
JELES NAPOK A TERMÉSZETBEN

A TÁMOP 3.1.4/08/2 pályázatban a „ Kompetencia  alapú nevelés és 
oktatás az Őrségben „ című projekt részeként valósul meg intézményünk önálló 
innovációja a JELES NAPOK.

A programokat az  évszakoknak megfelelően, bizonyos jeles napokhoz 
kötjük és túrák keretében valósítjuk meg. Sajnos alapvető problémaként vetődik 
fel,  hogy  gyermekeink  nem igazán  ismerik  fel  a  körülöttünk  lévő  természet 
élőlényeit:  növényeit,  állatait,  gombáit,  évszakokhoz való alkalmazkodásukat. 
Ezen próbálunk úgy segíteni,  hogy a tankönyveken túl,  saját  környezetükben 
láthassák  és  tapasztalhassák  meg  ezeket  a  dolgokat.  A  túrákhoz  előzetes 
feladatokat adunk, osztályszinten készülnek a tanulók, melyhez könyvtárban és 
interneten  kutakodnak.  Csapat  nevet  választanak,  csatakiáltásokat  írnak, 
mindenki aktívan kiveszi részét a feladatokból.
 
E projekt köré 4 programot szerveztünk:

• Őszi túra   ( történelmi jeles naphoz, a pákozdi csatához      
kapcsoltuk. Nagy kihívás: az osztályonkénti főzés.)

• Téli túra   (  a téli erdő növény-állatvilága, téli népszokások,
hó-és jég birodalma. Szalonna és kolbász sütés. )

• Tavaszi túra   ( madarak-fák napjához kötöttük. Várva-várt
játék: a számháború )

• Éjszakai túra   ( a gyermeknap megkoronázása játékos, tréfás
feladatokkal , villanyfényes kézilabda és futball meccsekkel,
és a tornateremben való alvással )
Minden programnak  felelőst  választottunk,  aki  megszervezte  az  egész  napot. 
Kiosztotta  a  feladatokat,  előzetes  felkészüléshez  anyagot  tett  a  faliújságra, 
bejárta a túraútvonalat, gondoskodott a főzéshez,  sütéshez kapcsolódó holmik 
szállításáról,  fényképek  készítéséről,  az  állomásokon  lévő  feladatokról….  A 
programok  során  mindenki,  tanuló  és  pedagógus,  aktívan  kivette  részét  a 
munkából. Élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodva teljesítettük a projektet.



A projekt címe: Jeles napok a természetben

  1. program : Játsszunk szabadságharcot!
Őszi túra

 
Résztvevők: 5-8. osztály
Időtartam: 1 hét 
Célok: Szeretnénk felidézni az egyik szeptemberi jeles nap, a pákozdi csata előzményeit és 
eseményeit! Az eseményeken keresztül ismerjék meg a tanulók a honvédsereg mindennapjait! 
A megszerzett tudást tudják majd alkalmazni a túra feladatainak megoldása során!
Pedagógiai cél: A kapcsolatteremtés, együttműködés fejlesztése egy közös cél érdekében 
végrehajtott feladatokon keresztül. A gyerekeket csoportokba szervezve kívánjuk bevonni az 
előkészületekbe. Hagyjuk őket kutatni, támogatjuk önálló ismeretszerzésüket. Alapvető 
célunk, hogy fejlődjön problémamegoldó képességük. A túrán próbára tesszük ügyességüket, 
bátorságukat is. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkban tudatosuljon, hogyan kell viselkedni a 
természetben. (nem szemetelünk, óvatosan bánunk a tűzzel, nem tördeljük le az ágakat stb.) 
Erre a főzéssel egybekötött túra jó lehetőséget biztosít.
Produktum: jelvények, menetlevél, feladatok, próbák teljesítése, főzés eredménye
Fejlesztett kompetenciák: -    együttműködés

- kreativitás
- könyvtárhasználat
- információ keresése
- ismeretek alkalmazása
- logikus gondolkodás
- tájékozódás térben és időben

