Tervezet
A vezetőtanár neve: Balatoni Zsolt
A hallgató neve:
Tantárgy: Napközi- kézműves foglalkozás
Osztály: 1. A
Tanítás ideje, órarendi óra:
Témakör: A tavasz
A tanóra feladatai:



Oktatási feladat: Nárcisz virág készítése
Képzési feladat:
.
Tapasztalatszerzés a tárgy készítéséhez felhasznált
anyagokról, eszközökről, technológiákról.
·

A különböző papírok tulajdonságai, alkalmasságuk.

·

A tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése.

·
Mintakövetéssel a feladat végrehajtási lépéseinek
megtervezése, a szükséges idő, anyag, munkamennyiség becslése.
·
A tevékenységhez használt szöveges, rajzos és képi minta
követéséből származó egyszerű utasítások, tervek végrehajtása.
·
Kézügyesség, mozgáskoordináció, jó testtartás, megfelelő
erőkifejtés képességének fejlesztése.



Nevelési feladat:
·
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan
végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés
a biztonságra (nyírás, hurkapálca- szúrásveszély).
·
A tevékenységhez kapcsolódó baleseti veszélyek és más
biztonsági kockázatok felismerése és megelőzése, a segítségnyújtás
lehetőségeinek ismerete.
·
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő, biztonságos
használata.
·
Munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása, törekvés
a takarékosságra.
·

Pontos munkára nevelés.

·

Önálló munkára nevelés.

·
.

A munkafolyamatban egymás megsegítésére irányuló ösztönzés. A közösségi szellem fejlesztése. Együttműködésre biztatás.
Környezetvédelmi nevelés- anyagtakarékosság

.


Természetvédelmi nevelés: a virágok gondozása, védelme

Didaktikai feladat:
·
Új ismeretek feldolgozása.
·

Megszilárdítás, emlékezetbe vésés.

·

Alkalmazás, gyakorlás.

·

Ellenőrzés, értékelés.

Módszerek:
·

Szóbeli ismeretközlés (nevelő munkáján alapuló)

·

Szemléltetés (bemutatás) (nevelő munkáján alapuló)

·

Megbeszélés (beszélgetés) (nevelő és tanulók közös munkáján alapuló)

·

Ismétlés (nevelő és tanulók közös munkáján alapuló)- korábban már megismert munkamódszerek felidézése

·

Gyakorlás (nevelő és tanulók közös munkáján alapuló) - korábban már megismert munkamódszerek készségszintű alkalmazása

·

Ellenőrzés, értékelés (nevelő és tanulók közös munkáján alapuló)

·
Önálló tanulói tevékenység (gyakorlati munka) (tanulók
önálló munkáján alapuló)
Munkaformák:
·

Frontális osztálymunka.

·

Csoportmunka (tanulópárokban vagy kisebb csoportokban).

·

Egyéni tevékenység.

Tantárgyi kapcsolatok: Környezetismeret, Magyar, Technika
Felhasznált források (taneszközök, digitális tananyag, online források, szakirodalom, stb):
Eszközök:
·
Anyagszükséglet: színes papír – fehér vagy sárga színű a virághoz (14x12 cm), hurkapálca, zöld krepp papír, színes papír – zöld színű a levelekhez,
alaklemez
·
Szerszámszükséglet: olló, ragasztó, törlőkendő, grafit ceruza, radír
tanítói folyamatábra, mintadarab
Mellékletek: (feladatlapok, megoldások, felhasznált szövegek és képek, tanulási segédletek, táblakép, diák-interaktív anyag):

Időkeret

14.0014.02
2’

Az óra menete

1.Szervezési feladatok:
a.)külső szervezés: anyagok, szerszámok kiosztása,
előkészítése.
b.) az óra indítása: rendteremtés, jelentés,
ráhangolódás

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Tanulói
Eszközök
munkaformák
Utasítás

Felelősök

Papírok,
ragasztó, olló
kiosztása

Megjegyzés

Tolerancia,
fegyelmezett
várakozás, ügyelünk a
balesetveszélyre.

Időkeret

14.0214.07
5’

14.0714.12
5’

Az óra menete

2.Motiválás:
- tavaszi dal éneklése (Tavaszi szél)
- beszélgetés a tavaszról, a tavasz
ismertetőjegyeinek összegyűjtése (kötetlen
beszélgetés + tanult ismeretek felidézése)
( Most melyik évszakban járunk? Mi jellemző
a tavaszra? –hőmérséklet, nappalok hossza,
időjárás megváltozása. Milyen változások
vannak még a természetben?- felébred téli
álmából, megindul a nedvkeringés, növények
kihajtanak.
- a tavaszvárás okainak megfogalmazása
(Miért várjuk-, miért örülünk a hosszú, hideg
tél után a tavasznak?)
- a kora tavasz virágainak felsorolása (hóvirág,
jácint, nárcisz, tulipán)
táblai applikáció- virágok felismerése képről,
párosítás szókártyákkal
3. Célkitűzés:
A mai foglalkozáson egy nárcisz virágot készítünk
el.
- tanítói munkadarab bemutatása
Figyeljük meg a munkadarabot: milyen részei
vannak, milyen a felépítése, melyek a felhasznált
anyagok?
- a használt anyagok megfigyelése, értékelése:

Módszerek

Tanulói
Eszközök
munkaformák

Motiválás
Közös éneklés

FOM

Beszélgetés

-egyéni
jelentkezők
meghallgatása

Probléma
felvetés

Hangszer
Képek az IKT
eszközön
kivetítve

Megjegyzés

Mérjük fel, kb.
mennyi tanulót
tudunk meghallgatni!
A fő mozzanatra (
munkatev.) maradjon
idő!
A megnyilatkozások
közben dicsérjünk
sokat!

