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1. A projekt jellemzése 

 

A projekt címe:  Élet a kertben 2. 
Téma:  Alkalmazói ismeretek: szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. 
A projekt időtartama:  7 foglalkozás 
A megvalósítás helyszínei:  informatikaterem, iskolaudvar, otthoni felkészülés, egyéb helyszín 
 
A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása: 

A projekt keretében az 5.f osztály tanulóival szöveges dokumentumok létrehozását, mentését tanuljuk meg, projektbe ágyazva. 
 

A projekt fő célja:  
 Informatika tantárgyi célok: szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése. Szöveg formázása. Képek 

beillesztése szöveges dokumentumba. 
 Kapcsolat más műveltségterületekkel: Ember és természet (ET), művészetek (MM), magyar nyelv és irodalom (MA). 

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 szöveges feladatok a természetismeret tantárgyhoz kapcsolódnak, így támogatják az 
ismeretek elsajátítását, gyakorlását. 

- Anyanyelvi kompetenciák: szövegfeldolgozás, szövegalkotás, anyanyelvi kommunikáció, szókincsfejlesztés, önálló ismeret-
szerző, 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. Inter-

net 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. 



 

 

3 

2. A projekt részletes leírása 

A projekt során a tanulók az Alkalmazói ismeretek tematikus egység céljainak megfelelően szöveges dokumentumok létrehozásához 

szükséges ismereteke sajátítják el. Produktumként szöveges dokumentumok, képregények, prezentációk jönnek létre. A témakör beve-

zetésekor a tanulók megismerik a követelményeket, a „játékosítás” módszerét alkalmazom a teljesítményük értékeléséhez. Átadom ré-

szükre azoknak a feladatoknak a listáját, melyekkel pontokat szereznek, megkapják a különböző szint (osztályzat) eléréséhez szükséges 

ponthatárokat. Minden feladat a Természetismeret tantárgy Élet a kertben fejezetéhez tartozik, tankönyvi vagy munkafüzeti feladat, tan-

anyag leírás. 

A feladatok többségét egyénileg végzik, de választhatnak páros munkavégzést is néhány esetben csoportokban is dolgoznak. 

A témakör teljesítéséhez megkapják a határidőt is. 

 

A változatos munkavégzés, munkaformák, feladatok sokszínűsége, a „játékosítás” alkalmat ad az önfeledt, felszabadult, szórakozva tanu-

lásra, alkotásra. A tananyag-központúság helyett alkotásközpontúság érvényesül. Az alkotás folyamata gondolkodásra készteti a tanuló-

kat, 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.  

 

Szoftverhasználat: online és offline szövegszerkesztő programokat használnak a szöveges dokumentumok készítéséhez (Google Doku-

mentumok, Microsoft Word). Böngészőprogramot információk kereséséhez. Levelezőprogramot a produktumok elküldéséhez. Megisme-

rik a „megosztott” dokumentumokat. 

A pedagógusszerep is változik, a foglalkozások többségében tanácsadói, koordinátori feladata lesz.  

 

Várható eredmények 

A projekt „végterméke” szöveges dokumentum az Élet a kertben tananyaghoz kapcsolódóan. Gyűjtemény a munkavégzés közben kapott 

QR kód típusú feladatokból és dicséretekből. 

„Melléktermékként” a szórakoztató tanulási környezetben végzett munka emelheti a tanulók tanulás iránt motivációs szintjét. 
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3. Részletes projektterv 

Óra-
szám 

Foglalkozás címe  
Időtartam 

Feladatok, cselek-
vési sor, tevé-

kenység 

Kompeten-
cia- terület 

Munka-
forma 

Alkalmazott 
módszer, pro-
jektoktatási 

technika 

Kapcsolat az 
informatika 
tantárggyal 

Kapcsolat 
más tantár-

gyakkal, mű-
veltségi terü-

letekkel 

Megjegyzés, 
kellék, hi-

vatkozások 
Feltételek 

(tárgyi, sze-
mélyi) 

        

1. Projekt indítása 

 A projekt során a 
szövegszerkesztés 
alapismeretinek 
megtanulása a cél. 
Értékelés a projekt 
időartama alatt 
gyűjtött pontszá-
mok alapján törté-
nik. 

Szociális és 
állampolgári 
kompetencia. 
Természettu-
dományos 
kompetencia. 
Digitális kom-
petencia 
 

Frontális 
osztály-
munka. 
 

Beszélgetés.  Internethaszná-
lat. Megosztott 
dokumentumok 
megismerése. 

