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3 hetet meghaladó nyelvi projekt Európai Unió

PROJEKT RAJZ TANMENET
Óra

Tevékenységek

Munkaformák és
módszerek

Eszközök és mellékletek

Az európai népviseletek bemutatása
FOM
Csoportmu
nka
Egyéni
munka
Magyarázat
Bemutatás
Megbeszélé
s

1
hét

Múzeumi óra:
Ismerkedés a Völgységben élő svábok életével
Laternebasteln
Martinslieder lernen
2
hét
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FOM
Csoportmu
nka
Egyéni
munka
Magyarázat
Bemutatás
Megbeszélé
s.

Informatikai eszközök
Kivetített és laminált képek
Rajzlap, ceruza

Feladatlapok
Videofilmek
Múzeumi tárgyak és eszközök
Több rétegű fehér szalvéta vagy
fehér vászon darabok

Fejlesztendő készségek
Az ismeretszerzés fejlesztése. Vizuális
jelenségekkel kapcsolatos
szókincs gazdagítása.
A tanulási képesség fejlesztése.
A megfigyelőképesség fejlesztése.
A vizuális memória fejlesztése.
Ruhadarabok funkciója.
Alak, szín, minta, anyag.
Az egyes népviseletek jellegzetességeinek
kiemelése, vizsgálatuk különböző
szempontokból
A nemzeti azonosságtudat tartalmának
gazdagítása, ismerkedés más népek korok
kultúrájával, hagyományaival.
Az etikai normák iránti fogékonyság
és az értékőrző magatartás fejlesztése.
Vizuális jelenségekkel kapcsolatos szókincs
bővítése.
Tárlatok és videofilmek megtekintése után
népviseletbe öltöztetett babák készítése.
Fejkendő készítése kékfestő technikával
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Jellegzetes európai népviseletek – bajor, skót –
megismerése
3
hét

A projekt hetek során szerzett élmények képi
megjelenítése
4.
hét
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FOM
Egyéni
munka
Magyarázat
Bemutatás
Megbeszélé
s

FOM
Csoportmu
nka
Egyéni
munka
Magyarázat
Megbeszélé
s

Informatikai eszközök
Kivetített képek
Rajzlap, ceruza, színes ceruza,
zsírkréta

A vizuális memória fejlesztése.
Megismerő (kognitív) képességek:
információ felfogása, megtartása,
feldolgozása képi emlékezés fejlesztése
Ruhadarabok funkciója.
Alak, szín, minta, anyag.
Ma is viselhető ruhadarabok tervezése a
jellegzetes bajor vagy skót motívumok
felhasználásával.

Rajzlap, ceruza, színes ceruza,
zsírkréta, háztartási csomagoló
papír
Fotók
Korábbi munkadarabok

A manuális készség fejlesztése.
A konstruáló képesség fejlesztése.
A tervezés során a problémafelismerő-, az
elemző- és a problémamegoldó képességek
fejlesztése
Az anyagok gazdaságos, takarékos
felhasználása
Saját és társak munkájának értékelése
Nagy méretű kép (esetleg montázs) készítése
az elmúlt hetek élményei alapján

