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ELŐSZÓ 
 

 

 A kooperatív tanulásszervezés kiscsoportos munkaformán alapszik és nem 

újkeletű. Alkalmazható a kisgyermekek nevelésétől egészen a felnőttek oktatásáig, 

valamint a menedzserképzésben, bármely iskolakörnyezetben, különböző 

műveltségterületekben és bármely választható tankönyv felhasználásával. A kooperatív 

tanulás egyik legismertebb formája Benda József által elindított, alkotó szellemű 

tanítók és tanárok konstruktív pedagógiai munkája során alakult és ma is fejlődő 

Humanisztikus Kooperatív Tanulásszervezés (HKT), amelynek kidolgozott, a 

Minisztérium által elfogadott, adatbankban megtalálható tanterve van. Módszerként is 

jól alkalmazható a hatékonyabb oktatás-nevelés érdekében. 

A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem 2. számú Gyakorló Általános Iskolában 

1996-97-es tanévben indult el az érdeklődő tanítók és tanárok felkészítése a HKT 

program módszereiből, elméleti és gyakorlati képzés keretén belül. Az elméleti 

felkészítés kiscsoportos attitűdfejlesztő foglalkozásokból állt. A pedagógusok átélték 

azokat az élményeket, amelyeket a gyerekek is átélhetnek egy-egy tanórán a 

kiscsoportos munka során. A gyakorlati képzés keretében megismerkedtek a 

kooperatív tanulásszervezésre épített tanóra ritmusával, a pedagógus tervező, szervező, 

irányító szerepével és elsajátították a valódi csoportmunka módszereit. 

 A HKT tanóra felépítése más mint a hagyományos tanóráké. Nagyobb szerep jut 

a tanulói önállóságnak, együttműködésnek, kommunikációnak. Legfőbb értéke az 

"emberközpontúság" mint értékvállalás. 

Hangsúlyozottabb az alapvető emberi értékekre figyelés. (tolerancia, empátia, türelem, 

mások tisztelete, másság elfogadása, humanizmus, esélyegyenlőség) Ezek 

megvalósítását segítik a sajátos pedagógiai értékek (integráció, szabad választás 

lehetősége, nyitottság biztosítása, segítőkészség, másokra figyelés, egymás értékeinek 

elismerése, együttműködési készség, alkotó részvétel, felelősségvállalás) Ezeket az 

értékorientációkat a tanulók tevékenykedtetés közben sajátítják el önálló és közös 

(csoportos) alkotások, feladatok, értékelés gyakorlásával. Mindezek során nagy szerepe 

van a problémamegoldásnak, együttműködésnek, kommunikációnak, 

tapasztalatcserének, közösségi életgyakorlatoknak, sokrétű és sokszínű értékelésnek, 

mint értékteremtő tevékenységnek. 

 Ezt a módszertani füzetet az 1996-97-es tanévben végzett tanfolyami hallgatók 

munkáiból állítottuk össze. Az óraleírások csoportos munkamódszereket, feladatokat 

tartalmaznak. Jól tükrözik egy-egy foglalkozás célját és felépítését de sajnos nem 

tudják kifejezni azokat az apróbb mozzanatokat, amelyek közvetítik a kooperatív 

oktatás értékeit. Ezek az értékek a tanulói műhelymunka, bemutatkozás, önálló 

értékelés, vagyis a tevékenység közvetlen megfigyelése során tapasztalhatóak. Ezért a 

foglalkozástervezetek megértéséhez elkerülhetetlen a módszertan lényegének ismerete, 

amelyet rüviden ez a kiadvány is tartalmaz. A kooperatív tanulásszervezésben a munka 

a módszertani részben leírtak alapján történik, figyelembevéve az együttműködésen 

alapuló tanulás kritériumait. 
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AJÁNLÁS 
 

 

 A foglalkozástervezetek gyűjteményét eredményesen használhatják azok a 

pedagógusok, akik már megismerkedtek a Humanisztikus Kooperatív 

Tanulásszervezés alternatív programmal. 

