https://pixabay.com/hu/photos/m%C3%A9zel%C5%91%20m%C3%A9h/
Anyaga: famentes rajzlap sablon alapján, majd színezés
Későbbiekben még lehetőség szerint (ha szendvics lesz az uzsonna) a témához kapcsolódhat.
5) Egészséges tavaszi zöldségek – primőrök (12. oldal): Képkészítés primőr zöldségszeletekkel
szendvicsen (saját szendvics kidekorálása).
http://www.sumegcsehioktatas.hu/attachments/051_Tavaszi%20zsong%C3%A1s%20projekt%202014.pdf

