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DEÁK ILDIKÓ

Évről évre tavasszal rendezzük meg a Kakucsi Általános Iskolában azt 
a projekthetet, ahol mindig más-más téma kerül a középpontba. Van-
nak állandó egységei a programsorozatnak, pl.: művészeti fesztivál, 
kirándulás, témanap, környésznapok. A szervezőmunka februárban 
kezdődik. A téma kiválasztása után (ötletbörze: a fecskék védelme, 
ökonapok, hagyományápolás) osztályonkénti tantárgyi és szakköri 
feladatokat kapnak a tanárok és a tanulók (adatgyűjtés, tervkészítés).

KAKUCSI ISKOLAI NAPRAFORGÓ NAPOK

A téma feldolgozása a témahéten történik. Kiállítás és 
fesztivál formájában kerül bemutatásra az előzetesen el-
készített munka. Az új ismeretek összegzése a kirándu-
láson zajlik kooperatív feladatokkal, majd az értékelés 
folyamán a legjobb eredményt elért csoportok uszodai 
belépőt kapnak.

Segítségül szülőket és külsős segítőket is meghívunk. 
A projekthét fő eseményeit dokumentáljuk, megörökítjük 
(fotó, � lm, tabló), ami gazdagítja iskolánk archívumát. 

A projekt lebonyolításának menete
A projekt színtere: tanóra, tanórán kívüli foglalkozások
Időtartama: előzetes felkészülés március–április, pro-
jekthét (5 nap)
Célcsoport: 1–8. évfolyam, szakkörök, napközi

A projekt témájának összefoglalása: 
– Ökonapok: madárvédelem (fecskék)
– Erdei kirándulás
– Szelektív hulladékgyűjtés
– Művészeti alkotások készítése és kiállítása
– Irodalmi művek előadása
– Néphagyomány ápolása

Célja: Természeti értékeink megismerése, védelme

Előzetes feladatok:
– Vers, mese, próza, dramatikus játék (amikben a ma-

daraink fő hangsúlyt kapnak)
– Ének-zene: daltanulás 

•  Tavaszi szél vizet áraszt…, Leveles a május, virágos a 
rét… című népdalok

• Madárhangok felismerése
– Művészeti órák: fecskék modellezése, élőhelyeik elké-

szítése
– Szelektív hulladékgyűjtés – otthon és az iskolában

A projekthét szervezési feladatai:
– Programterv ismertetése, kiküldése a szülőknek
– Kiállítás elkészítése (rajzok, agyagmunkák, fotók, ma-

dáretetők, tablók)
– Ökonap eszközeinek elkészítése (pet-palack megtölté-

se homokkal, különféle hulladékok gyűjtése, madáritatók 
beszerzése stb.)

A projekthét délelőtti tantárgyi programja – Alsó és fel-
ső tagozat:

Földrajz: fecskék útja, országok, térképkészítés; szeny-
nyeződések hatása a Földre

Matematika: fecskék útja (km); hulladékfajták (kg); 
ökológiai lábnyom számítása; fecskék számának csökke-
nése, gra� konok ér tel me zé se (www.mme.hu)

Biológia: madarak – testfelépítés; tollazat; táplálkozás; 
fecskék – külön kiemelve: miért hasznos?; szükségleteik 
– hogyan segíthetünk?; természetvédelem, környezetvé-
delem; biodiverzitás

Irodalom: madárvédelemmel kapcsolatos cikkek ol-
vasása, jegyzetek; vers, mese a fecskékről; MME prospek-
tusai

Történelem: tájvédelmi körzetek Magyarországon; fecs-
kék helyzete régen és ma; MME tagság; az ökoiskola fel-
adatai

Néptánc–ének: daltanulás (fecskékről, madarak-
ról); Megjött már a fecskemadár…, Eresz alatt fészkel 
a fecske… című népdalok; szokások, néphagyományok 
(májusfaállítás)

Technika: madárodú, madáretető-fajták; humusz, talaj-
javítás; komposzt, hulladék hasznosítása; gyógynövények

Rajz: madarak és fák napja, a Föld védelme, madarak 
tanulmányrajzai; szelektív hulladékgyűjtés gyakorlása 
(színek szerinti tárolók); plakátkészítés (� gyelemfelhívás): 
milyen hulladék mennyi idő alatt bomlik le

Kémia: mérgező anyagok hatása a Földre, az emberekre 
és az állatokra; hulladékok lebomlási ideje

Informatika: felhívó jellegű plakát készítése: fecskék ké-
pei, magyarországi fecskefajták keresése

Angol: angol nyelvű prospektus készítése a fecskefajták-
ról (rajz, szöveg)

Iskolánk 2010-től ÖKOISKOLA és a MME (Magyar Ma-
dártani Egyesület) szervezeti tagja, ÖKOLÓGIÁNK vé-
delméért és fenntartásáért mi is szeretnénk tenni, ezért az 
idei tavaszi projektünk jelmondatai:

„Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!”
„Napi egy alma az orvost távol tartja!”