 Felhasználhatják azok a tanítók és tanárok is akik szívesen dolgoznak 

tanítványaikkal csoportmunkában és a fent említett értékek kialakítására törekszenek 

munkájuk során, de felhasználhatják azok a tanítók is, akik más munkaformában 

szervezik tanóráikat. 

 Sok hasznos, a gyakorlatban jól használható ötletet, módszertani segítséget 

nyújthat a végzős hallgatóknak, és kezdő tanítóknak. 

 A következő években módszertani füzetek kiadását tervezzük már az új 

dokumentumok (NAT) tananyagának feldolgozásával, valamint az egyes témák 

feldolgozásához kapcsolódó útmutatásokkal és magyarázatokkal. Konkrétabban 

kitérünk a kooperatív tanulás módszerhátterére elkülönítve a tanítói fejlesztő munkát és 

a tanulási tevékenységet. 

 

 A módszerről bővebb információ szerezhető: 

HKT Alkotó Pedagógiai Műhely  

Janus Pannonius Tudományegyetem 

2. sz. Gyakorló Általános Iskola 

7624  Pécs, Őz u. 2   Tel.:72/311-843 

Valamint az említett szakirodalmakból 

 

 

 
 

________________________________ 
 Megjegyzés: 

 A jelen tervezeteket írt tanítók tanítványai már rendelkeznek bizonyos együttműködési képességgel, 

amelyre a nevelők a tervezés során építettek. A foglalkozások nagy része nem 45 percre tervezett, hanem 2-3 

tanórára. Az értékelésnél a nevelők szívesen alkalmazták a pontozásos módszert, ez azonban nem törvényszerű. 

A tanulói bemutatkozás (beszámoló) minden esetben a célnak, tartalomnak és a tevékenységnek megfelelő 

szempontok alapján történik, nagyobb gyerekeknél a bemutatkozás és a közös munka idejének a 

meghatározásával. 

 

 A szövegben említett játékok az alábbi kiadványokban találhatóak: 

  Kaposi László:  Játékkönyv 

  Gabnai Katalin: Drámajátékok 

  Debreceni Tibor: Kreatív játékok 

  Encore Magyar Konfliktuspedagógiai Alapítvény: Így is lehet 
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Lektorálta:   Bárdossy Ildikó 

 

 

Szerzők:   Béli Gáborné 

Bokor Zoltánné 

Bernáth Zoltánné 

Dechlerné Könyves Ildikó 

Éles István 

Forgács Tamásné 

Garamszegi Rita 

Komáromi Gabriella 

Mendly Márta 

Orbán Józsefné 

Szabó Andrea 

Szabó Mónika 

Szemesné Barnóczky Orsolya 

Treutzné Csombor Mária 

Varga Zoltánné 

Weintraut Zoltánné 

 

 

Technikai szerkesztő: Bárkányi Tamás L. 
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1. Humanisztikus Kooperatív Tanulásszervezés (HKT) legfőbb jellemzői 
 

 "Ma már nem szorul elméleti bizonyításra a kiscsoportos tanulásszervezés 

hatékonysága. A szakirodalom egyértelműen leszögezi, hogy növekszik a gyerekek 

tanulási kedve és teljesítménye, miközben magatartásuk kiegyensúlyozottabbá, 

fegyelmezettebbé válik. A társas helyzet pozitív folyamatokat indít el az empátia, 

tolerancia, a kölcsönös segítségnyújtás, az egymásért érzett felelősség kialakulásának, 

az előítéletek lebontásának irányában. 

 A gyerekek intenzív kommunikációs kapcsolatai és az eltérő 

normarendszerekkel való szembesülés fejlesztő hatással van a gondolkodási 

képességekre is. Ezért nem csak az intellektus vagy a magatartás fejlesztését lehet vele 

elérni, hanem ezeket együtt, kiegészítve az emocionális szférákkal, amelyről a 

hagyományos oktatási gyakorlat szinte teljes egészében lemond. A kiscsoportos 

keretek között a társas magatartás, az affektív vonások és az intellektus együttes 

fejlődésre "kényszerül", és a nevelési folyamat sokat bírált egyoldalúsága oldódik. 

