Én és a számítógép
Az informatikai eszközök használata

Projekt 1.

5. évfolyam
Informatika órai projekt
2018-2019.

1. A projekt jellemzése
A projekt címe:
Téma:
A projekt időtartama:
A megvalósítás helyszínei:

Én és a számítógép
Az informatikai eszközök használata
4 foglalkozás
informatikaterem

A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása:
A projekt keretében az 5.f osztály tanulói a számítógépek használatával, üzembehelyezésével, balesetmentes működtetésével ismerkednek,
illetve felelevenítik az előző évek ismereteit.
A projekt fő célja:
 Informatika tantárgyi célok: Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásával
való ismerkedés. A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás megteremtése.
 Kapcsolat más műveltségterületekkel: ember és természet (ET). testnevelés és sport (TS), matematika (MA), művészetek (MM)
A projekt vezetője: Tóth Imre, informatika tanár
A projektet megvalósító csoport: az 5. f osztály tanulóiból alakult csoportok
Fejlesztendő/fejleszthető kompetenciák, műveltségterületek:
- Természettudományos kompetencia: a rajzos feladatok a természetismeret tantárgyhoz kapcsolódnak, így támogatják az ismeretek
elsajátítását, gyakorlását.
- Anyanyelvi kompetenciák: szövegfeldolgozás, szövegalkotás, anyanyelvi kommunikáció, szókincsfejlesztés, önálló ismeretszerző,
önkifejező készség.
- Matematikai kompetencia: időrendiség, logikus gondolkodás, rendszerező képesség, lényegkiemelő képesség.
- Szociális és állampolgári kompetencia: kreativitás, empátia, türelem, együttműködés a csoportmunka során.
- Digitális kompetencia: Az IKT eszközök tudatos használatának fejlesztése. Komplex információ előállítása, bemutatása. Internet
használata (keresés, információk elemzése, feldolgozása).
- Hatékony önálló tanulás: fejleszti a tanulás megszervezését egyénileg és csoportban egyaránt, az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is.
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2. A projekt részletes leírása
A projekt során a tanulók Az informatikai eszközök használata tematikus egységben leírt követelmények elsajátításával foglalkoznak. Nem
„klasszikus” projekt keretében dolgoznak, inkább csak ismerkednek az új módszertannal, lehetőségekkel. Ahogyan a szakirodalom fogalmaz,
inkább projektorientált szemlélet jellemzi az első 4 órát.
Megismerkednek a „játékosítás” módszerével, ha nem is a fogalom megemlítésével, hanem annak lényegével, miszerint a pontok gyűjtésével
teljesítik a projektet, adnak számot tudásukról. Ez a módszer az egész évben használatos lesz.
A feladatok többségét egyénileg végzik, de választhatnak páros munkavégzést is, illetve csoportokban is dolgoznak.
A változatos munkavégzés, munkaformák, feladatok sokszínűsége, a „játékosítás” alkalmat ad az önfeledt, felszabadult, szórakozva tanulásra,
alkotásra. A tananyag-központúság helyett alkotásközpontúság érvényesül. Az alkotás folyamata gondolkodásra készteti a tanulókat, önálló ötleteket igényel. A közösen végzett páros vagy csoportmunka többek között kommunikációs képességeiket fejleszti.
A tanulók megismerik a számítógép-kezelés alapjait, a számítástechnikai környezet felhasználói szintű kezelését.
Várható eredmények
A projekt „végterméke” hogy megismerkednek azokkal az új módszerekkel, melyeket a tanév projektjei során használni fogunk. A „játékosítás”
pontrendszerével, az önálló munkavégzéssel, a határidők betartásával, az önértékeléssel, a mobil eszközökkel használható online teszt- és gyakorló felületekkel.
Valódi, de fizikailag mégsem létező produktum az a mappaszerkezet a számítógépen, melyekben a tanév során keletkezett dokumentumokat tárolják.
„Melléktermékként” a szórakoztató tanulási környezetben végzett munka emelheti a tanulók tanulás iránt motivációs szintjét.
A QR kód formájában kapott szorgalmi feladatok végzése során eszközhasználati, kutatásmódszertani alapismereteik is fejlődnek.
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3. Részletes projektterv
Óraszám

1.

Foglalkozás címe
Időtartam
Feladatok, cselekvési sor, tevékenység

Kompetenciaterület

Munkaforma

Alkalmazott
módszer, projektoktatási
technika

Kapcsolat az
informatika tantárggyal

Kapcsolat
más tantárgyakkal, műveltségi területekkel

Megjegyzés,
kellék, hivatkozások
Feltételek
(tárgyi, személyi)

Az informatika terem rendje. Balesetmegelőzés
Gyerekjáték a számí- Szociális és
tógép 1. rész – videó. állampolgári
Ki kit tanít?
kompetencia.
Digitális kompetencia

Videómegtekintés
után beszélgetés, elemzés.