Feladat Felelős

Előkészítés:

A célok meghatározása, a feladatok kiosztása, 
a felelősök kijelölése

igazgató

Szülők tájékoztatása az első szülőértekezleten osztályfőnökök

 
Feladat Tanulói 

tevékenység
Felelős

Felhívás megfogalmazása
Faliújság anyagának elkészítése

Képek gyűjtése
Kivágása, felragasztása

  
történelemtanár



Útvonal tervezése, bejárása
Főzés, számháború helyszínének 
kiválasztása

                       
természetismeret tanár

Az előzetes feladatok kiadása az 
osztályoknak

   történelemtanár

Csoportok alakítása 
A feladatok elosztása csoportonként 
Felkészülés a főzésre (az alapanyagok és 
eszközök beszerzése a gyerekek, szülők 
feladata legyen)

Osztályonként 5 
csoport alakítása 
önkéntes alapon

a feladatok 
kiválasztása,

receptek, otthoni 
gyakorlati tanácsok 
gyűjtése a főzéshez

         
               osztályfőnökö
k   
osztályfőnökök

  
Felkészülés  a túra feladataira

Könyvtár felkeresése,
 kutakodás az 

interneten,
történelem tananyag a 

szabadságharc 
időszakához 

kapcsolódóan,
toborzódalok tanulása

történelemtanár
 iskolai könyvtáros
informatikatanár

énektanár

Az állomások feladatainak összeállítása
Feladatok: titkosírás, képkirakó, 
kötélmászás, torpedó, 
                  céllövészet légpuskával

történelemtanár
technikatanár
testnevelők

A jutalmak beszerzése DÖK segítő tanár

Feladat 
Felelős

Lebonyolítás:
A túra lebonyolításában valamennyi 
kolléga aktívan részt vesz.

A feladatok megoldatása és pontozása

állomásonként 2-2 kolléga

A főzés szervezése és lebonyolítása a 
helyszínen

                                    
                                            1 kolléga



Fotók készítése rajz szakos kolléga

Számháború lebonyolítása                                            1 kolléga

Eredményhirdetés a túra értékelése, 
jutalmak kiosztása

                                             igazgató

A túra értékelése osztályonként, a 
tanulók véleménye a túráról

osztályfőnökök

Eredmények, menetlevelek, fotók a 
faliújságra kerülnek

történelemtanár

Értékelés: 
A túra előkészítése alapos volt. Az osztályonként kialakított csoportok jól tudtak 
együttműködni. A peremhelyzetben lévő gyerekek is tevékeny részt tudtak vállalni a 
feladatokból.
A projekt lebonyolítása során az alábbi készségek, képességek fejlesztésére került sor:

- tudásbővítés, ismeretszerzés önálló munkával vagy társaktól 
tanulva

- a gondolkodási készség  
- számítástechnikai készség
- tolerancia a társakkal szemben
- együttműködési készség
- problémamegoldó készség
- felelősség a saját és a csoport munkájáért

A nevelők értékelése szerint: összességében pozitív a tapasztalatunk, amire legközelebb 
figyelmet kell fordítani→ a főzés és a számháború együtt sok időt igényel, ne tervezzük 
együtt a kettőt

Felhívás



 „ 

Kövessétek nyomon az eseményeket! Készüljetek fel a harcra! 
Képzeljétek el, hogy 1848 szeptembere van! A Dráván túl gyülekeznek Jellasics 
hadai.
Kossuth Lajos katonákat toboroz szerte az országban. Elkezdődik az újoncok 
kiképzése.

Mi kell a honvédsereghez?

Egyenruha → Valami azonosító jelet ti is készítsetek, amely jelzi a csapathoz 
tartozást, és amit mindenki viselhet. Válasszatok nevet a csoportotoknak!

Kiképzés → Felkészülést jelent a feladatokra. Készítsetek menetlevelet 5 
állomásra! Szerezzetek ismereteket az 1848-as szabadságharcról! Látogassatok 
el a könyvtárba, használjátok az internetet!

