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1. BEVEZETÉS 

Célunk, hogy az iskolai tankertekben – az egyes iskolák körülményeinek 

figyelembe vételével – formális és informális tanulási módszerek kialakítása 

során olyan elméleti keretet alkossunk, mely a matematikaoktatás során is 

alkalmazható, gazdagabbá téve tanulók ismereteit és motiválva őket a 

tanulásra.  

Az egyes évfolyamokon elsajátítandó matematika tananyagot beleépítjük a 

bemutatott óratervekbe és azon belül az egyes tevékenységekbe.  

A feladatokat 6 és 12 év közötti gyerekek számára dolgoztunk ki.  

A cél az, hogy minden tanulót bevonjunk az alkalmazott tevékenységek 

folyamataiba. Ehhez a Peer to Peer Learning (kortárs csoportban megvalósuló 

tanulás) módszert alkalmazzuk, a javasolt módszertan szerint a tanulókat 

minden aktivitásnál kis csoportokra osztjuk. Ideális esetben a résztvevők száma 

tevékenységenként a következőképpen oszlik meg: párokban (2) vagy 

kiscsoportokban (3-4 gyermek/csoport) - abban az esetben, ha vannak sajátos 

nevelési igényű (SNI) gyermekek, minden csoportban csak egy SNI-s gyermek 

lesz. 

A módszert alkalmazó pedagógus az elvégzendő feladatnak megfelelően 

szervezheti meg meg a tanulócsoportokat, figyelembe véve tanulók és az 

iskola sajátosságait. A módszert alkalmazó taná) feladata a tevékenység 

felhasználása, adaptálása vagy létrehozása, a rendelkezésére álló projekt 

megvalósítási feltételeinek és a feladatot célzó csoportba tartozó tanulók 

profiljának megfelelően. Így az útmutatóban szereplő tevékenységek 

felhasználhatók úgy, ahogyan eltervezték és alkalmazták őket, vagy az 

alkalmazó pedagógus módosíthatja azokat a motiváció és a hatékony tanulás 

érdekében. 

Az egyes tevékenységek időtartama legalább 45-50 perc, de a tanárok 

belátására bízzuk, hogy tevékenységüket az általuk kívánt paramétereknek és 

az általuk figyelembe veendőnek ítélt tényezőknek megfelelően alakítsák ki, és 

tervezzék meg. 
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2. MÓDSZERTAN 

Minden iskolának megvan a maga sajátossága, időbeosztása és az 

elhelyezkedéséből fakadó adottsága, az iskolák különböző vezérlő elvek 

mentén működnek, amelyek mindegyike a maga módján segíti elő a 

tankertben kivitelezendő projekt megvalósulását. 

A közös álláspontunk szerint az iskolai tankertek sok szempontból szolgálják a 

tanulók fejlődését, amely célt legjobban a helyi vezetőkkel, civil szervezetekkel 

és a szülőkkel való partnerségben, velük konzultálva, egyeztetve lehet elérni. 

A kortárs csoportban megvalósuló tanulás akkor a leghatékonyabb, ha a 

tanulási célok egyértelműek és világosak, az egyes társak bevonása pedig 

ezen célok elérése érdekében történik. Ha a kortárs tanulókat megfelelően 

párosítjuk, megkapják a felhatalmazást és a hatékony részvétel lehetőségét, a 

tanulási folyamat optimalizálható. A tanulás legjobban úgy facilitálható, ha a 

kortársak együtt dolgoznak, és rendszeresen reflektálnak a tanultakra.  

A kortárs tanulás „olyan tanítási és tanulási stratégiák alkalmazására utal, 

amelyek során a tanulók a tanár közvetlen beavatkozása nélkül tanulnak 

együtt és egymástól” (Boud, Cohen és Sampson, 1999, 413. o.). A kortárs 

tanulás során a tudás és a készségek elsajátítása az azonos vagy hasonló 

helyzetben lévő tanulók egymásnak nyújtott segítsége és támogatása révén 

valósul meg.  

Az iskolai páros (egyszemélyes) támogatás és az iskolai csoportos támogatás a 

kortárssegítés két lehetséges formája (Coleman et al, 2017). 

Az iskolai egyszemélyes vagy páros támogatás során egy tanuló segít a 

többieknek, felnőtt oktató megfigyelése mellett. Általánosságban olyan 

kérdéseket érintenek mint az önbecsülés, a bizalom, a lelki egészség és az 

iskolai jóllét.  

 

A csoportok nagysága, illetve a képesség szerinti csoportokba sorolás 

Ahhoz, hogy a tanulók együtt tudjanak dolgozni, csoportokba kell őket osztani. 

Ehhez a tanárnak el kell döntenie, hogy hány tagból álljon egy csoport, mi 

alapján tartozzanak az adott csoporthoz a tanulók, és milyen módon fognak 
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együtt dolgozni az óra során. Az ideális csoportlétszám előre és pontosan nincs 

meghatározva az, általában azonban kettő- négy főből állnak a csoportok. 

Ennek kapcsán Johnson és mtsai. (1994.) azon alapvető szabály alkalmazását 

javasolják, miszerint minél kisebb, annál jobb (egyszerű és praktikus szabály a 

távolságok mérésére). 

A csoportok kialakításakor számos tényezőt kell figyelembe venni, például a 

következőket: 

a) A tanulócsoport létszámának növekedésével az 

információszerzésre és -feldolgozásra szolgáló képesség, 

szakértelem, készségek és gondolkodásmódok száma is nő.  

b) Minél rövidebb a rendelkezésre álló idő, annál kisebb létszámmal 

kell létrehozni a tanulócsoportokat. 

c) Minél nagyobb a csoport, egyes tanulók annál hajlamosabbak 

elrejtőzni és nem hozzájárulni a csoport munkájához.  

d) Minél nagyobb a csoportlétszám, annál valószínűbb, hogy nő az jó 

képességű csoporttagok száma.   

e) A csoporttagok számának növekedésével csökken a személyes, 

közvetlen kapcsolódás lehetősége a tagok között, ami csökkenti 

az intimitást.  

f) A csoport létszáma függ a rendelkezésre álló tananyagtól, illetve 

az elvégzendő feladat jellegétől. 

g) Minél alacsonyabb a csoportlétszám, annál könnyebben 

ismerhető  fel, ha a tanulók a közös munka során nehézségekbe 

ütköznek. (Johnson és mtsai, 1994). 

A három-négy fős csoportokban végzett munka számos előnyt hordoz. Ez a 

csoportlétszám ugyanis elég nagy ahhoz, hogy a tagok különböző 

elképzeléseket és megközelítéseket fogalmazzanak meg, ugyanakkor 

megfelelő ahhoz is, hogy a mindenn csoporttag hozzájáruljon a problémák 

megoldásához, ugyanakkor elrejtőzés esélye is lecsökken. (Johnson és társai, 

1994.). Nincs egyetlen ideális módszer a tanulók csoportokra osztását illetően. 