Beszélgetés,
Tapasztalatok
megvitatása.

Számítógép bekapcsolása. Hardverek használata.

A minden tanév elején szükséges teremrend ismertetés, szabályok felelevenítése
balesetmegelőzés és
vagyonvédelem céljából.
Ismerkedés a Kahoot
felülettel.

Szociális és
állampolgári
kompetencia.
Digitális kompetencia

Frontális
osztálymunka.

Beszélgetés.

Számítógép működése

Digitális kompetencia.

Bemutatás. Beszélgetés.

Szabályok gyakorlása, ellenőrzése.

Digitális kompetencia.

Frontális
osztálymunka.
Frontális
osztálymunka.

Online alkalmazások indítása,
használata.
Online alkalmazások indítása,
használata.

Online teszt.

MM: videó
elemzése

https://www.yo
utube.com/watch?
v=2xJpaAi502k

Informatika
terem, internet
kapcsolat.
Mobil eszközök.

Szabályismeret
gyakorlása,
ellenőrzése
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Óraszám

Foglalkozás címe
Időtartam
Feladatok, cselekvési sor, tevékenység

Kompetenciaterület

Munkaforma

Alkalmazott
módszer, projektoktatási
technika

Kapcsolat az
informatika tantárggyal

Kapcsolat
más tantárgyakkal, műveltségi területekkel

Megjegyzés,
kellék, hivatkozások
Feltételek
(tárgyi, személyi)
Kahoot teszttel.
https://create.k
ahoot.it/details/
rendszabalyokaz-informatikateremben/1ac078bba827-4daf-af6a474c4922aeb0

2.

Mindennapi eszközünk a számítógép
Gyerekjáték a számí- Szociális és
tógép 2. rész – videó. állampolgári
Ki kit tanít?
kompetencia.
Digitális kompetencia

Videómegtekintés
után beszélgetés, elemzés.

Beszélgetés,
Tapasztalatok
megvitatása.

Számítógép bekapcsolása. Hardverek használata.

A számítógép felhasználási területei.

Egyéni
munka.

Szövegfeldolgozás, tankönyv.
Beszélgetés.

Perifériák.

Digitális kompetencia.
A hatékony,
önálló tanulás.

MM: videó
elemzése
MA: számrendszerek
ÉGY: miniatürizálás
A számítógéphasználat minden műveltségi
területet érinthet a diákok
által említett

https://www.yo
utube.com/watch?
v=SDqHD4wGrF
4

Informatika
terem, internet
kapcsolat.
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Óraszám

Foglalkozás címe
Időtartam
Feladatok, cselekvési sor, tevékenység

A számítógépes környezet. A számítógép részei.

Munkaforma

Alkalmazott
módszer, projektoktatási
technika

Kapcsolat az
informatika tantárggyal

Digitális kompetencia.
A hatékony,
önálló tanulás.
Digitális kompetencia.
A hatékony,
önálló tanulás.

Egyéni
munka.

Szövegfeldolgozás, tankönyv.

Perifériák.

Egyéni
munka.

Szövegfeldolgozás, tankönyv.

Perifériák.

Szoftver fogalma.
A Windows története, használata.
Gyakorlás:
LearningApps tancoka

Digitális kompetencia.

Egyéni
munka.

Az egér és billentyűzet használata. Prog-

Digitális kom-

Hardver fogalma.
Gyakorlás, tesztelés
a LearningApps tankockával.

3.

Kompetenciaterület

Kapcsolat
más tantárgyakkal, műveltségi területekkel
példáktól függően.
ÉGY: természettudományos ismeretek.
ÉGY: természettudományos ismeretek.

Megjegyzés,
kellék, hivatkozások
Feltételek
(tárgyi, személyi)

Informatika
terem, internet
kapcsolat.
Informatika
terem, internet
kapcsolat.
https://learning
apps.org/display
?v=pecn0twi216

Operációs rendszer

Frontális
osztály-

Szövegfeldolgozás, tankönyv.

Beszélgetés,
otthoni, iskolai

Operációs rendszerek, szoftverek.

Számítógépek
szabályos be- és

ÉGY: tudománytörténet

Windows történet:
https://learning
apps.org/29064
38
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Óraszám

Foglalkozás címe
Időtartam
Feladatok, cselekvési sor, tevékenység
ramok indítása, váltás a programok között. Leállítás, kijelentkezés.
Ablakok típusai és
azok felépítése.