„Egy fecske nem csinál nyarat!”
„Sok kicsi sokra megy!”
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Hétfő: „Tavaszi szél vizet áraszt…” című művészeti dél-
után: zene – vers – tánc – alkotások kiállítása

Kedd: Ökonap délelőtti programja: 
– Májusfaállítás – kakucsi hagyomány ápolása
– Játékos vetélkedők (iskolánk füves és betonpályáján, 

több helyszínen egyszerre, a programlehetőségek közül a 
diákok szabadon választhatnak)

– A pihenőszobában madárhangok megismerése, ter-
mészet� lm-vetítés

– Játékos egyensúlyozó versenyek 
– Madáritatók, sárfészkek készítése
– Fecskefészkek, madárodúk elhelyezése
– Légy te is fecske! – élő társasjáték
– „Szív küldi” – 8. évfolyamos � úk zenei szolgáltató 

műsora (iskolarádió)
– Szelektív hulladék válogatása 
– Újrahasznosítás: papírgurigából játékok készítése
– Agyagozás: fecskék készítése
– „Igyunk tiszta vizet!”, „Együnk sok almát!”

Szerda:
– Tantárgyi programok előzetesen kiadott feladatok 

alapján
– Egyéni gyűjtő-meg� gyelő munka, falunk fecskeállo-

mányának feltérképezése

Csütörtök:
– Tantárgyi programok előzetesen kiadott feladatok 

alapján
– Az egyéni gyűjtőmunkák összegzése, faliújság-készí-

tés az adatok alapján

Péntek: Pitypang túra a Gulyakúthoz: A tavasz hangjai 
Gyülekező 8 órakor (előzetes munka: csatakiáltás, csapat-
zászló, menetlevél), akadályverseny (kooperatív feladatok 
a heti információk alapján forgószínpadszerűen) 
A 8 állomás feladatai: 

1. Emlékezetfejlesztés: a hallott dalszöveg felidézése, 
szópárok keresése

2. Válogatójáték: letakart kosárban tárgyak, termések 
felismerése tapogatás útján

3. Horgászat: a tóból hulladékok gyűjtése horgászbottal
4. Memóriafejlesztés: madárfajták
5. Ügyességi feladatok: karikával, pingponglabdával
6. Tájékozódás térkép segítségével, gyógynövénykeresés
7. Madárodúk elhelyezése, madárles (távcső)
8. Madárkeresés (színes papírmadarak elrejtve)
Értékelés: oklevelek, uszodai belépők, bográcsozás (szü-

lők szervezésével)

Szakköri programok: délutánonként
Fotó: Tavaszi ébredés képeken, madaraink fotói
Agyag: Fecskék, fészkek, itatók készítése
Zöldike: Ócsai Madárvárta Egyesület meglátogatása

A tavaszi projekt zárása két hét múlva a környésznapokon 
történik, a faluban az előzetes gyűjtőmunkával összesze-
dett papírt és pet-palackokat szelektíven konténerekbe 
helyezzük.

Élő társasjáték leírása – Légy te is fecske!
Helyszín: betonpálya; rajzok: színes krétával; körök: 

hulahoppkarikával előrajzolva; dobás: kartondobozból 
készített dobókockával; játékosok: 4 fő különböző színű 
pólóban; kezdés: sorsolással; feladat: fecskeként Afrikából 
indulva, érkezés Magyarországra (40 kör)

Akadályok: 1. Afrikai szárazság, vízkeresés miatt két-
szer kimaradsz a dobásból; 2. Viharba kerültél, repülj 
vissza három mezőt; 3. Pihenj a hajón, kimaradsz egyszer; 
4. Olaszországban találtál élelmet, dobhatsz még egyszer; 
5. Célba értél, építheted a fészked.

A játékban az a győztes, aki először ér célba.

A projekt eredménye:
A tanórai és a tanórán kívüli pozitív élményszerzés ta-
nulási sikert eredményez, fejleszti az önbizalmat, a gon-
dolkodást, ami kulcsot ad a tudáshoz. Az ökokulturális 
szemlélet, a szokások kialakítása, az élő környezet védel-
mének megalapozása továbbra is fontos feladatunk.