A csoport tagjainak képességei és készségei határozzák meg a csoport 

hatékonyságát. Johnson és társai (1994.) azt javasolják, hogy a tanár alakítsa 

ki a csoportokat. Ez többféleképpen is történhet, véletlenszerűen, azonos 

képesség szerint, vagy éppen a különböző képességű tanulókat egy csoportba 

osztásával. Bármelyik módszer alkalmas lehet a feladatok megvalósítására. 
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3. A FELADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA 

 

A potenciális előnyök szélesebb területen jelentkeznek, úgy mint oktatás, 

egészségügy, kultúra, közösség, gazdaság és környezet.  

Az „iskolai tankert” mint eszköz rendkívül sokféle módon használható és az ott 

végzett feladatok beépíthetők az egyes tantárgyak tanterveibe, és ha az iskola 

kívánja, interdiszciplinaritás is megvalósulható e területek között. 

Már az óvoda is számtalan lehetőséget kínál olyan alapvető matematikai 

feladatok gyakorlására, mint a számolás, összehasonlítás, mérés, vagy az 

adatok változatos ábrázolása (grafikonokkal, stb.). A matematika akkor válik 

alapvető fontosságúvá, amikor az elsajátított tudást a mindennapi életben 

alkalmazzák a gyerekek, egy kert kialakítása és telepítése ugyanis többféle 

matematikai feladat megoldását és gyakorlását igényli. 

Az iskolai tankertet érintő matematika a matematika tanulásának egy hibrid 

rendszerét alkalmazza, a formális módszer (F) és az informális  módszer (IF) 

kombinálásával. A formális módszer, amikor számításokat végzünk, adatokkal 

dolgozunk és az információkat tudássá alakítjuk, az informális módszer, amikor 

kimegyünk a kertbe és adatokat gyűjtünk, vetünk, mérjük a különböző 

időpontban vetett növények növekedését, lemérjük az ágyásokat, lerajzoljuk, 

megtervezzük a zöldségeskertet, gyümölcsfákat, zöldségeket vagy egy kis 

területet. Az tankertet érintő tevékenységek egy nagyobb tanulási folyamat 

részei és a tevékenységek során nem csupán a matematikai számítások 

mechanikus megtanulására építünk. 

 

Általában a matematika tanításának fő céljai a következők: 

 

a) Elősegíteni a matematikai ismeretek, tapasztalatok megszerzését és 

fejlesztését, valamint azok matematikai és nem matematikai 

kontextusban történő alkalmazásának képességét. 

b) Pozitív attitűdök kialakítása a matematika iránt, valamint annak elérése, 

hogy az egyén képes legyen felismerni és értékelni e tudomány kulturális 

és társadalmi szerepét. 
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A tananyag felépítése a következő: 

 

 

 

 

Az az iskolai matematikával kapcsolatos pedagógiai gyakorlat, amely a 

legtöbb iskolában jelen van, még mindig inkább az algoritmusok 

betanításához kapcsolódik, mintsem az olyan kulturális szinten megvalósuló 

matematikai gyakorlat előidézésére, amely a tanulók számára lehetővé teszi a 

matematikai fogalmak saját jelentéstartalmának megalkotását. 

A tankertben végzett matematikai tevékenység lehetővé teszi  a tanulók 

számára, hogy olyan gyakorlati dolgokat csináljanak, amely bevonja és 

örömmel tölti el őket, így a végzett tevékenységben bevezetett fogalomhoz 

kapcsolódóan szereznek ismereteket. 

 

 

Készségek, melyek a feladatok elvégzése során fejlődnek 

 

A fogalmak és az eljárások ismerete  

 az infokommunikációs technológiával kapcsolatos fogalmak és eljárások 

használata és alkalmazása;  

 A fogalmak megértése és az eljárások alkalmazása.  

A ötletek megfogalmazása és érvelés  

 Matematikai nyelvezet használata (szabályok, jelölések, terminológia és 

szimbolika);  

Matematika 

Problémamegoldás, érvelés és 

kommunikáció 

Geometria és mérés Szervezés és adatkezelés 

Számok és műveletek 

Tanulás elemei 
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 Helyesbítés és egyértelműsítés.  

Érvelés és probléma megoldás 

 A megoldandó/vizsgálatot igénylő feladat teljesítése során.  

Felelősség és elkötelezettség 

 A szabályok tisztelete és betartása.  

o szabatosság;  

o hozzájárul a feladat megvalósításához;  

o a lehetőségeket kihasználva és kitartóan elvégezni a rá bízott 

feladatokat.  

Együttműködés/együtt dolgozás  

 csapatban dolgozik;  

 az együttműködés, a feladatokban való részvétel, az együtt végezni a 

munkát és a verseny során kellőképpen alkalmazkodni a többiekhez;  

 a másokkal való érintkezés során türelmesen, empatikusan és 

felelősségteljesen viselkedni;  

 megvitatni, egyeztetni és elfogadni a különféle nézőpontokat.  

Autonómia (önállóság) 

 Képes segítséget kérni és másoknak segítséget nyújtani a célok elérése 

érdekében (és a csapattársak céljainak elérése érdekében). 

 

Moura (2000, 2002) azt állítja, hogy a tanítás során be kell vonni a tanulót olyan 

matematikai problémát boncolgató helyzetekbe, amelyek szükségessé teszik 

a szóban forgó fogalomra jellemző jelentések kialakítását. 

Ugyanez a szerző hangsúlyozza, hogy a tanítást úgy érdemes strukturálni, hogy 

a tanulók elkezdenek együttműködni, közvetített tartalommal, jelentésekről 

tárgyalva, azzal a céllal, hogy közösen oldjanak meg egy-egy problémát. Ez 

egy irányított tevékenység, mert meghatározza az oktatás legfőbb elemeit, és 

mivel tiszteletben tartja az együttműködés dinamikáját, amelyek így nem 

minden esetben érik el a tanár által elvárt eredményeket. Ez meghatározza a 

célokat és a teendőket majd, és emellett a tanár kiválasztja a segédeszközöket 

a tanításhoz, azonban nem állítja meg a teljes folyamatot, éppen azért, mert 

elfogadja, hogy az együttműködő tanulók jelentéstartalmakat osztanak meg 

egymással, és azt, hogy emellett a szóban forgó témák tárgya is folytosan 

változik. (Moura, 2002). 

 

A fogalmak alapvető szerepet játszanak a matematikai tartalom 

megértésében, ezekből kiindulva lehet megteremteni a különböző fogalmak 
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közötti összefüggéseket, amelyek a tartalom kielégítő alkalmazásához 

szükségesek. 

 

A tankertben végzett tevékenységek által bemutatott gyakorlati alkalmazások 

segíthetnek motiválni a tanulókat, akiket gyakran összezavarnak az iskolai 

tankönyvek kérdései és elvont példái. Ezért fontos, hogy a feladatokat ne végig 

csak az osztályteremben végezzük el, hanem más iskolai terekben, 

nevezetesen a tankertben, ahol a gyakorlati komponens ösztönző és motiváló 

tényező lehet bármilyen tudás elsajátításához. 