Élelmezés → Szerezzétek be és hozzátok magatokkal a túrára a főzéshez 
szükséges eszközöket és alapanyagokat!

Erőpróba → A túra állomásain különböző erőpróbák várnak rátok. Mindenkire 
szükség lesz a feladatok megoldásához, hogy minél jobban szerepelhessen a 
csapatotok.

Harc → A számháborúban küzdjetek lelkesen, és legyetek sportszerűek!

    
               Jó felkészülést és élményekben gazdag túrázást kívánunk!

Feladatok



Torpedó, titkosírás, képkirakó,szabadségharc jelképei,kellékei és ügyességi feladat.

Fotók:

 

Téli túra

A” jeles napok a természetben „programsorozat keretén belül a téli túra lebonyolítására 2010. 
január 26-án került sor. A programsorozatban az őszi túra után ez volt iskolánk második 
természetben eltöltött napja.
Célunk az volt hogy iskolánk tanulói a tél és a hó által kínált szabadtéri sportok mellett 
megismerjék a téli természetet, erdeink és mezeink élőlényeinek küzdelmes világát.
A téli természet adta lehetőségek az élővilág számára igencsak korlátozottak. Minden egyes 
megvirradt nap ajándék az állatok számára, hiszen a téli világ könyörtelen. Ilyenkor szelektál 
a természet. A gyengék, a betegek elhullanak, az erősek élve maradnak.
A növényzet teljes nyugalomban várja a tavasz megérkezését, az állatok pedig mozgásukat a 
minimálisra korlátozzák, hogy az ősszel felszedett tartalékok kitartsanak a tavasz 
megérkeztéig.
Téli túránk a hagyományokat követve akadályversennyel egybekötve lett lebonyolítva.
A feladatok a téli természethez kapcsolódtak.
Voltak játékos tesztfeladatok, amik megoldása komoly tárgyi tudás mellett néhány 
vidékünkhöz kötődő népszokás ismeretét is igényelték.
Máshol madarak és emlősök lábnyomai alapján kellett beazonosítani, milyen állat is járt 
előttünk.

Titkosírás
megoldása

Felhívás a 
faliújságon



Nagy sikert aratott az erdő havas fáin elhelyezett színes állatképek távcsöves felismerése. A 
távcső helyes kezelése mellett szükség volt a különböző állatok felismerésére is.
A képeken nagyrészt a hazai fauna állatai szerepeltek.

Minden akadályverseny kedvelt feladata az ügyességi verseny. A téli túra állomásai közül itt 
hógolyóval kellett célba találni.

A végállomáson, a Bárkástói lőtéren aztán minden osztály beért a célba. Itt még az osztályok 
által készített menetlevelek is minősítve lettek. A zsűri vizsgálta a ráfordított munkát, és az 
ötletességet is.
Ezután kezdetét vehette a szabadtéri kolbászsütés. A tűzgyújtás senkinek nem okozott 
problémát, a környék összes száraz fáját felhasználták az osztályok.Az ebéd mellé mindenki 
forró teát kapott. Miután mindenki jóllakott, indultunk vissza az iskolába.



A szánkózni vágyók kivonultak az iskola mögötti dombra, ahol egy jó órát mindenki 
szánkózhatott.

Négy óra után mindenki fáradtan de téli élményekben gazdagon, jól átfagyva indult haza.

Résztvevők: 5-8. osztály

Időtartam: 1 hét 

Célok: Szeretnénk  ha tanulóink megismernék a téli erdő élőlényeinek kemény, küzdelmes 
életét a zord természetben. A téli erdő, mező faunáját, élőlényeinek szokásait. A lakhelyünkre 
jellemző népszokásokat, hiedelmeket. A szabadban töltött téli nap szükséges velejáróit, a tél 
és a hó adta sportolási és szórakozási lehetőségeket.