Mindezt nem passzív befogadói szerepek, hanem valóságos cselekvések, akciók és 

interakciók biztosítják. 

 A társas kapcsolatok kialakulása és stabilizálása felé való térnyitás tehát 

alapvető jelentőségű hatékonyságnövelő tényező az iskolai osztályokban. 

 A tanulásirányítás technológiájának az osztályban létező alcsoportokkal kell 

dolgoznia, mert ezek felerősítésével, kezelésével hatékonyabb ismeretelsajátítást, 

nevelést, személyiségfejlesztést lehet elérni. 

 A mikrocsoportok (baráti közösségek, akik esetleg "a kelleténél többet 

beszélnek az órán") szétrombolása helyett, ezek erősítésére, kibontakoztatására 

törekedve, a meglevő kapcsolatok fejlesztésén keresztül a tanulásirányítás megfelelő 

módszereivel, a feladatok és az értékelés segítségével elérhető, hogy a gyerekek 

érdekeltté váljanak egymás tudásának és személyiségének fejlesztésében, és ezáltal a 

pedagógus szándékai felerősödve érvényesülhetnek. Az ilyen kiscsoportok 

létrehozásával az osztályban a gyerekek megtanulnak egymásra figyelni, 

együttműködni, egymásnak segíteni. 

 A kölcsönös érdekeltség egymás fejlesztésében lassan a gyerekek belső 

igényévé, önalakító önfejlesztő szükségletévé válik, amely a pedagógus távollétében is 

működőképes lesz. 

 Megfigyeléseinkkel alátámasztva azt is megállapíthatjuk, hogy a megteremtett 

és később belsővé váló kedvező pszichés klíma hatalmas energiákat szabadít fel a 

gyerekekből, amely egy öngerjesztő mechanizmusként a teljesítmények állandó 

növelésének tartalékává válik." 

(Benda József: HKT tíz éve) 

 

 A csoportmunkát és a csoportos módszereket egyre több alternatív program 

alkalmazza. 

Hazánkban a HKT az egyetlen olyan program, amely az oktatást és nevelést 

egyenrangúan kezeli és az "együttműködő tanulást" a folyamatban eszközként 

alkalmazza. Az együttműködés tanítása a tanulási folyamat egyik célja. Ennek a HKT 

tantervében is kiemelt helye van. 



 10 

1.1 A HKT feltételei 

 
 A program kidolgozása több mint száz osztályban végzett pedagógiai 

tapasztalatokra épül. Bármely iskolatípusban, bármely iskolakörnyezetben, a meglevő 

eszközökkel, bármely gyermekösszetétel mellett alkalmazható. 

Feltételei: 

 - az elméleti anyag és a módszerek megtanulása, 

 - a csoportmunka megszervezéséhez szükséges környezet kialakítása, 

 - iskolavezetés és a kollégák támogató viszonyulása, 

 - kreatív, rugalmasan gondolkodó, humánus pedagógus egyéniség. 

 

1.2 A program legfőbb jegyei 
 

 • Gyermekközpontú tanulásszervezés folyik, amely a gyermekek emberi 

méltóságának tiszteletén, egymás közötti szeretetteljes kapcsolatain, cselekvő 

aktivitásán alapul. 

 • Az individuális képzés helyébe a kooperativitást és a kölcsönösségi viszonyt 

helyezi, amely lehetőséget biztosít a társas érintkezésre és az együttműködés 

megtanulására. 

 • Szervezete autonóm munkacsoportokra épül, amely lehetőséget biztosít a 

kommunikációra, kooperációra és aktivizálja a tanulókat, minden gyermek számára 

megteremtve az önérvényesülési lehetőséget. 

 • A gyermekek életkorához alkalmazkodó szabályrendszer működtetésével 

elősegíti a magatartási normák kialakulását és a fegyelmezett hatékony munkavégzést. 

 • Bizalmas, biztonságot adó légkört nyújt, érzelmi és értelmi nyitottságot 

biztosít. 

 • Rugalmas térben és időben. 

 • Pozitív értékrendszer alapján, dinamikus sokoldalú értékelés folyik. 