 

 

 

A tankert használata pedagógiai szempontból lehetővé teszi a tanárok 

számára az iskolai tevékenységek során alkalmazott pedagógiai 

megközelítések átalakítását. Az iskolai tankert felfedezésében rejlő lehetőségek 

óriásiak, átívelnek a tudományágakon, lehetővé téve a tematikus területek 

szerinti felfedezést vagy a kívánt tudományágak közötti interdiszciplinaritást. 

Ezért bőven van tehát lehetőség a tankerttel kapcsolatos pedagógiai 

megközelítések fejlesztésére. A matematika önmagában az iskolai tankertek 

használatának, fejlesztésének és karbantartásának minden fázisában 

felfedezhető. Bármilyen interdiszciplináris projekthez is lehet csatlakozni, más 

Matematika 

Tudományok Tudományos tervezés Vállalkozókészség Egyéb területek 

interdiszciplinaritás 
A tankert felfedezése a tananyagon keresztül, különböző témakörökben 

Iskolai tankert 

Aratás 

Növényvédelem és beporzók érdeklődésének felkeltése 

Gyomok és gyomlálás 

Kert telepítése 

Vetés – a magok megvizsgálása 

Komposzt készítése és gondozása 

Az ágyások előkészítése 

A kert tervezése 
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tudományterületekkel együtt, mivel mindig tervezhető, vizsgálható és 

fejleszthető olyan feladat, amely a tankertet minden tanulási folyamatba 

bevonja. 

 

Az iskolai tankertben végzett gyakorlati feladatok által motiválhatjuk azokat a 

tanulókat, akiket a tankönyvekben található elvont példák és kérdések 

gyakran csak összezavarnak. Az alábbiakban bemutatunk néhány ötletet a 

matematikai feladatokhoz.  
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Tartalom/ Feladat Gyakorlati megvalósítás Szükséges 

eszközök 

Óvoda (5/6 évesek) 

 

 

 

Számoljuk meg a 

tankerti 

zöldésegeket 

A gyerekeknek össze kell tudni hasonlítani a 

mennyiségeket, 1-től 10-ig számolva, egy az 

egyhez típusú megfeleltetést alkalmazva.  

 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy szedjenek 

különféle zöldségeket a kertből, majd számoljuk 

meg, hogy az egyes növényekből mennyit 

gyűjtöttek össze.  

 

Hasonlítsuk össze két különböző fajtájú zöldség 

mennyiségét. Az eredményeket hasonlító szavak 

vagy hasonlító szószerkezetek alkalmazásával 

szemléltessük, úgy mint a több, a kevesebb, az 

annyi mint, vagy az ugyanannyi.  

jegyzetfüzet; 

toll; számítógép 

 

   

 

 

 

 

Számoljuk meg az 

egy sorban 

található 

növényeket 

A gyerekeknek össze kell tudni hasonlítani a 

mennyiségeket, 1-től 10-ig számolva, egy az 

egyhez típusú megfeleltetést alkalmazva. 

 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy szedjenek 

különféle zöldségeket a tankertből, aztán 

számoljuk meg, hogy az egyes növényekből 

mennyit gyűjtöttek össze.  

 

Hasonlítsuk össze két különböző fajtájú zöldség 

mennyiségét. Az eredményeket hasonlító szavak 

vagy hasonlító szószerkezetek alkalmazásával 

szemléltessük, úgy mint a több, a kevesebb, az 

annyi mint, vagy az ugyanannyi. 

jegyzetfüzet; 

toll; számítógép 

 

 

   

Ugyanazon 

szempont szerint -

mint például 

hosszúság- 

hasonlítsunk össze 

két dolgot 

A tankertből összegyűjtött zöldségek közül 

hasonlítsuk össze két különböző zöldségféle súlyát, 

majd vizsgáljuk meg, hogy melyik a könnyebb, 

melyik a nehezebb, vagy melyek a megközelítőleg 

azonos súlyúak.  

jegyzetfüzet; 

toll; számítógép 

 

   

Ugyanazon 

szempont szerint -

mint például 

tömeg- hasonlítsunk 

össze két dolgot 

A tankertből összegyűjtött zöldségek közül 

hasonlítsuk össze két különböző zöldségféle súlyát, 

majd vizsgáljuk meg, hogy melyik a könnyebb, 

melyik a nehezebb, vagy melyek a megközelítőleg 

azonos súlyúak. 

jegyzetfüzet; 

toll; számítógép 

 

   

Mutassuk be azt, 

hogy a gyerekek 

Menjünk ki a kertbe és keressünk példákat az 

ismétlődő sormintákra.   

jegyzetfüzet; 

toll; számítógép 
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felismerték a minták 

ismétlődését 

Készítsünk róluk fényképeket vagy szemléltessük 

őket rajzzal.   

Elemezzük a talált mintákat, majd a képekből és a 

mintákból állítsunk össze egy kis könyvet a csoport 

számára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kert mindenkié projekt ezen szellemi termékenek tesztelését a budapesti 

Kelenvölgyi Általános Iskola tanulói valósították meg, az anyag ezen részében 

látható képek ott készültek. Ezúton is köszönjük a résztvevő pedagógusok és diákok 

munkáját és elkötelezettségét!  



A TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS SZÁMA — 2019-1-PT01-KA201-060821—  

14 

 

Tartalom/ 

Feladat 

Gyakorlati megvalósítás Szükséges 

eszközök 

1. osztály (6/7 évesek) 

Becsüljük meg 

a különböző 

fajtájú 

növények 

és/vagy 

zöldségek 

számát 

A tanulóknak meg kell tudni határozni a soron következő és 

az azt megelőző számot bármely két szám között, 0-tól 100-

ig.  

 

Menjünk ki a kertbe. Becslés alapján próbáljuk 

meghatározni a különféle növények és/vagy zöldségek 

számát (pl. összesen hány cukkini, paradicsom, uborka 

vagy hagyma található; hány cukkini, uborka vagy 

paradicsom található egy ágyásban). 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 

 

 

   

Számoljunk és 

rögzítsük az 

adatokat 

Menjünk ki a tankertbe, és próbáljuk meg megbecsülni az 

ott termesztett különféle növények és/vagy zöldségek 

számát. 

 

Számoljuk meg pontosan a tankertben megtalálható 

különféle növényeket, vagy az egy adott ágyásba ültetett 

zöldségeket, a kapott eredményeket pedig jegyezzük fel. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 

 

   

Becsüljünk, 

majd 

számoljunk 

Menjünk ki a tankertbe.  

