Utazás Szlovákiába
A tanulócsoportok helyszínek szerint bontva egy – egy Szlovák várost mutatnak be.
Csoportmunkában közösen terveznek, döntéseket hoznak, következtetnek, a feladatok
elvégzése közben. A feladatok megoldása közben gyakorolják az internethasználatot, a
keresést, megmutathatják kreativitásukat, és közös döntéseket hoznak kompromisszum
segítségével.
A munka során videót készítenek, valamint megismerik az Animoto programot, amelyekről
végül a PowerPoint program segítségével rövid bemutatót készítenek.
Az elkészült bemutatókat a projekt végén bemutatják társaiknak.
Fejlesztési cél:


A csoportmunka során az egyes részfeladatok felosztása, majd azok közös
megbeszélése a csoporton belül



Az idő és a munkamennyiség hatékony kezelése, valamint a kreativitás megmutatása



Új programok megismerése



Gondolatok és ötletek világos és hatékony kifejtése szóban és írásban



Rugalmasság és kompromisszum készség a közös célok eléréséhez



Közös felelősségvállalás az együttműködés során

Rávezető feladatsor:
1. Melyik nem tartozik a „Szlovákia világörökség helyszínei” kategóriába?
a, Szepesváralja
b, Selmecbánya
c, Lőcse
d, Kassa
2. Mekkora Pozsony – Kassa távolság?
a, 112 km
b, 515 km

c, 400 km

d, 358 km

3. Mikor égett le a pozsonyi vár?
a, 1876
b, 1811

c, 1850

d, 1848

4. Selmecbánya mikor lett a világörökség része?
a, 1993
b, 1999
c, 2001

d, 1994

5. Selmecbányának melyik város nem testvérvárosa?
a, Dunaújváros
b, Eger
c, Sopron

d, Miskolc

6. Milyen hosszú a szlovák- magyar határszakasz?
a, 655 km
b, nem határos a két ország

c, 200 km

d, 499 km

7. Milyen magas a Gerlachfalvi – csúcs?
a, 3125 m
b, 2789 m

c, 2655 m

d, 1157 m
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8. Milyen magasan fekszik a Csorba –tó?
a, 2200 m
b, 2265 m

c, 909 m

d, 1346 m

9. Hol volt Szlovákia területén az első múzeum?
a, Besztercebánya
b, Kassa
c, Pozsony

d, Lipótszentmiklós

10. Miről híres Nagymegyer?
a, termálfürdő
b, Európa – udvar

c, templom

d, végvár

11. Melyik országgal nem határos Szlovákia?
a, Lengyelország
b, Ausztria

c, Fehéroroszország

d, Ukrajna

12. Mi Szlovákia legmagasabb pontja?
a, Tengerszem – csúcs b, Gerlachfalvi – csúcs c, Triglav

d, Zugspitze

13. Hol hozták létre az első Bánya Akadémiát?
a, Selmecbánya
b, Kassa

d, Besztercebánya

14. Mi nincs Selmecbányán?
a, kastély
b, vár

c, Bélabánya

c, Szentháromság – szobor

15. Hol található a Rodostó –ház?
a, Pozsony
b, Lőcse
c, Szepesváralja

d, református templom

d, Kassa

Ennél a feladatnál először önállóan kellett kiválasztaniuk a helyes választ, majd az internet és
az okostelefon segítségével leellenőrizni a helyes megoldásokat.
Majd a csoportok ragjai felosztották egymás között a feladatokat.
Feladat:
Minden csoport legalább 5 diából álló prezentáció létrehozása, amely tartalmazza az adott
hely történetét, legfontosabb látnivalóit. Valamint rövid kis videót készíteni, amit egy
képernyőfelvevő programmal rögzíteni kell. Végül az internetről összegyűjtött képeket az
animoto program segítségével videó formájában összeállítani, és PowerPointban bemutatni.
A feladathoz szükséges programok:


Street view



Community Clips



Animoto



PowerPoint

2

Záró feladat:
A Hot Potatoes programban a helyszínekkel kapcsolatban készített keresztrejtvény, valamint
párosító feladatok megoldása.
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