Pedagógiai cél: A kapcsolatteremtés, együttműködés fejlesztése egy közös cél érdekében 
végrehajtott feladatokon keresztül. A gyerekeket csoportokba szervezve kívánjuk bevonni az 
előkészületekbe. Hagyjuk őket kutatni, támogatjuk önálló ismeretszerzésüket. Alapvető 
célunk, hogy fejlődjön problémamegoldó képességük. A túrán próbára tesszük ügyességüket, 
bátorságukat is. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkban tudatosuljon, hogyan kell viselkedni a 
természetben. (nem szemetelünk, óvatosan bánunk a tűzzel, nem tördeljük le az ágakat stb.) 

Produktum: téli túrához szükséges eszközök, menetlevél, tűzgyújtás és szabadban való sütés 
kellékei

Fejlesztett kompetenciák: -    együttműködés
- kreativitás
- könyvtárhasználat
- információ keresése
- ismeretek alkalmazása
- logikus gondolkodás
- tájékozódás térben és időben

                                            -    túlélési hajlam erősítése

Feladat Felelős



Előkészítés:

A célok meghatározása, a feladatok kiosztása, 
a felelősök kijelölése

igazgató

Feladat Felelős

Felhívás megfogalmazása
Faliújság anyagának elkészítése

Rajz és természetismeretet oktató pedagógus

Útvonal tervezése, bejárása
Főzés, 

természetismeret tanár

Az előzetes feladatok kiadása az 
osztályoknak

osztályfőnökök

Csoportok alakítása 
A feladatok elosztása csoportonként 
Felkészülés a kinti sütésre (az alapanyagok és 
eszközök beszerzése a gyerekek feladata 
legyen)

osztályfőnökök

Segítség a felkészülésben
iskolai könyvtáros

túráért felelős pedagógus

Az állomások feladatainak összeállítása
Feladatok: 
                  Tesztmegoldás
                 Lábnyomok a téli erdőben
                 Távcsöves madár és emlős 
felismerés az erdőben
                  Célbadobás hógolyóval-ügyességi 
játék

Rajz és természetismeret tanár

A jutalmak beszerzése DÖK segítő tanár

Feladat Felelős



Lebonyolítás:
A túra lebonyolításában valamennyi kolléga 
aktívan részt vesz.

A feladatok megoldatása és pontozása

állomásonként 2-2 kolléga

A tűzgyújtásban segédkezés, kolbászsütés 
felügyelete

                                    
                                            2 kolléga, később 
minden pedagógus

Fotók készítése rajz szakos kolléga

A túra zárásaként szánkózás az iskola 
mögötti dombon                                            5 kolléga

Eredményhirdetés a túra értékelése                                              igazgató

A túra értékelése osztályonként, a tanulók 
véleménye

osztályfőnökök

Publikálás:

Eredmények, menetlevelek, fotók a 
faliújságra kerülnek
Újságcikk készül  a Rábavidéknek

Természetismeret tanár, rajz tanár

Értékelés:
A túra előkészítése megfelelő és alapos volt. Az osztályonként kialakított csoportok jól tudtak 
együttműködni. A peremhelyzetben lévő gyerekek is tevékeny részt tudtak vállalni a 
feladatokból. 
A projekt lebonyolítása során az alábbi készségek, képességek fejlesztésére került sor:

- tudásbővítés, ismeretszerzés önálló munkával vagy társaktól 
tanulva

- a gondolkodási készség  
- számítástechnikai készség
- tolerancia a társakkal szemben
- együttműködési készség
- problémamegoldó készség
- felelősség a saját és a csoport munkájáért

A nevelők értékelése szerint: 



Jól sikerült nap volt. A feladatok ismeretbővítő és ellenörző jellegűek voltak. Lehetőség nyilt 
kevésbé ismerős eszköz ( távcső ) használatának elsajátítására. Tűzgyújtás a természetben, téli 
körülmények között nem is olyan egyszerű. A télen társainkkal sportolni sokkal élvezetesebb 
mint egyedül.