Gyomláljunk ki egy sort. Előbb becsüljük meg, majd pedig 

számoljuk össze a sorból kiszedett gyomnövényeket. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 

 

   

Számoljuk 

össze a 

kiszedett 

gyomnövények

et 

A feladat végrehajtása során a tanulók gyomlálnak, köben 

folyamatosan rögzítik is a kiszedett gyomok számát. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 

   

Hasonlítsuk 

össze a 

legfeljebb 20 

elemből álló 

ágyásokat 

Menjünk ki a kertbe. Becsüljük meg a különböző fajtájú 

növények és/vagy zöldségek számát. 

 

Becsüljük meg egy adott zöldségfajta mennyiségét egy 

ismert mértékegység használatával.  

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 

 

   

Szemléltessük 

az ültetési 

minták 

ismétlődésének 

megértését (2-

4 elem 

bemutatásán 

keresztül) 

Menjünk ki a kertbe, keressünk példákat ismétlődő ültetési 

mintákra. A látottakról a tanulók készítsenek jegyzetet, akár 

önállóan, akár az osztállyal közösen. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 

 

   

Szemléltessük a 

mérés 

folyamatának, 

A kertből begyűjtött különféle zöldségekkel szemléltessük a 

mérés folyamatának mint az összehasonlítás egy lehetséges 

formájának a megértését  

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 
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mint az 

összehasonlítás 

egy lehetséges 

formájának a 

megértését 

• az összehasonlítás alapjául szolgáló jellemzők 

meghatározása, 

• az egyes elemek sorrendbe állítása, valamint 

• az összehasonlításról alkotott következtetések által. 

Vitassuk meg az eredményeket. 

 

   

Szemléltessük a 

mérés 

folyamatának, 

mint az 

összehasonlítás 

egy lehetséges 

formájának a 

megértését 

A kertből begyűjtött különféle zöldségek 

felhasználásával hasonlítsuk össze, hogy melyik a 

• leghosszabb/legrövidebb. 

• legnehezebb/legkönnyebb. 

• legnagyobb/legkisebb. 

Vitassuk meg az eredményeket. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 
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Tartalom/ 

Feladat 

Gyakorlati megvalósítás Szükséges 

eszközök 

2. osztály (7/8 évesek) 
 

Hasonlítsuk 

össze és állítsuk 

sorba az egyes 

elemeket 

 

A tanulóknak össze kell hasonlítaniuk, majd nem-standard 

mértékegységek szerinti hossz, magasság, távolság és 

tömeg alapján sorrendet kell felállítaniuk az egyes elemek 

között és az összehasonlítások eredményéről 

következtetéseket kell megfogalmazniuk.  

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 

 

 

   

Készítsünk 

becsléseket, 

illetve 

végezzünk 

méréseket, 

majd rögzítsük 

az 

eredményeket 

A különböző zöldségekről, illetve a növények egyes részeiről 

(mint termések, szárak, levelek) készítsünk becsléseket, ezt 

követően nem standard mértékegységek segítségével 

végezzünk méréseket, majd rögzítsük a kapott 

eredményeket.  

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 

 

   

Hasonlítsuk 

össze és állítsuk 

sorba a 

mérések 

eredményeit 

Hasonlítsunk össze két különböző zöldséget vagy növényi 

részt, majd állítsunk fel rangsort közöttük, illetve indokoljuk 

meg, hogyan és miért állítottuk fel ezt a sorrendet. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 

 

   

 

Végezzünk 

becsléseket és 

méréseket 

Először becsüljük meg, majd mérjük le a tankert, illetve az 

abban található sorok és ágyások hosszúságát és 

szélességét, illetve a növények magasságát. A méréshez ne 

hagyományos mérőeszközöket használjunk, hanem például 

egy gereblyét vagy ültetőkanalat, de a gyerekek 

használhatják a saját kezeiket vagy ujjaikat is, vagy 

esetenként a lépéseik számát is, stb.   

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 
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Tartalom/ Feladat Gyakorlati megvalósítás Szükséges 

eszközök 

3. osztály (8/9 évesek) 
Szemléltessük a 

tömegmérés 

folyamatának 

megértését 

Mérleg segítségével mérjük meg két különböző kerti 

zöldség súlyát (grammban vagy kilogrammban), 

majd ezeket az értékeket jegyezzük fel.  

Hasonlítsunk össze két eltérő súlyú, de egymáshoz 

hasonló zöldséget és mutassuk be az összehasonlítás 

eredményét.  

mérleg; 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 

 

   

Határozzuk meg mi 

magunk a hiányzó 

adatokat, majd 

rendszerezzük 

azokat 

Határozzuk meg mi magunk a felmerülő kérdések 

megválaszolásához szükséges adatokat, végezzük el 

a számolásokat vonalak, vonaldiagramok, 

táblázatok és listák segítségével. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 

 

   

Jegyezzük fel az 

információkat, és 

készítsünk 

grafikonokat 

Jegyezzük fel a kertből összegyűjtött különféle fajtájú 

és mennyiségű zöldségek adatait, majd ezen adatok 

felhasználásával készítsünk grafikonokat.  

Használjuk fel az adatokat annak 

meghatározásához, hogy a tanulóknak az ideihez 

képest több, kevesebb vagy ugyanannyi zöldséget 

kell-e ültetniük a következő évben. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 
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A TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS SZÁMA — 2019-1-PT01-KA201-060821—  

19 

 

Tartalom/ Feladat Gyakorlati megvalósítás Szükséges 

eszközök 

4. osztály (9/10 évesek) 
 

A törtszámok és a 

vegyes számok 

felismerése és 

modellezése 

 

 

Tervezzünk meg egy “zöldséges kert pizzát”. 

Határozzuk meg, hogy milyen zöldségekre van 

szükségünk (pl. hagyma, paradicsom, bors, 

padlizsán, fokhagyma, bazsalikom, oregánó). A 

tanulók saját maguk is kiválaszthatják az ültetni 

tervezett zöldségek fajtáját.  Osszunk fel cikkekre egy 

kört, úgy, hogy az egyes részek más és más 

zöldségfajtát ábrázolnak.   

iránytű; 

szögmérő; 

egyenes 

vagy 

derékszögű 

vonalzó;  

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 

   

Készítsünk térképet 

a kertről, hossz-, 

szélesség- és 

magasságmérő 

eszközök 

segítségével. 

Készítsünk egy olyan mértearányú térképet, amely 

nagyságát tekintve könnyen kezelhető, de alkalmas 

is arra, hogy a terület jellemzőit szemléltesse. A 

mértékegységeket konvertáljuk angolról metrikusra, 

és fordítva.  

mérőszalag; 

egyenes 

vagy 

derékszögű 

vonalzó; 

jegyzetfüzet, 

toll, 

számítógép 

   

Készítsünk térképet 

a kertről, hossz-, 

szélesség- és 

magasságmérő 

eszközök 

segítségével. 