ET: természe-
ismeret tan-
tárgy Élet a 
ertben fejezet  
 

Informatika 
terem, inter-
net kapcsolat. 

 Szöveges dokumen-
tumokat leíró fájltí-
pusok, kiterjeszté-
sek. 
LearningApps tan-
kocka használata. 

Digitális kom-
petencia. 
 

Frontális 
osztály-
munka. 
Egyéni 
munka. 

Aktív részvétel 
saját tanulási 
folyamatának 
alakításában. 

Szövegfájlok tí-
pusa, kiterjesz-
tése. 

 Gyakorláshoz, 
otthoni tanu-
láshoz „Kiter-
jesztések  
LearningApps 
tankocka” 
https://learnin
gapps.org/displ
ay?v=pvccqyyd
n16 

 

https://learningapps.org/display?v=pvccqyydn16
https://learningapps.org/display?v=pvccqyydn16
https://learningapps.org/display?v=pvccqyydn16
https://learningapps.org/display?v=pvccqyydn16
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Óra-
szám 

Foglalkozás címe  
Időtartam 

Feladatok, cselek-
vési sor, tevé-

kenység 

Kompeten-
cia- terület 

Munka-
forma 

Alkalmazott 
módszer, pro-
jektoktatási 

technika 

Kapcsolat az 
informatika 
tantárggyal 

Kapcsolat 
más tantár-

gyakkal, mű-
veltségi terü-

letekkel 

Megjegyzés, 
kellék, hi-

vatkozások 
Feltételek 

(tárgyi, sze-
mélyi) 

2. Szövegszerkesztő programok 

 Szövegszerkesztő 
programok típusai 
az egyszerű jegyzet-
tömbtől a bonyolult 
kiadványszerkesz-
tőig  
Szövegszerkesztő 
programok indítása. 
Szöveg begépelése, 
karakterformázás 
(betűtípus, betűstí-
lus, betűméret, be-
tűszín). Szövegiga-
zítási lehetőségek. 

Digitális kom-
petencia. 
A hatékony, 
önálló tanu-
lás. 
Esztétikai-
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőké-
pesség. 
Szociális és 
állampolgári 
kompetencia. 
Természettu-
dományos 
kompetencia. 
 

Egyéni 
munka. 
Páros 
munka 
megosztott 
dokumen-
tumokban. 

Szövegfeldol-
gozás. 

Szövegszerkesz-
tés, szövegek 
feldolgozása. 
Böngészőprog-
ram használata. 

MM: Alkotás 
öröme és 
szépsége. 
MA: szövegek 
feldolgozása, 
értelmezése. 
 

Informatika 
terem, inter-
net kapcsolat. 
Szövegszer-
kesztő prog-
ramok. 
http://www.pr
oped.hu/hirek/
a-
szovegszer-
kesztes-elso-
lepesei/ 
 
Teszt: 
https://create.k
ahoot.it/details/
szovegszerkesz-
tes-alapjai-
1/b96a6cf7-
f27a-4a25-
b338-
c3d174bed3fe 

http://www.proped.hu/hirek/a-szovegszerkesztes-elso-lepesei/
http://www.proped.hu/hirek/a-szovegszerkesztes-elso-lepesei/
http://www.proped.hu/hirek/a-szovegszerkesztes-elso-lepesei/
http://www.proped.hu/hirek/a-szovegszerkesztes-elso-lepesei/
http://www.proped.hu/hirek/a-szovegszerkesztes-elso-lepesei/
http://www.proped.hu/hirek/a-szovegszerkesztes-elso-lepesei/
https://create.kahoot.it/details/szovegszerkesztes-alapjai-1/b96a6cf7-f27a-4a25-b338-c3d174bed3fe
https://create.kahoot.it/details/szovegszerkesztes-alapjai-1/b96a6cf7-f27a-4a25-b338-c3d174bed3fe
https://create.kahoot.it/details/szovegszerkesztes-alapjai-1/b96a6cf7-f27a-4a25-b338-c3d174bed3fe
https://create.kahoot.it/details/szovegszerkesztes-alapjai-1/b96a6cf7-f27a-4a25-b338-c3d174bed3fe
https://create.kahoot.it/details/szovegszerkesztes-alapjai-1/b96a6cf7-f27a-4a25-b338-c3d174bed3fe
https://create.kahoot.it/details/szovegszerkesztes-alapjai-1/b96a6cf7-f27a-4a25-b338-c3d174bed3fe
https://create.kahoot.it/details/szovegszerkesztes-alapjai-1/b96a6cf7-f27a-4a25-b338-c3d174bed3fe
https://create.kahoot.it/details/szovegszerkesztes-alapjai-1/b96a6cf7-f27a-4a25-b338-c3d174bed3fe
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Óra-
szám 