 • A pedagógiai módszerek a gyerekek fejlődésével, önállóságuk és jellemük 

megszilárdulásával lényeges változásokon mennek keresztül, a közvetlen vezetéstől 

eljutunk a gyerekek önálló alkotó tanulásáig, amelyben a pedagógus szervező munkát 

végez és egyre inkább konzultációs szerepet tölt be. 

 

1.3 Előnyök a szocializáció szempontjából 
 

 • Biztonságos és nyugodt környezetet teremt a tanulók számára, mivel választott 

társaikkal dolgozhatnak együtt. Ez különösen fontos a kisebb és a hátrányos helyzetű 

tanulók esetében. 

 • A kiscsoportos munka állandó kihívást jelent a tanulók számára, amely 

biztosítja fejlődésüket és előbbrejutásukat az ismeretek elsajátításában és a 

személyiségük fejlődésében egyaránt. A munkafolyamatban az oktatás és nevelés 

párhuzamosan egymásra hatva érvényesül. 

 • A csoportos munkaforma hatékonyabb, aktívabb munkára és a munkához való 

hozzáállásra serkenti a tanulókat. Érdeklődővé teszi és motiválja őket az önkifejezésre, 

önképzésre, a teljesebb tudásra és a szellemi értékek megszerzésére. Egymástól olyan 



 11 

ismereteket is elsajátítanak, amely nem tananyag és követelmény. Jobban fejlődik 

gondolkodásuk és kreativitásuk. 

 • Csoportos munkaforma során létrejött társas kapcsolatok és a tanulók 

egymásra gyakorolt hatása eszközként szolgálnak a pedagógus kezében a hatékonyabb 

neveléshez. 

 • A közös tevékenység és kooperáció során befolyásolható a társas érintkezési 

kultúra és a gyermekek jobban elsajátíthatják az együttműködéshez szükséges társas 

képességeket és készségeket. 

Megtanulnak egymásra odafigyelni, egymást meghallgatni, elfogadni, egymással 

kultúráltan kommunikálni és konfliktusokat megoldani, kapcsolatokat teremteni. 

Kialakul felelősségérzetük önmaguk és társaik iránt. Pozitívan viszonyulnak a 

tanuláshoz és egymáshoz. 

 • A szabályok közös megfogalmazásával a magatartási normák elsajátítása és 

betartása nem okoz gondot. 

 

 A kooperatív tanulásszervezés minden perce lehetőséget nyújt a 

személyiségfejlesztésre, más-más képességek kialakítására. 

 

1.4 Csoportdinamikai tényezők 
 

 A kooperatív tanulásszervezés egyik feltétele, hogy 3-5 fős heterogén 

összetételű csoportok jöjjenek létre, mivel ez biztosítja a kellő aktivitást, és szereplési 

lehetőséget minden tanuló számára. 

 Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a heterogén csoportokban fokozottabb 

a kölcsönös együttműködés. 

 A gyengébb képességű tanulók felzárkóznak, a jó tanulók pedig a segítés során 

újraértelmezik a feladatokat, amely még alaposabb megértést és tudatosabb 

gondolkodást eredményez. A személyközi jó kapcsolatok, együttműködés játékban és 

munkában, biztonságérzetet nyújt számukra, amely fokozottabb munkára serkent. Az 

egyéni választás és nyitottság, hogy a tanulók átmehetnek egyik csoportból a másikba, 

értéket jelent, mivel a fejlődési lehetőség adva van számukra. A helyváltoztatást 

minden esetben meg kell indokolni és elfogadtatni magukat a másik csoport tagjaival. 

Ez nagyobb önismerethez és társismerethez juttatja őket. Megismerik önmaguk és 

társaik jó és rossz tulajdonságait, viszonyítani tudnak. 

 Fejlettebb szakaszban a választások már többnyire a közös tevékenység 

érdekében történnek és fő szempont, hogy jól együtt tudjanak dolgozni. 

 Az aktív együttlét elősegíti a kooperatív magatartási formák kialakulását. A 

gyerekek egy bizonyos idő után megtalálják helyüket és azokat a társaikat akikkel 

együtt tudnak dolgozni, és elsajátítják azokat a technikákat, amelyek a kooperációt 

segítik. 

