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Iskola: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű  Általános Iskola  

Osztály: 2.B osztály (22 fő ) 

Bevont tantárgyak: Matematika-természetismeret-testnevelés-technika óra 

A program megvalósulásának ideje: 2021. október 5., 3-4. óra 

A programot szervezőpedagógus: Galbicsek Margit, tanító 

 

Az óra anyaga 

 matematika: Számkörbővítés 100-ig, csoportosítás tízesével, számlálás, mennyiségek 

összehasonlítása 

 technika: Alkotás termésekből 

 testnevelés: futás akadályok között, váltófutás, célbadobás 

 természetismeret: Az ősz, A fa részei, Az erdő szerepe a klímaváltozásban 

 

 

 

 A Világ legnagyobb tanórája című  eseményhez csatlakozva a Jankay Tibor Két 

Tanítási Nyelvű  Általános Iskola 2.B osztályának tanulói egy komplex testnevelés-

matematika-természetismeret-technika órán vettek részt. 

 A 60 ezer fa Békéscsabán Egyesület felhívásához csatlakozva makkot gyűjtöttünk a 

békéscsabai ligetben. Az egyesület célja, hogy a nyári aszályok mérséklése érdekében kb. 10 

hektárnyi erdőt telepítsen a város határában. Ehhez hatalmas mennyiségű makkra van 

szükség, melynek összegyűjtésére a lakosság segítségét kérte az egyesület. 

 A tanulókkal kisétáltunk a közeli Erzsébet ligetbe. Megcsodáltuk az ősz színeit, 

beszéltünk róla, hogy az élő lények hogyan alkalmazkodnak az idő járás változásához. 

Megbeszéltük, miért fontos az erdő, mi a szerepe a klíma alakulásában. Békéscsaba és 

környéke sajnos nem rendelkezik egybefüggő  erdő felületekkel. Ennek egyik következménye 

például a 2021-es év rendkívül aszályos nyara. Ezeket a károkat erdők telepítésével lehet 

mérsékelni. A gyerekekkel megbeszéltük, hogy mi a különbség a kocsányos tölgy és az 

oszlopos kocsányos tölgy között, és miért kell külön gyűjteni a termésüket, melyik a jó makk 

az ültetéshez, továbbá melyiket nem kell összeszedni. 

 Először gesztenyét szedtünk, számláltuk, csoportosítottuk, nagyság szerint 

sorbarendeztük őket. Aztán a párok felváltva futva a kocsányos tölgyfához tízesével 

gyűjtöttek makkot. A gyű jtött terméseket páronként egy-egy edénybe borították. A cél az 

volt, hogy 15 perc alatt minél több makkot gyű jtsenek össze. Ezután tízesével csoportosítva 

megszámlálták, majd a párok összehasonlították, hogy ki gyű jtött többet. Ezt követően 

ügyességi feladatként a makkokat tálcán egyensúlyozva kellett futni. Majd a termésekből 

képeket készítettek a gyerekek. A foglalkozás fennmaradó idejében még kb. 2 kg makkot 

gyű jtöttünk össze, melyet eljuttatunk a 60 ezer fa Békéscsabán Egyesületnek.  
 

Képek a progamról: 



 









 