Foglalkozás címe  
Időtartam 

Feladatok, cselek-
vési sor, tevé-

kenység 

Kompeten-
cia- terület 

Munka-
forma 

Alkalmazott 
módszer, pro-
jektoktatási 

technika 

Kapcsolat az 
informatika 
tantárggyal 

Kapcsolat 
más tantár-

gyakkal, mű-
veltségi terü-

letekkel 

Megjegyzés, 
kellék, hi-

vatkozások 
Feltételek 

(tárgyi, sze-
mélyi) 

3. Szöveg szerkesztése 

 Szövegszerkesztő 
programok jellemző 
menüszerkezete. 
Szöveg gépelése. 
Hibák javítása: tör-
lés, beszúrás. 
Dokumentumok 
megnyitása, menté-
se adott mappába. 

Digitális kom-
petencia.. 
Anyanyelvi 
kommuniká-
ció. 

Egyéni 
munka. 
Írásbeli 
szöveg al-
kotása. 
 

Írásbeli szöveg 
alkotása. 
Aktív részvétel 
saját tanulási 
folyamatának 
alakításában. 

Alkalmazások 
indítása, fájlok 
megnyitása, 
merntése, map-
pa. 

MA: szövegal-
kotás. A fan-
tázia fejlesz-
tése. 
 

Szövegszer-
kesztő prog-
ram. 

4. A lap részei 

 Margók, szövegtü-
kör, vonalzó. Beállí-
tási lehetőségek. 

Digitális kom-
petencia. 
Esztétikai-
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőké-
pesség. 

Egyéni 
munka. 
 

Szövegfeldol-
gozás. 

Szövegszerkesz-
tő programok, 
szövegszerkesz-
tési ismeretek. 

 LearningApps 
gyakorló tan-
kocka: 
https://learning
apps.org/display
?v=pz5gc91ok19 

5. Képek, rajzok elhelyezése a szöveges dokumentumban 

 Képek, grafikák be-
illesztése a szöveg-

Digitális kom-
petencia. 

Egyéni 
munka: 

Írásbeli szöveg 
alkotása. 

Szövegszerkesz-
tő programok, 

Matematikai 
ismere-

Szövegszer-
kesztő prog-

https://learningapps.org/display?v=pz5gc91ok19
https://learningapps.org/display?v=pz5gc91ok19
https://learningapps.org/display?v=pz5gc91ok19
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Óra-
szám 

Foglalkozás címe  
Időtartam 

Feladatok, cselek-
vési sor, tevé-

kenység 

Kompeten-
cia- terület 

Munka-
forma 

Alkalmazott 
módszer, pro-
jektoktatási 

technika 

Kapcsolat az 
informatika 
tantárggyal 

Kapcsolat 
más tantár-

gyakkal, mű-
veltségi terü-

letekkel 

Megjegyzés, 
kellék, hi-

vatkozások 
Feltételek 

(tárgyi, sze-
mélyi) 

be. Képek elrende-
zése (kép „folyatá-
sa”) 

Esztétikai-
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőké-
pesség. 

írásbeli 
szövegal-
kotás. Pá-
ros munka. 

Aktív részvétel 
saját tanulási 
folyamatának 
alakításában. 

szövegszerkesz-
tési ismeretek. 
Kép, grafika ké-
szítése. 
 

tek:képek na-
gyítása, kicsi-
nyítése. 

ramok. 

6. Szöveg szerkesztése 

 Tetszőleges szöveg 
szerkesztése szaba-
don választott al-
kalmazásban. 

Digitális kom-
petencia. 
Esztétikai-
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőké-
pesség. 
Anyanyelvi 
kommuniká-
ció. 
Matematikai 
kompetencia. 
Döntésképes-
ség. Önisme-
ret.  

Egyéni 
vagy páros 
munka. 

Megfelelő al-
kalmazás vá-
lasztása a fel-
adathoz.  

Alkalmazások 
indítása, mentés, 
megnyitás. 

ET: témavá-
lasztás az ET 
témakörből. 

Szövegszer-
kesztő, pre-
zentációs al-
kalmazások. 