Készítsünk olyan mértearányú térképet, amely 

nagyságát tekintve könnyen kezelhető, de alkalmas 

arra, hogy a terület jellemzőit szemléltesse. A 

mértékegységeket konvertáljuk angolról metrikusra, 

és fordítva. 

mérőszalag; 

egyenes 

vagy 

derékszögű 

vonalzó; 

jegyzetfüzet, 

toll, 

számítógép 

   

Készítsünk 

infografikát a a 

tankertben található 

növények 

számának 

szemléltetésére a 

zöldségfajták 

használatával 

Gyűjtsünk adatokat a tankertben található 

növények számáról. 

Számoljuk meg, hány növényünk van pontosan. 

Az összegyűjtött adatok felhasználásával készítsünk 

piktogramokat a zöldségekről a kertben lévő 

növények számának szemléltetésére. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 

 

   

Készítsünk 

infografikát Excel, 

Geogebra, Scratch, 

vagy más program 

segítségével 

Gyűjtsünk adatokat a kertben lévő növények 

számáról. 

Számoljuk meg, hány növényünk van pontosan. 

Az adatok alapján készítsünk piktogramokat olyan 

programok segítségével, mint például az Excel, a 

Geogebra, a Scratch, stb. Ehhez a tanulóknak 

egyszerű és egyértelmű útmutatást kell adni. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel, 

Geogebra, 

Scratch oldal 

   

Készítsünk 

tudományos 

infografikát 

Gyűjtsünk adatokat a tankertben lévő növények 

számáról. 

Számoljuk meg, hány növényünk van pontosan. 

jegyzetfüzet; 

toll;  
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Az adatok alapján készítsünk tudományos 

piktogramokat. 

   

Becsüljük meg a 

mennyiséget 

Becsüljük meg, hogy a különböző méretű 

ágyásokhoz mennyi termőföldre van szükség, majd 

különböző mérőeszközök, mérőedények 

segítségével határozzuk meg a tényleges 

mennyiséget. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel 

 

   

Gyűjtsünk adatokat 

és készítsünk 

vonaldiagramot. 

A természettudományos megfigyelések során 

gyűjtött időjárási és hőmérsékleti adatok 

elemzéséhez a tanulók készítsenek vonaldiagramot. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel  

 

   

 

 

Tervezzünk, mérjünk 

és készítsünk 

becsléseket 

Készítsünk tudományos jellegű terveket a tankertről. 

Ezekben a tervekben a vetőmagkatalógusok 

segítségével határozzuk meg az ültetendő 

zöldségfajtákat. Így például a tankert vagy az egyes 

ültetési sorok méreteit figyelembe véve döntsük el, 

hogy mennyi vetőmagra lesz szükségünk, vagy ha 

sok vetőmagot szeretnénk használni, akkor ehhez 

igazodva határozzuk meg, mekkora legyen a kert 

vagy a sorok mérete. (*) 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 

 

   

Tervezzünk, 

végezzünk 

méréseket és 

becsléseket 

Tervezőprogram segítségével készítsünk a tankertről 

terv(ek)et. (*)  

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel 

   

Számoljuk ki a 

kerületet és a 

területet. 

Számítsuk ki az ágyások, az emelt ágyások, a tankert 

és a kerti padok, stb. kerületét és területét. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép 

 

   

Számoljuk ki az 

átmérő, a sugár és 

a terület nagyságát 

 

Számítsuk ki a kerti tó, vagy más kör alakú dolog, 

esetleg a tanulók által készített kör alakú kerti 

építmény átmérőjét, sugarát és területét. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel 

   

Végezzünk 

méréseket és 

készítsünk vázlatot 

Végezzünk méréseket és készítsünk vázlatot 5, a 

kertben termelt növény felhasználásával. 

jegyzetfüzet; 

toll 

   

Számoljunk, 

rögzítsük az 

adatokat, az 

eredményekről 

készítsünk 

beszámolót 

Fajta szerint elkülönítve számoljuk össze a 

komposztban lévő anyagokat, az adatokat rögzítsük, 

majd készítsünk róluk statisztikai elemzést. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel, 

Geogebra 
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Készítsünk egy 

térképet, válasszuk 

ki a méretarányt 

Készítsünk térképet az iskoláról, feltüntetve rajta az 

épületeket, a gyalogutakat, utakat, a kerti csapokat, 

víztároló edényeket, a játszóhelyeket, kerteket, stb. 

Tüntessük fel az olyan problémás területeket is, mint 

például a meredek lejtők, a talajerózióval érintett 

területek, a szemétlerakók, csöpögő csapok és a 

nem használt gyalogutak. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel 

   

Vizsgáljuk meg az 

iskoláról készített 

térképet 

Beszéljük meg az iskoláról készített térképet, vitassuk 

meg, melyik hely lenne a legjobb a tankertünk vagy 

más, az iskola udvarán elhelyezendő terek 

elhelyezéséhez, a gyümölcsfák ültetéséhez, vagy 

bármely más bemutatótér elhelyezéséhez. Jelöljük is 

be ezeket a térképen. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel-tábla 

   

Mutassuk be az 

egyes részeket 

Ismerjük fel, majd mutassuk be, hogy a tankertben 

fellelhető különböző formájú alakzatok méretüket 

tekintve megközelítőleg azonosak, vagy pont 

ugyanakkorák. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

 

   

Ismerjük fel és 

mutassuk be, hogy 

az egyforma 

nagyságú tárgyak 

eltérő 

paraméterekkel 

rendelkezhetnek 

 

Készítsünk egy tervet egy “zöldséges kert pizzáról”, és 

sorojuk fel a termesztendő zöldségek fajtáit (pl. 

hagyma, paradicsom, paprika, padlizsán, 

fokhagyma, bazsalikom, oregánó). Határozzuk meg, 

hogy az egyes zöldségekből mennyire lesz 

szükségünk, a kívánt mennyiség eléréséhez optimális 

terület kijelöléséhez használjunk vetőmagkatalógust.  

Milliméterpapír segítségével tervezzük meg a 

szükséges tankerti területrészt négyzet, téglalap, 

háromszög, stb. alakzatban is, és mérjük meg 

mindegyiknek a kerületét. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel; 

Geogebra 

   

Mérjük a 

növekedési ütemet, 

majd készítsünk 

előrejelzéseket 

 

Mérjük a növények fejlődésének ütemét, az 

eredményeket jelenítsük meg különböző típusú 

grafikonokon. Készítsünk előrejelzéseket a jövőbeli 

növekedéssel kapcsolatban. Használjuk a standard, 

és a nem standard mértékegységeket is. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel; 

Geogebra 

   

Határozzuk meg a 

növekedés ütemét 

 

Rendezzünk babültető versenyt. Ültessünk el néhány 

szem babot egy edénybe, és kövessük nyomon a 

fejlődésüket egy diagramon szemléltetve. 

