PROJEKT TERVEZŐ LAP
1. A projekt neve: Klubnapközi

A projekt általános céljának megfogalmazása.
2. A projekt átfogó célja:
A gyermekek sokféle igényeire odafigyelő iskola vagyunk, ahol jól érzik magukat gyermekeink.
Olyan iskola, amely nyitott a világra, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinknak a
tanulmányi sikerek mellett jut idő a játékra, a környezettel való szabad ismerkedésre. Azt szeretnénk,
ha a gondolataikat megosztani képes, önmagukat kifejezni tudó, az egymással való együttműködéshez
és a közös munkához szükséges készségekkel rendelkező gyermekek kerülnének ki iskolánkból a
hátrányos helyzetük ellenére. Ezeket kívánjuk erősíteni a klubnapközi keretein belül is.
3. A projekt konkrét célkitűzései:
Legfőbb célunk az alábbi területek fejlesztése:
- kreativitás
- alkalmazkodóképesség
- együttműködési képesség
- kommunikációs képesség
- problémamegoldó képesség
Továbbá a közvetítendő értékek:
- hagyományőrzés
- a kulturált és környezettudatos magatartás
- testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges életvitel
- tapasztalati (gyakorlatorientált) tanítás
- egyéni és közösségi sikerélmény megélése

4. Helyzetleírás
A mai modern világban sajnos gyermekeink legfőbb szabadidős tevékenysége a számítógép és a
televízió előtt zajlik. Törekszünk arra, hogy lakóhelyünk és iskolánk természeti adottságait
kihasználva minél több időt töltsenek a gyerekek a friss levegőn mozgással. A legtöbb halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók családjában sajnos nem jellemző a közös családi kirándulás, túra, ezért
sok tanuló nem is ismeri közvetlen környezetének szépségét. Szeretnénk velük felfedeztetni
lakóhelyünk értékeit. Szerencsére jó környezeti adottságokkal rendelkezünk pl.: Vadaskert, vulkáni
eredetű hegyek, bazaltömlés, természetvédelmi területek, ritka növényfajok, patakok, források,
erdők vadállatokkal. Az iskolánk udvara pedig különféle sportolási lehetőségeknek nyújt helyet.
Működő szakköreink során tapasztaltuk, hogy a halmozottan hátrányos tanulóink többsége szívesen
kézműveskedik, szereti a zenét és a táncot. Ezért is szeretnénk még bővíteni a lehetőségeiket és sok
olyan foglalkozással gazdagítani őket, melyekben örömet lelnek és fejleszteni tudjuk művészeti
kompetenciájukat.

5. A projekt tartalma, amit a projekt létrehoz:
Szabadidő hasznos eltöltése, mely:
- segíti a diák-tanár, diák-szülő, tanár-szülő valamint a diákok egymás közötti kapcsolatának
erősödését
- képességeik, készségeik fejlődését szolgálja
- környezettudatosságra nevel
- a testmozgás és vetélkedők során erősíti az egészséges versenyszellemet
- megismerteti a gyerekekkel a népszokások és hagyományok néhány jellemzőjét
- hangsúlyt helyez a zenei, művészeti kompetenciák fejlesztésére.

6. A projekt célcsoportja(i), kedvezményezettjei, tevékenységek
- Az általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói. A programnak kiemelt figyelmet kell fordítani a
halmozottan hátrányos helyzetű , a tanulási nehézségekkel, szociális hátrányokkal küzdő, az iskolai
lemorzsolódással fenyegetett csoportjára, őket kell első sorban segítenie a szabadidő hasznos
eltöltésében. Biztosítani kell a változatos, színvonalas fejlesztő tevékenységek körét.
- Az általános iskola tanárai, az osztályfőnökök.
- Az általános iskolás tanulók szülei.
Ajánlott tevékenység

Elérendő (pedagógiai) cél

1-8 osztályos gyerekek
Szakmák bemutatása

Az egyes foglalkozások és a foglalkoztatás,
munkavégzés körülményeinek bemutatása helyi
munkahelyek látogatásával.
Természettudományi kompetenciák fejlődése

Természetjárás
Kézműveskedés

Esztétikai érzék, finommotorikus mozgás és
kreativitás fejlesztése tevékenykedtetés során.
Játékos kereteken belül a mozgásra való igény
erősítése.