7. Egy játékos nap – ismétlés, gyakorlás másképpen 
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Óra-
szám 

Foglalkozás címe  
Időtartam 

Feladatok, cselek-
vési sor, tevé-

kenység 

Kompeten-
cia- terület 

Munka-
forma 

Alkalmazott 
módszer, pro-
jektoktatási 

technika 

Kapcsolat az 
informatika 
tantárggyal 

Kapcsolat 
más tantár-

gyakkal, mű-
veltségi terü-

letekkel 

Megjegyzés, 
kellék, hi-

vatkozások 
Feltételek 

(tárgyi, sze-
mélyi) 

 Mindig magasabb-
ra! 
Digitális torpedó 
játékok.  
Ismeretek feleleve-
nítése, gyakorlása 
Játékleírás a mel-
lékletben. 

Digitális kom-
petencia. 
Esztétikai-
művészeti 
tudatosság és 
kifejezőké-
pesség. 
 

Csoport-
munka. 

Verseny a Tor-
pedó játékban. 

Ismeretek felele-
venítése a hard-
ver szoftver, al-
kalmazói ismere-
tek témakörben. 

MA: anya-
nyelvi fogal-
ma, anag-
rammák. 

Interaktív 
tábla. 

 Szorgalmi feladat: 
QR kód formájában 
ismétlő kérdések. 
Minta a melléklet-
ben. 

     QR kód olvasó 
eszköz. 
Böngésző. 
Internet. 

 



 

 

9 

4. Melléklet 

4.1. Melléklet: Egy játékos nap 

 

Mindig magasabbra!  
 
Cél: fejlődjön kooperációs készségük, versenyszellemük, kreativitásuk, türelmük, az egymásra figyelés készsége  
Leírás: papír, egy tekercs cellux, egy olló.  
A 4-5 fős csapatoknak 10 perc áll rendelkezésükre, hogy a lehető legmagasabb tornyot építsék. Az elején adjunk ne-
kik 3 perc tervezési időt. Ehhez A/4-es papírlapokat, celluxot és ollót vehetnek igénybe. Az a csapat nyer, amelyik a 
legmagasabb tornyot építette. A toronynak a mérés idejéig meg kell állnia, nem támaszkodhat semmihez (falhoz, asz-
talhoz, stb.), és csak a kapott dolgokból lehet felépíteni.  
Időtartam: 15 perc  
Szükséges eszköz: 2 csomag A/4-es papír, 5 tekercs cellux, 5 db olló 

 
 

Digitális torpedó  
 
Cél: tudjanak játékos formában számot adni a megszerzett ismeretekről, fejlődjön a versenyszellemük  
Leírás: A négy-öt fős csapatok a klasszikus torpedó szabályai szerint lőnek a mezőkre, amelyek kérdéseket rejtenek. 
Jó válasz, hajó találat és süllyesztés esetén pontot kap az adott csapat. Egy csapat egy mezőt lőhet egy körben, amely-
nek megválaszolására 30 másodperc áll rendelkezésére. Fontos az idő tartása. Rossz válasz esetén nincs pontlevonás, 
akkor a következő csapat lőhet.  
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A játékot kezdő csapat lő, pl: az A1-re. A játékvezető hangosan elmondja a kérdést úgy, hogy mindenki hallja, és ad 30 
másodpercet a válaszra. 
 
Ha rossz választ adott a csapat, a következő csapat jön. Ők lőnek mezőre. (A1 mező játékban marad)  

- Ha jó választ ad a csapat és semmi nem volt a mező alatt, a csapat 1 pontot kap és a következő csapat jön.  

- Ha jó választ ad a csapat és hajó volt a mező alatt (találat), a csapat 2 pontot kap és a következő csapat jön.  

- Ha jó választ ad a csapat és hajó volt a mező alatt, amely éppen elsüllyedt, a csapat 3 pontot kap és a következő 
csapat jön.  

- Fontos hangosan mondani a kérdést, mert a mező játékban marad akkor is, ha nem tudják a választ, és a többi 
csapatnak érdemes erre figyelni.  

 
Kérdések típusai:  
anagramma pl.: kérdés: pártol – jó válasz: portál  
asszociációs pl.: kérdés: Alsó, felső, jobb, bal – jó válasz: margó 
konkrétum pl.: Hány gombja van a micro:bit-nek? – jó válasz: 2  
Időtartam: 25 perc  
Szükséges eszköz: laptop, projektor, feladatok, torpedó alaprajz 
 
 
Anagrammák: 
 
A. 1 beszédek bekezdés T1 
B. 1 értem méret  
C. 1 ami igen imagine  
D. 1 szívás vonás visszavonás  
E. 1 égi pótszám számítógép T1 



 

 

11 

 

 
Konkrétum: 
 
D. 3 A magyar billenytűzet általában hány gombos? 105 
E. 3 Hány LED-ből áll a micro:bit kijelzője? 5*5 
A. 4 Hány gombja van a micro:bit-nek 2 
B. 4 Mennyi a dobókockákon lévő számok összege? 