Párosítás

Táblai
applikáció

Bemutatás
Munkadarab
Probléma
felvetés
Megfigyeltetés

FOM

Jól látható méretben
kell készíteni

Időkeret

Az óra menete
Mit tudsz a papírról?
Milyen fajtáit ismertük meg?
Mit készítettünk már belőle?
Hurkapálca felhasználása, balesetveszély!
Mire hívnád fel a figyelmet a munkavégzés során?

14.12-

4. A munkafolyamat
a.) a megoldás megtervezése
Beszéljük meg, hogy szerintetek hogyan kell elkészíteni!
(Megbeszéljük a munka menetét, lépéseit a táblán már
fennlévő ábrasor segítségével).
- tanulói megnyilatkozások
Munkafázisok bemutatással: (mutatom és mondom):
- A virág elkészítése:
Alaklemez körberajzolása, citromsárga színes papír
nyírása, kehely elkészítése, összeragasztás
Mire kell figyelni?- pontos legyen a körberajzolás, nyírás,
ollóhasználat esetén balesetveszély!
-A növény szárának elkészítése
Krepp papír sodrással ragasztása hurkapálcára
Mire kell figyelni?- ferdén indítom a krepp papírt,
szorosan sodrom, mindig kb. 5 cm-t ragasztok.
A virág, és levelek rögzítése
b.) megoldás megszervezése

14.17
5’

Ha valamit még osztani, előkészíteni kell, akkor az itt
történik.

Módszerek

Tanulói
munkaformák Eszközök

Ismétlés

FOM

A munkadarab
részei
A biztonságos
munkavégzés mindig
kiemelt szempont!!

Bemutatás

Problémafelvetés
Szemléltetés
Megfigyeltetés
Beszélgetés
Tanítói közlés
Magyarázat

FOM

Folyamatábra

Papírok, sablon

Hurkapálca,
krepp papír
Problémafelvetés
Megfigyeltetés

Megjegyzés

A folyamatábrán
látható munkamenetrészenkénti
megjelenítéssel- nagy
segítség!

Időkeret
14.1714.37
20’

Az óra menete
c.) a kivitelezés
Ez maga a munkafolyamat.
Differenciálás:
Az ügyes gyerekek önálló munkája, többiek tanítói
segédlettel.

Módszerek

Alkotó
alkalmazás,
munkáltatás
Feladat megoldás
Ellenőrzés
Differenciálás

A hamarabb elkészülő tanulók feladattal ellátása- munka
tervezésekor tanulópárok kialakítása (egyéni képességek
szerint), segítségadás a lemaradt tanulótársnak.

Tanulói
Eszközök
munkaformák
Egyéni munka
Önálló alkotó
tevékenység

Tanulópárok

5.Értékelés
14.3714.42
5’

a.) tanulók önértékelése:

Önértékelés

Egyéni

Értékelés

Tanító

Papír, olló,
ragasztó

Megjegyzés
Menet közben
ellenőrzöm
folyamatosan a
munkavégzést, ha
kell, segítségadással,
korrekcióval. Ha több
gyermeknél
tapasztalok hasonló
problémát,
megállítom a munkát,
közösen
megbeszéljük a
tapasztalatokat.

- Ki elégedett a saját munkájával? Kinek volt könnyű a
munkafolyamat? Mi okozott esetleg nehézséget, hogyan
tudtad megoldani?
b.) tanítói értékelés
Szempontok:
(nem kell és nem is fér bele minden, válasszunk ki
néhány fontosat!)
- tiszta, pontos, esztétikus munka
- önálló munkavégzés
- munka utáni rendezett munkapad
-a tanulók órai tevékenységének,
hozzáállásának motiválása, bátorítása, pozitív

Az értékelésnél
lehetőség az elkészült
munkadarabok
táblára felhelyezése,
megcsodálhatjuk
közösen a szép
munkákat, így is lehet
tetszést nyilvánítani.

Időkeret

Az óra menete

megerősítő jutalmazása, a gyerekek egyéni
képességeinek figyelembevételével
-a folyamatos megfigyelés szerepe
-a gyerekek önértékelésének elemzése: a mások
munkájának
megfigyelésével és a saját produktumok fejlesztési
lehetőségeinek
megbeszélésével.
- a munkafolyamatok fázisainak betartása
- a fantázia, kreativitás megjelenése az egyéni
munkákban.
-a munkafolyamatok fázisainak betartására irányuló
igény.

Módszerek

Tanulói
Eszközök
munkaformák

Jutalmazás,
elismerés,
dicséret- tanítói
közlés
Magyarázat

Megjegyzés

Elkészült
munkadarabok

A manuális készségek terén küzdő gyermekeket egyéni
segítségnyújtással, személyre szabott tanácsokkal
fejlesztjük.
14-4214.45
3’

6. Óra végi szervezés
rendrakás, rendteremtés a padokon, keletkezett
szelektív hulladék elhelyezése
elköszönés

Tanítói közlés,
utasítás

Egyéni,
+ felelősök

Fontos a következetes
szokásrend
kialakítása!

Mellékletek:
1. Szókártyák: Hóvirág, Nárcisz, Tulipán, Jácint
2. Képek:

3. A munkadarab ( más virágforma- és színárnyalattal)

4. Folyamatábra

További ötletek:
http://hurra-alkotunk.hu/archivum/marcius.php
http://szinesotletek.reblog.hu/tavaszhozo-jacintok-papirbol
https://hobbymuvesz.com/2017/04/27/viragok-keszitese-krepp-papirbol/
https://www.tyukanyo.hu/papir-narcisz/

