
Mit tanultam 
egy év alatt?

(TERMÉSZETTUDOMÁNY, VIZUÁLIS KULTÚRA)

„Az én Uram, az ÚR, megtanított engem mint tanítványát beszélni, hogy 
tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy 

hallgassam tanítványként.” 
Ézs. 50,4

A tanév utolsó foglalkozásán visszatekintünk az elmúlt egy évre, és előretekintünk az 
előttünk álló következő tanév témaköreire is. Végül egy ökopiknikkel zárjuk le az évet.

Az tanév utolsó foglalkozásához nem adtunk meg belső időkeretet, ezt kezeljük ru-
galmasan!

36.1. Mit viszek magammal?
36.2. Ökopiknik
Összesen 90 perc

A szükséges mellékletek nyomtatása.

A piknik előkészítése
• megfelelő hely kiválasztása
• szülők tájékoztatása
• további kísérő pedagógus felkérése
• ökopiknik kellékeinek összegyűjtése pl. pokróc, elemózsia, stb.

FELADATOK LEÍRÁSA

36.1. Mit viszek magammal? 

Tanévzárás
Ismertetjük a számonkérés eredményeit, visszajelzést adunk az eredményekkel kap-
csolatban.
• A gyerekeknek kiosztjuk az előző órán megírt fogalmazásokat.
• Az online teszttel együtt értékeljük a tudásukat.
Az év végi jegyeket is megbeszéljük.
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Fejlesztett készsé-
gek, attitűdök
Ismeretek
rendszerezése.
Kommunikációs 
képesség.
Szociális képesség.

Mit készítsek elő?
füzet, íróeszköz, 
színes filctollak, 
színes ceruzák, 
csomagolópapír, 
gyurmaragasztó

ökopiknik kellékei

Mit akarunk elérni?
Ismeretek felidézése, 
rendszerezése. A 
tanév zárása.

Mit fogunk csinálni?
Közös rajz és/vagy 
szófelhő készítése.

Miről szól ez a tanegység?

Áttekintő vázlat

Előkészületek

36. 
foglalkozás
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Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
füzet, íróeszköz, 
csomagolópapír, 
gyurmaragasztó, 
színes ceruzák, színes 
filctollak

Mellékletek
36.1. Hátizsák

Mit akarunk elérni?
Búcsúzás a tanévtől, 
élménymegosztás.

Mit fogunk csinálni?
Közös piknikezés és 
beszélgetés.

Mire van szükségünk 
ehhez a feladathoz?
piknikezés kellékei

Mit tanultam egy év alatt?
A gyerekeket 4 csoportba osztjuk, a tanév során megismert négy nagy témakörnek 
megfelelően: A kert, Őszből télbe fordulunk, Otthonkutatók, Réten-mezőn.
Minden csoport kap egy-egy csomagolópapírt. Kijelöljük, hogy melyik csoport a tanév 
melyik témakörével foglalkozik.

1. feladat: Színes ceruzák segítségével készítsetek (háttér)rajzot a saját témakörötök-
ről 5 perc alatt!

2. feladat: A háttérrajzra színes filctollakkal írjátok/rajzoljátok rá a témakörről tanult 
és rögzült fogalmakat, tevékenységeket, élményeket! 5 percetek van.

3. feladat: 5-5 perces csoportforgó: Adjátok tovább a következő csoportnak a munká-
tokat! Egészítsétek ki az előttetek lévő témakör rajzát, a feliratokat! Megadott jelre 
5 percenként cseréljetek!

A közösen elkészített témakörábrák kikerülnek a táblára. Járjuk körül őket, nézzük 
meg a részleteket, így felidézve a teljes tananyagot!

Mit viszek magammal? 
A tanévet egy hátizsákos feladattal kezdtük el. Akkor azt gondoltuk végig, mit vinnénk 
magunkkal egy kirándulásra. Most máshogy pakoljuk be a hátizsákunkat.
Tegyük bele azokat az emlékeket, élményeket, azokat az új ismereteket, amiket ma-
gunkkal viszünk!

Minden tanuló megkapja a 36.1. melléklet egy-egy kinyomtatott hátizsák grafikáját. 
• Mindenki pakolja bele rajz vagy feliratok formájában mindazt a hátizsákba, amit 

tanult az év során, vagy ami jó élmény volt neki!
• A hátizsákokat természetesen tetszés szerint ki is lehet színezni!

36.2. Ökopiknik 
A tanév utolsó együtt töltött perceit közös piknikkel zárjuk.

Keressünk az iskola közelében (vagy akár az iskolaudvaron) piknikezésre alkalmas 
területet!
Szép idő esetén menjünk ki a természetbe, fogyasszuk el a piknikre szánt enni- és 
innivalókat, és beszélgessünk kötetlenül a gyerekekkel!

MINDENKINEK ÁLDOTT NYÁRI PIHENÉST KÍVÁNUNK!

Otthoni feladat
Gyűjtsetek minél több nyári élményt, és figyeljétek meg a természetet!
Ha érdekeset láttok, fotózzátok le, és küldjétek be a közösen használt online felületre!