Sport/testmozgás

7. A projekt megvalósítás szakmai háttere.
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése, közösségépítés, egymás
jobbmegismerése, élményszerzés, kölcsönös segítségadás;
- ismeretterjesztés hagyományőrzés, környezetismereti, művészeti és egyéb igényszerinti
témákban;
- befogadó tanulói attitűd erősítése;
- az IKT alkalmazása;
- a pályaválasztás segítése;

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA:
8. Tevékenységek időütemezése, időigénye, mérföldkövek (x)
időütemezés

tevékenység

2013. szeptember

tervezés

anyagszükséglet

felelős
Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné

időigény
(összesen: 80 óra)
2 óra

2013. október

előkészületek,
szervezés

2013.november 19.

Origami
Állatfigurák,
növények
papírhajtogatása

november 26.

november 28.

2 óra

Szabó Tiborné

1 óra

Szabó Tiborné

1 óra

lufik, pingpong
labdák, labdák,
filctollak, apró
cukorkák, csokik,
kések, villák, búza, kukorica

Bohács
Gyuláné

2 óra

só, liszt, gyurma

Bohács
Gyuláné

2 óra

méz, cukor, liszt,
vaj, tojás, citrom,
fűszerkeverék,

Szabó Tiborné

2 óra

Szabó Tiborné

2 óra

A/4 fehér papír
1cs.
A/4 színes
hajtogatós papír
1cs.

Zenehallgatás:
Vivaldi: Négy évszak: Ősz
Hári János: Abc
nóta
Daltanulás: őszi
dalok
Tánc: Halász Judit
dalai
Játékos, szórakoztató
vetélkedő

2013. december 11. Só-liszt és gyurma
alapanyagokból
karácsonyi ajándékkészítés
december 20. Mézeskalácssütés

2014. január 14.

Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné

Hóember- hó várépítés
/ Ha nincs hó mesefilm nézése a télről
és társasjátékok./

január 22.

Kidobó verseny

labdák

Bohács
Gyuláné

1 óra

január 29.

Zumba szülő
vezetésével

zene

Bohács
Gyuláné

1 óra

február 5.

Farsangi fejdíszek
Farsangi
szokások
megismerése
Zenehallgatás:
Saint-Saenes:
Az állatok farsangja

tempera,
ecset,
krepp papír, színes
szalagok,
kalapgumi, cellux

Bohács
Gyuláné

2 óra

Terem hoki bajnokság
március

Szabó Tiborné

2 óra

Szabó Tiborné

3 óra

Bohács
Gyuláné

2 óra

Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné
Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné

3 óra

Foglalkozások
lakóhelyünkön
Posta, Rendelő, CBA
üzlet,
Fodrászat,
Pékség
dolgozóinak
meglátogatása
Májusfa díszítés és krepp papírok
állítás
az
iskola spárga
udvarán
Népi
hagyományok
megismerése-film

Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné

2 óra

Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné

2 óra

Túra a Vadasparkba
Az ott élő állatok
megfigyelése
Aszfaltrajz verseny
az iskola előtt
Kapkodd a lábad!
Rövid
távú
futóverseny az iskola
előtti utcában

Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné
Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné

3 óra

Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné
Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné
Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné

2 óra

A település
forrásainak
felkeresése
Plakát készítés a
Víz világnapja alkalmára

fehér és színes
kartonok, tempera,
ecset,
ragasztó,
színes
papírkészlet

Sorverseny és népi
játékok
április

május

június

Túra a Szilváskőbe
a
bazaltomlás
megtekintése
Tojásfestés
Húsvéti
dalok
hallgatása

ásványvíz,
műzli szelet
tojás
tojásfesték

ásványvíz,
műzli szelet
aszfalt kréták
ajándékok

ajándékok
Labdarúgó forduló
fiú és lány mérkőzések
2014. szeptember

2014. október

tervezés
előkészületek,
szervezés
Levél és termések ragasztó, rajzlap
hurkapálca
gyűjtése
Faliképek készítése

1 óra

2 óra

2 óra

3 óra

rajzlap, zsírkréta,
Szappancs- nap
Rajzverseny és kiállítempera, ecset,
tás
a
Kézmosás
Világnapjára
2014.november .