                      
„Jeles napok a természetben” programsorozat harmadik napja

MADARAK ÉS FÁK NAPJA
TAVASZI túra

2010.05.11.

A madarak és fák napját évek óta a természetben ünnepeltük. Ez évtől azonban 
egész más megközelítésbe került e program. A két korábbi természetben eltöltött 
naphoz hasonlóan komoly előkészületeket, felkészülést igényelt tanulóinktól az 
akadályverseny. A faliújságon előtte egy héttel megjelent a felhívás, hogy 
milyen témából kell készülni, mivel kapcsolatos menetlevelet kell készíteni. 



A számháborúhoz természetesen számokat is kellett gyártani. A gyerekek 
határtalan izgalommal várták a túrát és a számháborút, melyben a tanárok és 
tanulók együttesen vettek részt.

Résztvevők: 5-8. osztály
Időtartam: 1 hét 
Produktum: számháborúhoz számok, zászló,  menetlevél, próbák teljesítése.
Célok  :    - Megismertetni a 2010-ben választott év fáját és év madarát.
             - A tankönyvből tanultak alkalmazása a természetben ( madár felismerés röptében,   
                madárhangról, növények felismerése kéregről, levélről, hajtásról . )
             -  Környezetvédelmi nevelés: a természet tisztelete
             -  Egészséges életmódra nevelés ( kapcsolat az egészséges életmód  MODUL-lal )
             -  Erő-állóképesség fejlesztés szövegértés
             -  A feladatok megoldása területén a különböző kulcskompetenciák fejlesztése.
Fejlesztett kompetenciák: -    

- kreativitás
- együttműködés
- könyvtárhasználat
- információ gyűjtés
- ismeretek alkalmazása
- logikus gondolkodás
- összefüggések felismerése
- tájékozódás térben 



Feladat Felelős

Előkészítés:
A célok meghatározása, a feladatok kiosztása, 
a felelősök kijelölése igazgató

Feladat Felelős

Felhívás megfogalmazása
Faliújság anyagának elkészítése

biológiatanár

Útvonal tervezése, bejárása,
számháború helyszínének kiválasztása

természetismeret tanár

Az előzetes feladatok kiadása az osztályoknak biológiatanár

Csoportok alakítása (osztályonként 4csoport 
alakuljon)
A feladatok elosztása csoportonként 

osztályfőnökök

Segítségnyújtás a felkészülésben
iskolai könyvtáros
informatikatanár

biológia – természetismeret tanár

Az állomások feladatainak összeállítása

Feladatok:  1. Szókereső (betűhalmazban 
elbújt növények és állatok megkeresése )
                     2. Fecske-fajok felismerése
                     3. IGAZ-HAMIS kijelentések az 
év fájáról.
                     4. Ügyességi feladat: 
kötélmászás árok felett ( kellék: kötél )
                     5. Növények és madárhang 
felismerés
                     6. Jeles napok párosítása, 
nemzeti parkok emblémáinak felismerése.

                     7. Állomásvezető nélkül: 

biológiatanár



LEVÉL megtalálása után éneklő feladat 

A jutalmak beszerzése DÖK segítő tanár                 

                 Feladat Felelős

Lebonyolítás:
A túra lebonyolításában valamennyi kolléga 
aktívan részt vesz.

A feladatok megoldatása és pontozása

állomásonként 2-2 kolléga

A számháború szervezése és lebonyolítása a 
helyszínen : 5.és 8. osztály alkot egy csapatot,
                    A 6. a 7. osztállyal van együtt.
A győzelem örömének átélése, a vereség 
elfogadása!

Osztályfőnökök az osztályaikkal, a többi 
pedagógus elosztva a két csapat között.
 

                                    
           Fizika szakos kolléga látja el a bírói 
feladatokat.                 