 A szabad választás során kialakult környezetben a gyerekek jól érzik magukat, 

amely megkönnyíti számukra az alkalmazkodást és nyugodt légkört teremt. Önállóbbak 

és magabiztosabbak lesznek. Megtanulnak együttműködni, odafigyelni társaikra, 

tapintatosan segíteni egymásnak, toleránsak és figyelmesek lesznek egymással 

szemben. 
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 A problematikus gyerekek beilleszkedéséhez több időre van szükség. a 

feladatunk az, hogy képessé tegyük őket a kapcsolatok kialakítására és az 

alkalmazkodásra, melynek fokozatai lehetnek. a hosszabb idejű páros munka, és a 

mikrocsoportos foglalkoztatásba való gyakoribb tevékenykedtetés. Egy idő múlva ők 

maguk igyekeznek arra, hogy megfeleljenek társaiknak. 

 A csoportok fejlődése során más lesz a tanár és tanuló viszonya, a gyerekek 

magatartása, tanulási szokásai, szereplés az osztály előtt, a csoportok működése, 

csoportközi viszonyok, valamint az értékrendszer. Ezek állandóan változnak és 

magasabb szintre kerülnek a különböző fejlődési szakaszokban. 

 

1.5 A csoportmunka "megtanítása" 
 

 A jelenlegi iskolákban több tényező gátolja a kooperativitás terjedését. Maga az 

iskola struktúrája, a tananyag, a tanítási módok és a kialakult szemléletmód. 

 A NAT tervezett követelményrendszere és a műveltségi területek ismeretanyaga 

nagyobb gondot fordít a szocializációra, erkölcsi és magatartási normák kialakítására, 

kommunikációra, kooperációra, konfliktus-kezelésre, önállóságra, önművelésre, amely 

a mai életvitel feltételei. Pozitívuma az is, hogy ezt a nevelési folyamatot 

tapasztalatszerzés útján képzeli el, amely feltételezi a szituációteremtést, társas 

kapcsolatokat és egy másfajta gyermekcentrikusabb tanulásszervezést. A kiscsoport az 

amely erre a legnagyobb lehetőséget nyújtja. A kiscsoportos munka megszervezése 

azonban nem könnyű a pedagógusnak. Igen nagy kitartás, türelem és sok tanulás 

szükséges ahhoz, hogy valaki szakértője legyen. A befektetett munka nem azonnal, 

hanem egy folyamat eredményeként jelentkezik. 

 A csoportmunka indítását minden esetben elő kell készíteni. Előnyösebb és 

eredményesebb a munka, ha kisebb korban elkezdjük. 

Már az alsó tagozat első osztályában kezdhetjük az előkészítést. 

 A fejlesztő folyamatból nem zárhatjuk ki az individuális képzést és a 

versenypedagógiát sem, ha a feladat, tananyag és az alapkészségek fejlesztése ezt 

megkívánja. 

 

 Első lépés a társas kapcsolatok erősítése. 

 

 A társas kapcsolatokat különböző játékokkal, feladatokkal és gyakorlatokkal 

erősíthetjük. Pl.: olvasópárok, gyakorlópárok, feladatokat egyeztető párok, páros 

kommunikáció (párbeszéd), páros beszámolók, szituációk eljátszása, stb. 

 A játékok közül kiválaszthatjuk azokat, amelyek a páros és azokat amelyek a 

csoportos kapcsolatokat erősítik és oldják a konfliktusokat. Ezen belül is vannak 

ismerkedő, társválasztó, bizalom, felismerő, ön- és csoportismereti, stb. játékok és 

feladatok. 

 

 Második lépés a csoportmunka lényegének ismertetése. 

 

 Feladatunk, hogy a módszert ismertessük a gyerekekkel. Beszéljük meg velük, 

hogy miért lesz ez számukra jó, és milyen előnyei vannak a csoportmunkának. 
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 Tudatosítani kell azt, hogy az együttélésnek vannak szabályai, amelyeket be kell 

tartani a zavartalan munka és a jó légkör kialakítása érdekében. 