1+2+3+4+5+6 = 21 
21 

C. 4 Bittérképes rajzolóprogram. A Windows része. Festést jelent a neve magyarul. Paint 
D. 4 A Windows alatt futó prezentációkészítő program PowerPoint 
 
 
Asszociáció: 
 
E. 4 Simonyi Károly, magyar programozó, az első űrturista. Microsoft Office T3 
A. 5 Bill Gates Windows T1 
B. 5 Két o betű egymás mellett. google  

A. 2 nyílt üzletbe billentyűzet  
B. 2 éger egér  
C. 2 mór tinó   monitor T2 
D. 2 mikor fon mikrofon  
E. 2 felhajló tag fejhallgató  
A. 3 lemez verem merevlemez T1 
B. 3 kinti amfora 

iraki fantom 
informatika  

C. 3 párja kent japánkert T2 
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C. 5 Alsó, felső, jobb, bal. margó  
D. 5 Erdei iskola Répáshuta T3 
E. 5 Nézelődő, keresgélő böngésző T3 
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4.2. Minta tanulói szövegalkotásra, riport 
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4.3. Tanuló tájékoztató projektindításkor 

Az informatika órákon 2018. november közepétől 2019. januárig szövegek szerkesztését 
tanuljuk. Használni fogunk több programot is a feladatok elkészítéséhez (pl. Word, Goog-
le Dokumentumok). 
A feladatokat teljesen önállóan választhatjátok ki az alább felsorolt lehetőségek közül, 
melyek mindegyike kapcsolatban van a Természetismeret tantárgy Élet a kertben 
fejezetével (tankönyv 25-58. oldal). 
Az alábbi feladatokra szerezhettek pontokat: 
 

Téma 
Pontszám 

(feladatonként) 
Értékelő 

Maximális 
pontszám 

Power Point feladatlap készítése 
(igaz-hamis). Pontszerzés feladatla-
ponként, hibátlan elkészítés esetén. 

5 nevelő 40 

Igaz-hamis feladatsor megoldása 
csapatonként 60-40-20 pont (1-2-3. 
helyezett)   

60-40-20 a feladatlapot 
készítő diák 

180 

Riportkészítés, a riport szöveges le-
jegyzése, szöveg formázása. 

20 osztálytársak 
(önértékelés) 

160 

Órai feladatok (Kahoot, dominó, stb.) 5 tanulók 
(önértékelés) 

nincs 

 
A feladatok megoldásával (az órai munkára kapott pontokat nem számítva) akár 380 
pontot is szerezhettek. 
Egy-egy feladattípusból a negyedik oszlopba írtam a megszerezhető maximális pontok 
számát. 
A témakör végén az alábbi táblázat szerint válthatjátok át a pontokat osztályzatokra: 
 

Ponthatár Osztályzat 

340-tól 5 

300-339 4 

240-299 3 

150-239 2 

0-149 1 

 
Lesznek további meglepetés pontszerzési lehetőségek is a fentieken kívül  

4.4. Tanulói önértékelés 

A tanulói önértékelés űrlap a proped.hu honlap Projektterv 3. menüpontban érhető el. 
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4.5. Szorgalmi feladatok minta (Ismétlés, gyakorlás, kutatómunka) 

 

  

1 2 
1. A helyes válasz egy 5-ös osztályzatot ér! 
Kérdés: mi a neve annak a magyar informa-
tikusnak, aki a Microsoft cégnél a mai Word 
és Excel irodai  programok elődjét megal-
kotta? 
A választ emailben kérem:  
timre57@gmail.com 
 

2. A helyes válasz egy 5-ös osztályzatot ér! 
Kérdés: melyik két cég ötlete alapján alkotta 
meg a Microsoft az első Windows operációs 
rendszert? 
A választ emailben kérem:  
timre57@gmail.com 

  

3 4 
3. A helyes válasz egy 5-ös osztályzatot ér! 
Feladat: keress prezentációkészítő progra-
mokat! Küldd el négynek a nevét! 
A választ emailben kérem:  
timre57@gmail.com 

4. A helyes válasz egy 5-ös osztályzatot ér! 
Feladat: a fájlokat kiterjesztéssel is megjelöl-
jük. Küldj 6 kiterjesztés, mellyel képeket jelö-
lünk! 
A választ emailben kérem:  
timre57@gmail.com 
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