Határozzuk meg a növekedés ütemét, és a 

leggyorsabban fejlődő növényt jelöljük meg egy 

piros szalaggal. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel; 

   

Jósoljuk meg az 

időpontokat 

A vetőmagkatalógusok segítségével próbáljuk 

megjósolni a csírázás és az érés időpontját. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel; 
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Tervezzünk 

visszafelé 

 

A tervezett betakarítási időponttól visszafelé számítva 

tervezzünk, így határozzuk meg, hogy pontosan 

mikor kell az egyes növényeket elültetni. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel; 

   

Mérjünk, számoljunk 

területnagyságot és 

ennek alapján 

készítsünk térképet 

Mérjük meg a tankert paramétereit és számítsuk ki a 

területét. Használjunk milliméterpapírt a kert 

méretarányos térképének elkészítéséhez. 

 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel; 

   

Készítsünk 

hőmérsékleti 

diagramokat 

Mérjük meg a levegő és a talaj hőmérsékletét a 

tankertben, Fahrenheit és Celsius fokban egyaránt. 

jegyzetfüzet; 

toll; Excel; 

   

Határozzuk meg a 

súlyt és a térfogatot 

 

Határozzuk meg a termőtalaj tömegét és térfogatát 

nedves és száraz állapotban is. Határozzuk meg a 

talaj térfogatát egy négyszögletű virágláda 

segítségével.  

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel; 

   

Nézzük meg az 

árakat, határozzuk 

meg a termény 

értékét 

Nézzük meg egy szupermarketben a zöldségek árát, 

vizsgáljuk meg a kertből betakarított termés 

mennyiségét, a piaci árak alapján határozzuk meg a 

termény értékét. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel; 

   

Számoljunk és 

vizsgáljuk meg a 

csírázás arányát 

Számoljuk meg az elültetett és a kikelt vetőmagokat, 

és ennek alapján határozzuk meg, milyen mértékben 

valósult meg a csírázás. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel; 

   

Mérjük meg a 

növények  

nagyságát, 

határozzuk meg az 

átlag, módusz és a 
medián értéket. 

Mérjük meg egy adott növénycsoport elemeinek 

nagyságát, ennek alapján határozzuk meg a 

növények átlagos nagyságát, továbbá a medián, a 

módusz értéket.  

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel; 

Geogebra 

   

Jósoljunk és 

mérjünk 

Jósoljuk meg, hogy hány mag fog kicsírázni, ez 

mennyi időt vesz igénybe, kövessük nyomon 

folyamatosan, nap mint nap a fejlődést.  

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel; 

   

Végezzünk 

összehasonlítást és 

ismerjük fel az 

alakzatokat 

Hasonlítsuk össze az ágyások méreteit 

(nagyobb/kisebb, magasabb/alacsonyabb), és 

próbáljuk beazonosítani az egyes geometriai 

alakzatokat. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

   

Végezzünk 

megfigyeléseket, 

rögzítsük az 

adatokat, ill.  

A betakarítás során figyeljük meg az egyes levelek, 

szárak és gyökerek méretét, alakját, mennyiségét és 

fajtáját, az adatokat pedig jegyezzük fel, majd 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel; 
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készítsünk 

statisztikát 

készítsünk róluk statisztikai elemzést (úgy mint 

gyakorisági táblázatok/grafikonok/stb). 

 

   

Számoljunk, 

rögzítsük az 

adatokat, és 

készítsünk róluk 

statisztikát 

Az ültetés/betakarítás során számoljuk össze a 

magok, a növények vagy gyümölcsök számát, majd 

az eredményeket rögzítsük, illetve készítsünk ezekről 

statisztikai elemzést. 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel; 

   

Határozzuk meg a 

súlyt 

Határozzuk meg néhány leszedett növény vagy 

gyümölcs súlyát. 

jegyzetfüzet; 

mérleg; Excel; 

   

Hasonlítsuk össze a 

rovarokat és a 

rovarpopulációkat 

 

Rovarrész határozó ábra segítségével hasonlítsuk 

össze a rovarok számát az összes szárny, láb és csáp 

számával. A gyerekek összehasonlíthatják a 

tankertben található rovarpopulációt is.  

 

jegyzetfüzet; 

toll; 

számítógép; 

Excel; 
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Tartalom/ Feladat Gyakorlati megvalósítás Szükséges 

eszközök 

5. osztály (10/11 évesek) 

Alkossunk 

vonaldiagramokat és 

értelmezzük ezeket 

Helyezzünk el a kertben egy 

meteorológiai állomást (ami méri a 

hőmérsékletet, a szélerősséget, a 

szélirányt, a csapadék mennyiségét, a 

páratartalmat, a napsugárzás és a a 

légköri nyomás mértékét, illetve a 

láthatóságot). 

Alkossunk vonaldiagramokat a kertben 

elhelyezett meteorológiai állomás 

adatainak értelmezéséhez.  

jegyzetfüzet; 

toll; Excel-

táblázat; 

Geogebra 

   

 Ismételjük át a 4. osztálynál tanultakat.  
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Tartalom/ Feladat Gyakorlati megvalósítás Szükséges 

eszközök 

6. osztály (11/12 évesek) 

Találjunk megoldást a 

méréseknél felmerült 

problémákra 

Találjunk megoldást a mérésekkel 

kapcsolatban felmerült azon 

problémákra, amelyek a hossz, a 

térfogat, a terület, az űrtartalom, a 

tömeg és az időtartam vonatkozásában 

merültek fel.  

jegyzetfüzet; 

toll; Excel-

táblázat; 

Geogebra 

   

 

Állítsunk fel ültetési tervet. 

A tanulóknak ültetési tervet kell 

készíteniük. Vetőmagkatalógus 

segítségével határozzuk meg, milyen 

zöldségeket fogunk ültetni, azokból 

mennyit akarunk termelni, ennek alapján 

az ágyások hosszát és az ültetéshez 

szükséges vetőmagok számát is. 

Vizsgáljuk meg, mekkora az egyes 

zöldségek helyigénye. Készítsünk több 

ültetési tervet is a zöldségek 

elhelyezésére, különféle ültetési formákat 

használva.  

 

 

jegyzetfüzet; 

toll; Excel-

táblázat; 

Geogebra 

   

Határozzuk meg a 

szükséges mennyiségeket 

A talajvizsgálatok eredményeit 

felhasználva határozzuk meg az egyes 

talajtípusok termelékenységének 

fokozásához szükséges tápanyagok 

mennyiségét.  

jegyzetfüzet; 

toll; Excel-

táblázat; 

Geogebra 
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A TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS SZÁMA — 2019-1-PT01-KA201-060821—  

30 

 

4. Melléklet (Megvalósított gyakorlatok) 
  

Az alábbi gyakorlatokat a bukaresti Scoala Gimnaziala Nr.28 iskolában valósították 

meg. 

 

2. tevékenység, téma: Számítsuk ki a kerületet és a területet 

 

2. osztály (7/8 év) 

 

A tevékenység célja: - a tárgyak hosszának méréssel történő meghatározásának 

képességének erősítése (az iskola veteményesében lévő „ágyások”); - a matematikai 

természetű különféle problémás helyzetek feltárására/vizsgálására és megoldására 

való képesség fejlesztése ("ágyások" kerülete); - a tárgyak méretének 

meghatározására használt kifejezések megfelelő használatának elsajátítása, 

fejlesztése. 