Fotók készítése rajz szakos kolléga

Eredményhirdetés a felső tagozatban :  a túra 
értékelése, jutalmazás. :  Minden túrázó a 
helyezésének megfelelően gyümölcsöt kap
( Egészséges életmód modul )

                   

                            igazgató

A túra értékelése osztályonként. A tanulók 
véleménye

osztályfőnökök



Publikálás:

Eredmények, menetlevelek, fotók a 
faliújságra kerülnek
Újságcikk készül a Vas Népének,
interjú a helyi rádiónak.

igazgató helyettes

Értékelés:
Az akadályverseny előkészítése alapos volt. Az osztályok becsülettel felkészültek az előírt 
feladatokból. A korábban kialakított csoportok jól együttműködtek. Egészséges 
versenyszellem alakult ki az osztályok között. A  kevésbé aktív gyerekek is tevékeny részt 
tudtak vállalni a feladatokból. Nem volt probléma a természetben való viselkedéssel sem, nem 
szemeteltek,  együtt ment minden osztály a jelzőszalagokat követve. Kivétel nélkül , minden 
csoport megtalálta a levelet és tudásuknak megfelelően meg is oldották a feladatot.

A projekt lebonyolítása során az alábbi készségek, képességek fejlesztésére került sor:
- tudásbővítés, ismeretszerzés önálló munkával vagy társaktól 

tanulva
- a gondolkodási készség  
- számítástechnikai készség
- tolerancia a társakkal szemben
- együttműködési készség
- problémamegoldó készség
- felelősség a saját és a csoport munkájáért

                                      -   manuális képességek

A nevelők értékelése szerint: összességében pozitív tapasztalat a túráról. A pontszámoknak 
megfelelően az eredményhirdetés után külön értékeltük a menetleveleket is, és díjaztuk a 
készítőit.
 

Éjszakai túra felhívása:



Éjszakai Túra

2010. május 28-án 

a gyermeknapi rendezvények után

éjszakai túrát 
szervezünk

Gyülekező: 20óra 30 perckor az iskola udvarán
A villanyfényes mérkőzések 21 órakor kezdődnek.

Túrához szükséges ismeretek: csillagászat, csillagászathoz kapcsolódó néprajzi ismeretek.

Túrához szükséges eszközök: zseblámpa, esőkabát, vízálló cipő

A túra utáni pihenéshez szükséges ruházatról, tisztálkodó eszközökről mindenki maga 
gondoskodik.

                               

A rendezvényen készült fotók:

Alvás a tornateremben



A Bárkás- tónál

Tűzrakás

Varázsdoboz



Résztvevők: 5-8. osztály

Időtartam: 1 hét 

Célok: Szeretnénk  ha tanulóink megfigyelnék az éjszakai természetet. A fő célkitűzés az 
éjszakai égbolt vizsgálata, csillagképek keresése és azok népi elnevezése. Egy-egy 
elnevezéshez fűződő legenda megismertetése. A szabadban töltött éjszaka lehetőséget ad 
természetesen az éjjeli élőlények megfigyelésére is.

Pedagógiai cél: A kapcsolatteremtés, együttműködés fejlesztése egy közös cél érdekében 
végrehajtott feladatokon keresztül. A gyerekeket csoportokba szervezve kívánjuk bevonni az 
előkészületekbe. Hagyjuk őket kutatni, támogatjuk önálló ismeretszerzésüket. Alapvető 
célunk, hogy fejlődjön problémamegoldó képességük. A túrán próbára tesszük ügyességüket, 
bátorságukat, tájékozodó képességüket is. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkban tudatosuljon, 
hogyan kell viselkedni a természetben. (nem szemetelünk, óvatosan bánunk a tűzzel, nem 
tördeljük le az ágakat stb.) 

Produktum: éjszakai túrához szükséges eszközök, menetlevél, 

Fejlesztett kompetenciák: -    együttműködés
- kreativitás
- könyvtárhasználat
- információ keresése
- ismeretek alkalmazása
- logikus gondolkodás
- tájékozódás térben és időben

                                            -    túlélési hajlam erősítése

Feladat Felelős

Előkészítés:

A célok meghatározása, a feladatok kiosztása, 
a felelősök kijelölése

igazgató


