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A témahét résztvevője: az Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola. osztályának valamennyi tanulója (27fő) és pedagógusa (3fő). 

A témahét időtartama: 2018. április 09. – 2018. április 13. 
 
 

A témahét célja: 
 
 A téma neve: Varázslatos tavasz 

 Digitális kompetenciafejlesztés 

 Pozitív élmény biztosítása 

 Biztonságos számítógép- és internethasználattal kapcsolatos információk bővítése 

 Pozitív élmény biztosítása 
 
 

Tantárgyakhoz kapcsolódó célok: 

 Matematika: Matematikai kompetencia, számoláskészség fejlesztése Mozabook  

eszközökkel. Számok összeg- és különbségalakjának előállítása, fejben történő számolási 

készség fejlesztése Mozabook dobókockákkal. Önálló feladatmegoldás képessége interaktív 

táblán „Számhős” játékkal. Szövegértés, összefüggések, analógiák felismerése tavaszi Power 

point-ban elkészített szöveges feladaton keresztül. Páros, páratlan számok differenciálása 

learningapps. org tankockával.  

 Magyar nyelv és irodalom: A tavasz jellemzőiről meglévő tudás felidézése, ismeretek 

bővítése interaktív táblán. A tavasz megjelenítésének megfigyelése irodalmi alkotásokban. 

Versmondás gyakorlása helyes hangsúllyal és levegővétellel. Tartalommondás képek, 

interaktív tananyag segítségével. 

 Vizuális kultúra: A tavasz megjelenítésének megfigyelése képzőművészeti alkotásokban. A 

megfigyelőképesség, a kompozíciós készség és a színérzék fejlesztése a műalkotások 

célirányos nézegetésével digitális eszközön. A megfigyelőképesség, a kommunikációs 

készség, a problémamegoldó képesség, a kézügyesség, az anyag- és színismeret, a 

kreativitás fejlesztése. A természettudományos kompetencia fejlesztése a természet 

szépségeinek megfigyelésével és a természeti értékek megőrzésével. Az esztétikai-művészeti 

kifejezőképesség fejlesztése a dalban megszólaltatott érzések eljátszásával és vizuális 

ábrázolásával. 

 Környezetismeret: A tavasz jellemzőiről meglévő tudás felidézése, ismeretek bővítése. 

Változások megfigyelése, megfogalmazása a természetben. Időjárási adatok lejegyzése a 

tanult jelek alapján. 
 

 



Megvalósult tantárgyi integrációk megnevezése: 

 
Matematika, Magyar nyelv és irodalom, Vizuális kultúra, Környezetismeret 

 

A témahét megvalósulásának értékelése: 
 

A diákok nagy érdeklődést mutattak a digitális eszközök használatához. Könnyen lehetett őket 

motiválni a téma iránt. A digitalizált feladatok elősegítették a kitűzött célok megvalósítását. A 

tanítók a feladatok a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve állították össze. Tantárgyanként 

többféle feladattípussal mélytettük el az eddig megszerzett tudást, illetve bővítettük ismereteinket. 

A tanulók kreatív ötleteikkel és munkájukkal járultak hozzá a projekt sikeres megvalósulásához.  

Minden diák aktívan, nagy lelkesedéssel használta az interaktív táblát.  

             

         

 Miskolc, 2018. április 13. 

Urbánné Bordás Katalin 

témavezető 