 14 

 Harmadik lépés a csoportok kialakítása. 

 

 A gyerekek megválasztják társaikat. Ügyelni kell arra, hogy 3-5 fős csoportok 

alakuljanak ki. Végezhetjük úgy is, hogy a gyerekek párt, majd a párok párt 

választanak. 

 Megbeszéljük, hogy egymás helyét nem foglalhatják el és a helyváltoztatást meg 

kell indokolni. 

 Az első feladatunk a csoportkohézió erősítése a közös siker öröme által 

(játékokkal, versenyekkel) 

 

 Negyedik lépés a szabályok megfogalmazása. 

 

 Közösen, kevés irányítással megfogalmazzuk az első legfontosabb szabályokat. 

A tudatosabbá tétel érdekében gyakoroltathatjuk ezeket a gyerekeket pozitív és negatív 

szituációban. Kezdetben egy szabállyal kezdjük, majd az elsajátítás után fokozatosan 

bővítjük a szabálysort (lásd szabályok működtetése) 

 

 Ötödik lépés az együttműködés tanítása. 

 

 Az együttműködést tanítani kell és fokozatosan fejleszteni. z együttműködési 

készség fejlesztése nem választható el a társas kapcsolatok és társas készségek 

fejlesztésétől. Fejlődésük párhuzamosan halad. 

 

2. Tanulásszervezés a HKT-ben 
 

 A Humanisztikus Kooperatív Tanulásszervezés egyik fontos eleme a tudatos 

tervezés és szervezés, amelynek megfigyelésekre és tapasztalatokra kell épülni, 

figyelembevéve a tanulók életkori sajátosságait és fejlettségi szintjét. 

 A konkrét tapasztalatok (neveltségi és intelligenciaszint, jártasságok és 

készségek, stb.) figyelembevétele mellett a tanítási folyamat tervezésében ügyelni kell 

a didaktikai szempontokra, adott körülményekre és eszközökre. Ezek tudatában az 

ismeretanyag elsajátításával párhuzamosan kell megtervezni a nevelési feladatokat, 

figyelembe véve a fokozatosság elvét. 

 A tanulásszervezésben -tervezésben igen nagy szerepe van az életritmusok 

szerinti időtervnek és a megfelelő tér kialakításának. 

 

2.1 A tér (a tanterem) kialakítása 
 

 A tanterem kialakítása meg kell, hogy feleljen a kiscsoportos munka 

feltételeinek. Mozgatható székek és asztalok szükségesek, hogy a gyerekek a 

csoportképzésnek megfelelően tudják elrendezni. Ugyanakkor legyen mód arra is, hogy 

korszerű elrendezéssel egymással szembefordulva tudjanak kommunikálni és 

szerepelni. 

 A tanterem legyen esztétikus és praktikus, biztosítsa a tanulás feltételeit, az 

önálló tevékenységet, kutató munkát, értékelési és beszámolási lehetőségeket. Ennek 
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megfelelően a tanulókkal közösen alakítsunk ki élősarkot, könyvespolcot, eszközpolcot 

vagy szekrényt, pihenősarkot, amelyeket a gyerekek feladataiknak megfelelően, 

tevékenységüknek és elképzeléseik szerint használhatnak. 

 Nagyon fontos, hogy a tanulók magukénak érezzék, mert csak így tudjuk 

kialakítani bennük a környezetük iránti igényességet és felelősséget. 

 

2.2 Az idő ritmusa 
 

 Az emberi életet az ismétlődő ritmusok jellemzik. 

 Az életritmusoknak igen nagy szerepe van abban, hogy biztonságban érezzük 

magunkat, mert tudjuk, hogy mi után mi következik. 

 A nevelési folyamat tervezésében is figyelembe kell venni a biztonságérzetet 

nyújtó ritmikus változásokat. Ez könnyebbé, alakíthatóbbá teszi napjainkat, a heteket 

és a hónapokat. 

 Ennek megfelelően ki kell alakítani a napok, hetek, hónapok és évszakok 

ritmusát a tanítási folyamatban. Célszerű az évet az évszakoknak megfelelő ciklusokra 

(ősz, tél, tavasz, nyár) bontani. 