Madáretető készítés

tök, spárga,
napraforgó

Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné

2 óra

Bohács
Gyuláné

2 óra

Szabó Tiborné

2 óra

Bohács
Gyuláné

2 óra

Szabó Tiborné

2 óra

Zenehallgatás: Régi
mesterségek:
Bartók: Este a
székelyeknél
100 Folk Celsius :
Paff a bűvös sárkány
november

Játékos, szórakoztató
vetélkedő

lufik, pingpong
labdák,
gumilabdák,
filctollak, apró
cukorkák, csokik,
kések, villák, búza, kukorica

2014. december

„ Öltözzünk a
Mikulás tiszteletére
pirosba ! „
Mikulás versek, dalok
költése, ajándék
készítés. /csizma és
könyvjelző/
Hóember- hó várépítés
/ Ha nincs hó mesefilm nézése a télről
és társasjátékok./

piros karton,
ragasztó, fehér
karton, vatta,
fillctoll, színes
papírok

Lángos- party
Szülők segítségével
lángos sütés, terítés

liszt, élesztő, tej,
tejföl, sajt, olaj,
szalvéta

Bohács
Gyuláné

2 óra

január

„ Kapkodd a lábad!”
Sport délután
osztályok között.

labdák, ugrókötelek,

Szabó Tiborné

2 óra

február

Farsangi dekoráció
készítés

színes és fehér
kartonok, cellux,
ragasztó, tempera,
ecset, krepp papír

Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné

2 óra

Téli szabadtéri
programok
/szánkózás,
csúszkálás, hócsata,
hóemberépítés/
Hó hiányában

tea, cukor,
citromlé,

Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné

2 óra

2014. december

2015. január

március

terem hoki és kidobó
verseny
Egészségünk megőrzéséért!
Plakát készítés a Föld
megóvásáért.

színes és fehér
kartonok, színes
lapok, ragasztó,
tempera, ecset

Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné

2 óra

Előadás az egészségünk megőrzéséért./ védőnő, doktornő /
Mérővizsgálatok
április

május

június

2 óra

Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné

3 óra

Túra a Nagykőbe
Településünk
legmagasabb bazalt hegyére

Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné

3 óra

Akadályverseny
a közeli hegyekben.
Ügyesség és
természeti ismeretek
összemérettetése.

Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné

3 óra

Foglalkozások
Szülők mutatják be
foglalkozásukat.
Aszfalt rajzverseny
osztályok között,
kocogás rövidtávon,
a szülők bevonásával.

Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné
Bohács
Gyuláné
Szabó Tiborné

2 óra

Egészségnap
Kocogás, labdajátékok.
Saláta készítés

ásványvíz, zöldség
félék, majonéz,
mustár, tejföl,
szalvéta

aszfalt kréták
ajándékok

2 óra

A MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI
9. A megvalósítást elősegítő tényezők
- Természeti adottságaink lehetővé teszik a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek friss
levegőn való mozgását, a természet megismerését.
- Iskolánk sportudvara biztosítja a sportolás lehetőségeit.
- A klubnapközi foglalkozásai elősegítik a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
kreativitásának, manuális készségeinek és kulturális igényeinek fejlesztését.

10. A megvalósítást hátráltató/ veszélyeztető tényezők
- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók családjában nem biztosított az anyagi háttér a
kulturált szabadidő eltöltéséhez.
- Nem tartanak igényt a közös családi programok szervezésére.

11. A projekt várható eredményei
-

Tanulóink gondolataikat megosztani képes, egymással együttműködő emberekké válnak.
Elsajátítják a közös munkához szükséges készségeket.
Kreatív, testileg, szellemileg és erkölcsileg egészséges életvitel alakul ki.
Sok egyéni és közösségi sikerélményhez jutnak.

12. A projekt hatásai
-

Környezettudatos, egészséges versenyszellem kialakulása.
Fejlődik zenei, művészeti kompetenciájuk.
Erősödik a közösségi szellem.
A tanulók képességei készségei fejlődnek.

Készítette:
Bohács Gyuláné, Szabó Tiborné