Adattárolás, mappaszerkezet.

petencia.

munka.

tapasztalatok
felidézése.

kikapcsolása.

Megjegyzés,
kellék, hivatkozások
Feltételek
(tárgyi, személyi)
gépek.

Digitális kompetencia.

Frontális
osztálymunka.

Beszélgetés,
otthoni, iskolai
tapasztalatok
felidézése.

A Windows asztal
részei.

A Windows
ablak részei:

Egyéni
munka

Magyarázat.

Alkalmazói ismeretek

Kompetenciaterület

Digitális kompetencia.

Hardver, szoftver
Digitális komfogalmak gyakorlása, petencia.
ismeret ellenőrzése.

4.

Munkaforma

Alkalmazott
módszer, projektoktatási
technika

Kapcsolat az
informatika tantárggyal

Kapcsolat
más tantárgyakkal, műveltségi területekkel

https://learning
apps.org/display
?v=pcnh1xirt19

Frontális
osztálymunka.
Egyéni
munka.

https://create.k
ahoot.it/details/
informatikaifogalmak-7ora/51a4aa69b9f3-468da2a86d7106ed4200

Mit tudtunk meg?
Projektzárás:
Tanulói prezentáci-

Digitális kompetencia.

Frontális
osztály-

Prezentációk
bemutatása

Perifériák Alkalmazások haszná-

MA: prezentációk szöveghe-

Informatikaterem. Internet.
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Óraszám

Foglalkozás címe
Időtartam
Feladatok, cselekvési sor, tevékenység
ók, feladatok, kérdések.
Minta prezentációk a
mellékletben.

Kompetenciaterület

Munkaforma

munka.
Egyéni
munka.

Alkalmazott
módszer, projektoktatási
technika

Kapcsolat az
informatika tantárggyal

Kapcsolat
más tantárgyakkal, műveltségi területekkel

lata.

lyessége.

Megjegyzés,
kellék, hivatkozások
Feltételek
(tárgyi, személyi)
Tanulói igazhamis prezentációk.
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4. Melléklet
4.1.

Projektindító tájékoztató

Az első négy informatika órán tanulni fogunk az informatikaterem használati szabályairól, a számítógép legfontosabb részeiről, a számítógépet működtető programokról.
Használni fogunk olyan programokat is melyeket már ismertek (pl. Paint, Microsoft PowerPoint, internets böngészők, stb.), de olyat is, melyet lehet, hogy nem (pl. Windows Intéző).
Az órai vagy a házi feladatok teljesítése után pontokat szerezhettek, melyeket majd a 4.
óra végén átváltunk osztályzatokra. A feladatok elvégzésére tehát a 4. óra végéig lesz
lehetőségetek.
.
Az alábbi feladatokra szerezhettek pontokat:

Téma
Rajzolj számítógépe alkatrészeket (füzetbe vagy a Paint
programmal)
Keress és mutass be az osztálytársaknak a számítógép
működéséről szóló videót!
Mire használják ismerőseid a számítógépet (minden felhasználási terület 1 pont).
QR kód feladatok

Elérhető
Pontszám
maximális
(feladatonként)
pontszám
10
60
10

20

1

20

10

50

Igaz-hamis feladatok (prezentációk)

10

50

Állíts össze a számítógép előtt dolgozó diákok és felnőttek
számára kétperces frissítő gyakorlatokat. Szöveges vagy
rajzos formában írd le.
Órai szorgalmi feladatok (gyakorló tesztek, dominó, stb.)

20

40

5

nincs

20 v. 10. v 5

nincs

Órai csoportos tesztek (háromfős csoport, pontszámok
helyezésenként: 1. csoport 20 pont, 2. csoport 10 pnt, 3.
csoport 5 pont fejenként)

A feladatok megoldásával (az órai munkára kapott pontokat nem számítva) 240 pontot
is szerezhettek, ha a természetismeret tankönyvetek Élet a kertben fejezethez tartozó
összes rajzot elkészítenétek.
Egy-egy feladattípusból a harmadik oszlopba írtam a megszerezhető maximális pontok
számát.
A témakör végén (november közepe után) az alábbi táblázat szerint válthatjátok át a
pontokat osztályzatokra:
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Ponthatár Osztályzat
200-tól

5

175-199

4

150-174

3

100-149

2

0-99

1

Lesznek további meglepetés pontszerzési lehetőségek is a fentieken kívül  !!!
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4.2.

Melléklet: Tanulói igaz-hamis feladatsorok (prezentációk)

A prezentációk a proped.hu honlapon a Projekt 1. menüpontban tekinthetők meg.

4.3.

Néhány QR kód feladat
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