 A ciklusok képezzenek önálló egységet az értékelésben, produkcióban és 

tanulási eredményben. A ciklusok zárását valamilyen ünnephez, vagy programhoz 

kapcsolhatjuk. 

 Tehát a HKT-ben más időbeosztásban kell gondolkodni, mint amit a 

hagyományos oktatásban megszoktunk, átvéve a jól beváltakat. 

 Ezt indokolja az, hogy a negyvenöt perces tanórák a gyerekek számára csak 

felszínes ismeretek megszerzésére  teremtenek lehetőséget. A tananyagban nem lehet 

elmélyülni, ami felületességre ,felszínességre és figyelmetlenségre szoktat. 

 A pedagógusok számára is állandó feszültség forrása a negyvenöt perc, mivel a 

felmerülő problémák megtárgyalására nincs idő. Mivel a negyvenöt perc az emberi 

élettől teljesen idegen időrend, ezért  másféle ritmus kialakítása szükséges. Olyan 

,amely lehetővé teszi a nyugodt és elmélyült munkát és biztonságérzetet teremt. 

Igyekezzünk tömbösíteni a foglalkozásokat, napokra és hetekre készüljünk ! 

 

2.2.1 Hetiterv 
 

 Legyen egy hét önálló egység, amelynek sajátos rendje és ritmusa van.  

 Hétfő reggel adjunk időt a gyerekeknek az élmények elmondására. Érzelmileg 

lezárjuk a hétvégét és felkészülünk a hétre. A gyerekekkel megismertetjük a heti 

programot és javaslatokat kérünk. Ezáltal a gyerekek ráhangolódnak és felkeltjük az 

érdeklődésüket. Ha megadható ,célszerű egy héten egy témakört feldolgozni és 

gyakorolni. 

  A héten tervezhetünk egy-két óra szabadfoglalkozást is, amelyen a gyerekek azt 

gyakorolnak amire szükségük van. Elkészíthetik saját gyakorlási tervüket és 

feladatokat adhatnak egymásnak.  

 Pénteken lezárjuk a heti tevékenységet, ahol a héten tanultak integrálódhatnak, a  

heti munkát értékeljük és feltárjuk a hiányosságokat.  
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2.2.2 A napi tervezés 
 

  A gyerekeknek mindennap lehetőséget kell adni, hogy tudatosítsák saját 

tevékenységüket és megtanuljanak saját életükről, eredményeikről terveikről 

gondolkodni. 

 Minden reggel elmesélhetik egymásnak gondjaikat, élményeiket és napi 

terveiket, hogy mit szeretnének a nap folyamán elérni.  

 Az utolsó foglalkozás végén lezárjuk és értékeljük a napot. 

 

2.3. A foglalkozások ritmusa (tanóra felépítése) 
 

I. Előkészítés, érdeklődés felkeltése, motiválás: 

Tudatosítjuk, hogy mit fogunk tanulni, mi a célja és milyen módon fogjuk 

megtanulni, milyen eszközökre lesz szükség. 

 

II. A feladat meghatározása-feladatadás: 

Eszköze és módja függ az óra típusától, tananyagtól, tantárgyaktól és a 

tanulásszervezés változatától. A feladatok meghatározása gondos tanári 

munkát igényel. 

 

III. Munkavégzés: 

A csoportok önállóan és megfelelő szabályok alapján dolgoznak, amelyről a 

későbbiekben lesz szó. A csoportmunka teszi ki a tanulási idő legnagyobb 

részét. Az időtartamát a tanulók fejlettségéhez igazítjuk és fokozatosan 

fejlesztjük az öt perces időtartamtól akár egy órás időtartamig. A csoportok 

saját ütemben és szervezésben dolgoznak. Egészséges munkazaj megengedett. 

A pedagógus figyeli  tevékenységüket és segíti munkájukat.  