 

Végrehajtás “G” 

 

 Az osztály létszáma (27 diák) 5 csapatba szerveződik, csapatonként 5-6 

tanulóból áll.  

 Minden csapat kap egy megfigyelőlapot, hogy feljegyezhesse az adatokat.  

 Az "ágyások" számozottak (6 db).  

 

Becsüld fel, mérj és jegyezd le!  

 

Alkalmazott célkitűzések:  

 tárgyak mérése szabványos mértékegységek segítségével: méter, 

centiméter;  

 az adatok rögzítése papíron;  

 a kapott adatok felhasználása matematikai problémák megoldására; 

 

Számoljuk ki a kerületeket! 
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Megjegyzések:  

 a diákok nagy lelkesedéssel vettek részt a tevékenységben; - nagyon komolyan 

dolgoztak;  

 voltak olyan diákok, akiknek nagyszülei vidéken élnek, és ismerik a 

zöldségeskertben végzett munkákat;  

 az 5 csapat által kapott eredmények nagyon közel állnak egymáshoz, a kapott 

kerületméretek közötti különbség 6 és 30 cm között van; 3 kivétel van (a 30-ból), 

amelyeknek a kerülete sokkal kisebb, mint a többieké (60-400 cm), ami azt 

bizonyítja, hogy 3 tanulópár nem végzett pontos méréseket 

 

Következtetés: 

Az iskolakert számos olyan készség elsajátítását kínálja a tanulóknak, amelyek az 

életben hasznosak, de gyakran nem fejleszthetők az iskolai tananyaggal és a 

megszokott tanítási módszerekkel.  

A tanulók fejleszthetik például:  

• a szociális készségeket, (pl.: kommunikáció);  

• gyakorolják a matematika alapjait, (pl.: számolás, összehasonlítás, halmazok, mérés) 

• együttműködés képességét  

• közösségtudatot;  

• mások és véleményük megbecsülését stb. 

 

 

4. Tevékenység , téma: A természetben található geometriai alakzatok 

 

3. osztály (8/9 év) 

Alkalmazott célkitűzések:  

 a geometriai alakzatok felismerése az adott rajzban,  

 a képek és rejtvények alapján tanult geometriai alakzatok leírása,  

 a geometriai alakzatot az azonos alakú tárgyhoz társítása,  

  a geometriai alakzatok közötti hasonlóságok és különbségek 

meghatározása: négyzet  

 téglalap;  

  

Oktatási módszerek: Módszerek és eljárások: beszélgetés, előadás, magyarázat, 

megfigyelés, gyakorlat, problémamegoldás, oktatójáték. Oktatási eszközök: PPT diák, 
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feladatlapok, tankönyvek, filctollak, rejtvények, borítékok, zacskó zsetonokkal; 

Szervezési formák: frontális, egyéni, csoportos, páros. 

Az értékelés formái: szisztematikus megfigyelés, szóbeli értékelés, önértékelés. Feltétlek: 

 

a) rendelkezésre álló idő: 50 perc  

b) résztvevők: 27 diák  

c) digitális felület: Wordwall. 

 

A tevékenység elején a tanulók geometriai alakzatokkal kapcsolatos ismereteit 

kartonból készült geometriai alakzati modellek segítségével frissítettük fel. Minden 

ábrát kisebbekre osztottunk, amelyekre kérdéseket írtunk. A tanulócsoportot három 

csapatra osztottuk. Minden csapat egy-egy tanult geometriai alakzat nevét viseli 

(háromszög csapat, négyzet csapat, téglalap csapat) és különböző feladatokat old 

meg. 

 

 

Számold meg a geometriai 

alakzatokat, és add meg a 

számukatt: 

  

Körök ...........  

Négyzetek ...........  

Háromszögek ..............  

Fehér alakzatok ................... 

Téglalapok ...................  

Piros alakzatok ……………… 

 

Az óra levezetése: Feladatlap - Mit 

tudok ! 
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Figyeld meg a képet, majd írd be a 

geometriai alakzatok számát:  

a) a kör belsejében .........  

b) a négyzet belsejében ......... 

c) a téglalap belsejében .........  

d) a három geometriai alakzat 

belsejében ........  

e) a geometriai alakzaton kívül ……. 

 

 

 

 

 

 

Csapatmunka:  

Kecses rakéta  

Oldd meg helyesen a következő 

számításokat a rakéta aljából 

kiindulva. Színezd ki a tanult geometriai 

alakzatokat! 
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A Fibonacci-sorozat olyan egyszerű matematikai mintát követő számsorozat, amelyet 

még egy első osztályos is megérthet.  

 Így működik  

 Nézd meg az alábbi sorozatot:1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 - A minta kialakításához 

kezdd az 1-es számot kétszer egymás után. Add össze, hogy megkapd a 2-t. 

Ezután add össze az utolsó két számjegyet: 1 + 2 = 3.  

 Folytasd a sorozat utolsó két számának összeadását a következő szám 

megtalálásához.  

 Ezek alkotják a híres Fibonacci-sorozatot - egy olyan számcsoportot, amely 

titokzatos módon mindenütt megjelenik a természetben: a virágszirmok 

számában, a gyümölcsök és zöldségek szerkezetében, a természetben a spirálok 

lenyűgöző alakjában, sőt még az emberi test arányaiban is. Nézzük meg, hogyan 

jelennek meg a Fibonacci-számok a természetben!  

 A Fibonacci-számok felfedezésének egyik legegyszerűbb módja a virágszirmok 

számolása. Leggyakrabban 5, 8, 13, 21 vagy 34 szirmot találsz.  

 

A napraforgó különösen érdekes, mert a Fibonacci-

számokat többféleképpen fejezi ki. 

Számold meg a napraforgó szirmait, és valószínűleg 

a következőket találod:  

a) 21  

b) 34  

c) 55  

 

 

1. TEVÉKENYSÉG - Ismerd meg a kertünket 

4. osztály (10/11 év) 

A tevékenység célja:  

 Az tankert feltérképezése hossz-, szélesség- és magasságmérésekkel.  

 

Módszerek: 

 Csoportos megbeszélés az iskolai tankert elemeiről. Az összetevők 

nyilvántartása.  



A TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS SZÁMA — 2019-1-PT01-KA201-060821—  

35 

 

 Adatokat gyűjtöttünk a kert elemeiről, mérések, virágágyás, 

komposztálóhely, fák, vízvételi pont, a kerthelyiséghez való hozzáférés, 

földrajzi tájolás.  

 Az információkat a megfigyelési lapokra írtuk fel. 

 A tanulók csoportokban dolgoztak, vázlatokat készítettek a kertről. - Minden 

csoport bemutatta a kert vázlatát, és elmagyarázták társaiknak az órán 

kialakított folyamatot, valamint azt, hogy hogyan készült el a vázlat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. tevékenység: A 4. évfolyamon tanultak megszilárdítása és elmélyítése 

 

5. osztály (10/11 év) 

A tevékenység célja: A matematikai műveletek elvégzésének sorrendjére vonatkozó 

szabályok bevésése és rendszerezése.  

