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BESZÁMOLÓ 
Digitális témahét 2018. 

 

A témahét résztvevője: az Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolájának 3. a osztályának tanulói 

(17 fő) és pedagógusai (3 fő). 

 

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

 

A témahét célja: 

• Digitális kompetenciafejlesztés, a digitális eszközök helyes használata 

• Biztonságos számítógép- és internethasználattal kapcsolatos információk bővítése 

• A kíváncsiság felkeltése, kielégítése tapasztalatszerzéssel, játék, munka, tanulás 

ötvözése a tevékenységek során 

• A tavasszal, az évszakra jellemző időjárással, a jeles napokkal, néphagyományokkal 

kapcsolatos információszerzés 

• A természetben zajló változások megismerése 

• Szövegértés fejlesztése 

• Figyelemfejlesztés 

• Memóriafejlesztés 

• Kreatív alkotómunka, csapatmunka 

• Tantárgyak integrációja 

• Pozitív élmény biztosítása 

• Az önálló gondolkodás fejlesztése 

• Feladatok ellenőrzése 

• Tantárgy célok: 

o Információszerzés.  

o Szövegértés fejlesztése. 

o Figyelemfejlesztés, finommotorika, kreativitás fejlesztése. 

o Írásbeli műveletvégzés gyakorlása. Matematika-logika fejlesztése. 
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Megvalósult tantárgyi integrációk megnevezése: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

környezetismeret, etika, vizuális kultúra, informatika, technika, ének-zene 

A digitális témahéten használt programok: 

- http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=179&select_osztaly_search=3- 

osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=osszes-temakor 

(Tavasszal kapcsolatos matematikai műveletek megoldása) 

- www.tagul.com (Szófelhő készítés) 

- https://www.youtube.com/watch?v=V4owCW49RbE (Vivaldi: Négy évszak – Tavasz) 

- https://www.youtube.com/watch?v=WgBmZXn5jW8 (Tavasz van újra) 

- https://www.youtube.com/watch?v=-_m_xcvyGWE (Sándor, József, Benedek) 

- http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=275&select_osztaly_search=3-

osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=osszes-temakor 

(Tavasz – időjárás – öltözködés) 

- PPT bemutató (Jeles napok) 

- http://www.ladyj.hu/tux_paint.html 

- Húsvéti hagyományok, népszokások – PPT  

- http://slideplayer.hu/slide/2068310/ (Népszokások) 

- http://omj.hu/jatek.php?id=Husveti-memoria-jatek 

- https://learningapps.org/3261158 (népviseletek, tájegységek) 

- https://egyszervolt.hu/jatek/kifesto-husvet.html  

- http://www.maszol.ro/index.php/hatter/10645-husvet-nepszokasok-jelkepek-

szimbolumok 

- https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Barkavir%C3%A1gzat (A barka virágzat) 

- https://www.google.hu/search?biw=1366&bih=637&tbm=isch&sa=1&ei=R03UWvT2

NsjJwAKvoLOAAg&q=barkavirágzat&oq=barkavirágzat&gs_l=psy-

ab.3...121699.122896.0.125185.8. (A barka) 

- http://mek.niif.hu/02100/02115/html/ (Kiszehajtás) 

A témahét megvalósulásának értékelése:  

Nagyon tartalmas és mozgalmas hetet zártunk, sikerült a gyerekek figyelmét felkelteni, és 

talán hosszabb időre lekötni, mint a hagyományos tanítási módszerekkel, így a gyerekek 
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motiváltsága a témahét során kiemelkedő volt. Érdeklődően, aktívan vettek részt a 

feladatokban. Minden diák élvezte a csoportos munkát a digitális eszközökkel. Képesek 

voltak az együttműködésre. A feladatokat általában felosztották, de voltak olyanok, akik 

ténylegesen közösen beszélték meg a tennivalókat, és együtt készítették el a feladatuk 

megoldását. A környezetismeret és magyar óra előtt a diákok előzetes ismeretét egy 

fogalomgyűjtemény alapján mértük fel. A fogalmakból a tagul (https://tagul.com) 

segítségével szófelhőt készítettem, ami kötetlen beszélgetéshez nyújtott segítséget az adott 

témakörön belül. A munkafolyamatok végén a pedagógus kollégákkal csoportszinten, 

jutalommatricákkal értékeltük a megoldásokat, elért eredményeket, ezzel is segítve a tanulók 

fejlődését. A sikeres megvalósításért kapott jutalom kis tavaszi kép a saját gyűjtőalbumba, 

értéket jelentett a gyerekek számára. Már csaknem mindenki tud önállóan dolgozni a 

számítógépen, laptopon, digitális táblán az osztályunkban, egyre kevesebb segítségre volt 

szükség a megvalósításkor. Sajnos még mindig némi fennakadást, nehézségeket okozott az 

iskola internethálózatának akadozása. Lehetőséget teremtettünk a gyerekek számára 

véleményük kinyilvánítására, név nélkül értékelhették az órákat, programokat. A digitális 

témahéten kitűzött célok teljesültek.   

Miskolc, 2018. 04. 13.                                                                          

                                                                                                                 Molnár Emese 

                                                                                                                 témahét vezető 

  


