
Réten-mezőn 
számonkérés
(TERMÉSZETTUDOMÁNY, DIGITÁLIS KULTÚRA)

„Távoli forrásból merítem tudásom, és bebizonyítom Teremtőm igazát.”
Jób 36,3

A foglalkozás mindkét órájában a gyerekek a Réten-mezőn témakör keretében meg-
szerzett tudásukról adnak számot. A számonkérés különleges formában fog történni 
és két részből áll majd össze: a tanulók először egy Redmenta tesztet töltenek ki, majd 
fogalmazást írnak. 
A végleges eredményeket az utolsó órán fogjuk megbeszélni a csoporttal.

35.1. Online teszt  45 perc
35.2. Nyár a farmon  45 perc
Összesen 90 perc

Internetkapcsolat ellenőrzése (közös használat, leterheltség esetén is).
Tablet minden tanulónak.

FELADATOK LEÍRÁSA

35.1. Online teszt 
A számonkérés első részében a diákok a számítógépteremben vagy tableteken online 
(Reftantár vagy Redmenta felületen) tesztet oldanak meg (35.1. melléklet). Mindkét 
teszt a témakörhöz kapcsolódik, a Reftantár felületen elérhető verzió komplexebb, 
többféle feladattípust tartalmaz.

Az online teszt előnye, hogy a számítógép az előre beállított válaszok alapján automa-
tikusan javít, így a kitöltés után (kb. 30 perc) a tesztpontszáma mindenkinek látható 
lesz. A kitöltés után a tesztkérdéseket és válaszokat közösen meg tudjuk beszélni a 
gyerekekkel.

Variáció
Természetesen a teszt nyomtatott formában is megoldható.
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Tantervi vonatkozás
A mezők és a szántó-
földek életközössége, 
természeti-környezeti 
problémái.

Kulcsszavak
A Réten-mezőn téma-
kör kulcsfogalmai

Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Digitális kompetencia.
Íráskészség fejlesz-
tése.
Környezettudatos 
gondolkodás.

Mit készítsek elő?
számítógépterem 
vagy tanulónként: tab-
letek, íróeszköz, A4-es 
vonalas lapok

Mit akarunk elérni?
Ismeretek ellenőrzése.

Mit fogunk csinálni?
Egyéni feladatmegol-
dás. Közös értékelés. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
számítógépterem/
tabletek

Mellékletek
36.1. Teszt

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

35. 
foglalkozás

45
perc
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Mit akarunk elérni?
Ismeretek számonké-
rése.

Mit fogunk csinálni?
Egyéni feladatmeg-
oldás. 

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
Tanulónként: A4-es 
vonalas lapok, íróesz-
köz

35.2. Nyár a farmon 
A foglalkozás második részében a gyerekek fogalmazás keretében gondolkodnak to-
vább rétről, mezőről.
Minden diák kap egy-egy A4-es vonalas lapot.

A feladatot szóban mondjuk el a gyerekeknek, és a táblára is felírhatjuk:
Képzeljétek el, hogy a nyár egy részét nagyszüleitek vidéki házában töltitek! A ház 
körül egyaránt vannak haszonállatok, baromfiudvar, gyógynövényes kert és vetemé-
nyes is.
Írjatok fogalmazást, melyben bemutatjátok, mivel foglalkoztatok a gazdaságban!

Szempontok a fogalmazáshoz:
• Milyen növények vannak a kertben? Mire használják őket? milyen gondozást igé-

nyelnek?
• Milyen haszonállatokat tartanak a nagyszüleid? Hogyan kell őket gondozni? Melyi-

ket miért tartják?
• Milyen gyógynövényeket ismersz meg a nagyszüleid kertjében?
• Milyen lakói vannak a baromfiudvarnak? Figyeld meg őket, miket csinálnak?
• Milyen a nagyszüleid házának környezete? Terepe, színei, domborzata, időjárása, stb.?
• Figyelj oda:

– a helyesírásra
– az egész mondatok használatára
– a szöveg tagolására!

Otthoni feladat
A tanév utolsó foglalkozásán ökopikniket fogunk tartani.
Kérjük meg a gyerekeket, hogy a következő alkalomra piknikezéshez megfelelő ruhá-
zatban jöjjenek!
Hozzanak magukkal olyan ennivalót (nem csak édességet!), amit meg tudnak majd 
osztani társaikkal is! Hozzanak magukkal saját kulacsukban innivalót (lehetőleg vizet)! 

Beszéljük meg a gyerekekkel, mitől lesz „öko” a piknik?
• víz
• pléd
• saját kulacs
• minél kevesebb csomagolás, újrahasználható/újrahasznosítható csomagolás hasz-

nálata
• olyan ételek, amelyek felelős gazdálkodásból származnak.

Felhasznált és ajánlott irodalom
• Online teszt: 
• https://reftantar.e-studygroup.com/editor&project=074b2355980c3c42d276f20f3bc3

d1db
• https://redmenta.com/
• Számonkérés szöveg forrása: https://www.erdekesvilag.hu/a-retek-elovilaga-cso-

dalatos-miniatur-okoszisztema/

45
perc
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