Alkalmazott célkitűzések:  

 az összeadás, kivonás, szorzás és osztás műveleteire jellemző terminológiával 

való munka;  
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 az összeadás, kivonás, szorzás és osztás műveleteinek helyes elvégzése 

szóban és írásban, a műveletek sorrendjének és a zárójelek használatának 

tiszteletben tartásával;  

 a problémák megoldása a problematizálásnak megfelelő lépések 

alkalmazásával.  

Oktatási módszerek: Módszerek és eljárások: beszélgetés, magyarázat, a gyakorlat 

megfigyelése, csoportosítás, egyéni tevékenység; Oktatási eszközök: tankönyv, 

füzetek, tábla, táblagép, telefon, laptop, internet (Wi-fi), Google Meet, YouTube; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. tevékenység: A külső hőmérséklet mérése különböző skálák segítségével 

6. osztály (11/12 év)  

 

A külső hőmérséklet mérése fontos a betakarítás tervezéséhez. Tekintettel arra, hogy a 

hőmérséklet befolyásolja a zöldségek növekedését, a tevékenység célja az volt, hogy 

a március 28. és április 3. közötti értékeket feljegyezzük, különböző skálákra 

transzformáljuk és diagramon ábrázoljuk. Ezért a 28. középiskola 6. osztályos diákjait 

fizikatanáruk koordinálásával 3 csoportra osztottuk, egy-egy csoportot minden 

hőmérsékleti skálára (Celsius, Kelvin és Fahrenheit). 
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Először minden csoport megkereste a hőmérsékleteket a Celsius-skálán, és felírta őket 

egy táblázatba. Az első csoportnak kicsit könnyebb dolga volt, tekintve, hogy nekik 

csak a diagramot kellett elkészíteniük. A második csoport feladata az volt, hogy a 

fizikaórán tanult képlet segítségével Celsiusról Kelvinre alakítsa át a hőmérsékleteket, 

és az új értékek alapján készítse el a diagramot. A harmadik csoport feladata az volt, 

hogy a hőmérsékleteket Celsiusról Fahrenheitre alakítsák át az adott egyenlet 

segítségével, és állítsák össze egy színes diagramba. 

E tevékenység fő célja a fizika megértésében nehézségekkel küzdő tanulók bevonása 

volt. Segítette őket, hogy vegyes csoportokra osztottuk őket, és minden diáknak saját 

feladatot kellett megoldania. Segítették egymást, és magabiztosnak érezték 

magukat, amikor a projektek elkészültek. Ezen túlmenően erősödött a köztük lévő 

partnerség, tekintve, hogy a tevékenység végére mindenki tanult valami újat. 

 

A feladat közben megvalósult az interdiszciplinaritás. 
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11. Tevékenység: Amikor a tanár együtt dolgozik a tanulókkal! 

A biológiatanár segített a diákoknak a zöldségek rajzolásában, a matematikatanár 

pedig a számolásban. 
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A következő gyakorlatokat a budapest Kelenvölgyi Általános Iskolában valósították 

meg a tesztidőszak során. 

 

 

 

 

1. tevékenység: Törtek és vegyes számok azonosítása 

és modellezése 

2. tevékenység: 

A tankert feltérképezése 

hossz-, szélesség- és 

magasságmérések 

segítségével 
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3. tevékenység: 

A kerület és a terület 

kiszámítása 

4. tevékenység: különböző geometriai formák azonosítása a 

tankertben 
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5. tevékenység: különböző geometriai formák azonosítása a 

zöldségek között 

6. tevékenység: Adatgyűjtés és vonalas grafikon készítése 
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7. tevékenység:  

Tervek készítése, 

mérések, becslés 

8. tevékenység:  

A növekedés ütemének 

meghatározása.  

“Búzaverseny” 

szervezése 
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9. tevékenység:  

A vetőmagkatalógusokból származó információk 

felhasználásával a csírázási és érési időpontok előrejelzése 

10. tevékenység:  

A tömeg és a térfogat meghatározása 
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Az alábbi foglalkozás a spanyol e CEIP Juan Alonso Rivas iskolában, Colomera-

ban valósult meg. 

 

VIRÁGZÁS ÉS TERMÉSÁTLAG, (KÖZÉPÉRTÉK ÉS MÓDSZER) MEDIÁNJA ÉS MÓDUSZA A 

LÓBAB ÜLTETVÉNYÜNKÖN 

 

TEVÉKENYSÉG: 

 
2 elméleti foglalkozás: 

 

A tanárok két elméleti foglalkozáson elmagyarázták a tanulóknak az átlag, a medián 

és a módusz fogalmát. Most a zöldségeskertünkben lévő lóbabnövények száma 

alapján kellett ezeket a diákoknak gyakorlatban alkalmazniuk, fejlesztve ezzel a 

matematikai, valamint a szociális és állampolgári ismeretekeiket. 

 
Gyakorlati foglalkozás:  

A tanulók megszámolják a kertben lévő lóbabnövényeket, fejlesztve és gyakorlatba 

ültetve a matematikai kompetenciákat.  

 

 

11. tevékenység:  

Az árak vizsgálata, a termés értékének meghatározása 
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Gyakorlati foglalkozás és az eredmények elérése:  

A tanulók számításokat végeznek, hogy megkapják a lóbabtermésünk átlagát, 

mediánját és móduszát, a matematikai kompetenciát a gyakorlatban is alkalmazva. 

Fotók az ültetvényről: 
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Magyar nyelvű internetes források  

 

Az iskolakertekről: 

Iskolakert program, iskoláknak, óvodánknak 

 

Az iskolakertek sokszínűsége | Pedagógiai Folyóiratok (gov.hu) 

 

Metrikus átváltás: Metrikus átváltó – átváltók metrikus és angolszász egységek 

között (metric-conversions.org) 

 

Talajvizsgálat: 

Talajerőpótló gazdálkodás, mint fenntartható növénytermesztési módszer - 

Talajbaktérium Szövetség (talajbakterium.hu) 

 

Az időjárás, talaj, levegő, szél témaköre feladatokkal: 

Ember a természetben - 4. osztály | Sulinet Tudásbázis 

 

Időjárási ismeretek tanítása egy iskolai kísérlet keretében:  

edu12_5.pdf (eduszakped.com) 

 

Időjárásállomás készítése: 

Idojaras allomas keszitese - YouTube 

 

Egészséges táplálkozás otthon és iskolában: 

Egészséges táplálkozás otthon és az iskolában – Merőkanál.hu (merokanal.hu) 

 

OKOSTÁNYÉR gyermek | Okostányér (okostanyer.hu) 

Interaktív matematika: 

Interaktív matematika Tanulj játékosan online! Tanuljunk együtt! 

(interaktivmatematika.hu) 
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