A csoportmunka /tanulásszervezés/ változata függ az óra típusától, tananyagtól 

és az oktatási - nevelési feladatoktól valamint a csoportok fejlettségétől. A 

munkavégzés változatát megtervezheti a tanár, de eldönthetik maguk a 

gyerekek is. A csoportmunka keretén belül történik az önellenőrzés, a 

feladatok egyeztetése és felkészülés a beszámolóra. Írásbeli munkánál 

összehasonlítanak, vagy füzetet cserélnek. Szóbeli feladatnál beszámolnak 

egymásnak és javítják egymás feleletét, begyakorolják a feladatokat. Ez a 

beszámolás sikerének a titka.  

 

IV. Beszámoló: 

Teljes csendben odafigyelnek egymásra. Ez is egy szabály. A témától függően 

beszámolhatnak szóban, írásban, dramatizálással ,felolvasással stb. A fontos 

az, hogy változatos, tartalmas és lényegremutató legyen. A beszámolás után 

kiegészíthetik egymás feleletét. Tisztázzuk a rosszul értelmezett dolgokat és 

kihangsúlyozzuk a fontosakat. A végén összegezhetjük a tundivalókat.  

A beszámolás időtartama függ a feladatok mennyiségétől a csoportmunka változatától 

és sikere pedig attól, hogy milyen fejlett tanulóink koncentrált figyelme, amelynek 

fejlesztése állandó feladat. Ezzel együtt ellenőrzik munkájukat, egyeztetik a 
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feladatokat.
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V. Értékelés: 

A csoportok először önmaguk majd egymás munkáját értékelik. A rendszeres, 

kritikus, reális és jó szándékú értékelésnek rendkívül erős nevelő hatása van és 

sokat segít a gyerekek magatartásának, önfegyelmének és gondolkodásának az 

alakításában. Az értékelés többnyire pontozással történik és fejlesztő 

többszintű értékelés folyik. 

 Értékes vonása, hogy átfogóan magába foglalja: 

a.)  A tárgyi tudásban elért eredményt, 

b.) Csoportos tevékenységet, valamint az együttműködéshez szükséges 

társas képességeket és készségeket (magatartást) 

 A sokoldalú értékelés megvalósítása  minden esetben a tanulók számára kiadott 

értékelési szempontok alapján történik. Más szempontokra van szükség az írásbeli, 

szóbeli, dramatikus, manipulációs, rajzos, stb. tevékenységek esetében. Ezen belül is 

különböznek az egyes tantárgyakban kiadott szempontok. Ezeket minden esetben  az 

aktuális követelmény és ismeretanyag határozza meg. 

 

3. A tanulásszervezés változatai a HKT-ben.  
 

 A gyerekek tanulását többféle formában szervezhetjük meg arra ügyelve, hogy a 

gyerekek tevékenységére alapozzunk. Ebben a tanulási folyamatban más a felnőtt-

gyerek és gyerek-gyerek viszonylat. Más a tér és az idő elosztása és másfajta 

magatartást és hozzáállást várunk el a gyerekektől. A feladatok típusainak segítésével 

szervezzük meg a tanulók tevékenységét, annak megfelelően, hogy a csoportkohéziót, 

munkatempót együttműködést, önállóságot vagy egyéb készségeket akarunk 

fejleszteni, vagy esetleg a csoportdinamikai tényezőket  veszünk figyelembe.  

 A pedagógus három elv alapján taníthatja meg a tananyagot. Haladhat a 

képességek figyelembevétele szerint, egymással versenyeztetve a tanulókat és 

megtaníthatja úgy is, hogy a tanulók egymás közötti kooperációjára alapoz.  

 A HKT program elsősorban a kooperációra alapoz, de nem zárja a másik két 

forma alkalmazását sem ha szükség van rá.  

 

3.l. Versenyeztetés 
 

 Versengésre alkalmas feladatokkal lehetséges úgy, hogy minden csoport azonos 

feladatot kap. 

 Ezt a csoport tagjai megoldhatják közösen, elosztva és egyénileg is.  

 A tanulók kommunikálhatnak egymással és ez lehetővé teszi, hogy minden 

gyerek részt vegyen a közös munkában. A nehéz feladatok és a kevés idő érdekeltté 

teszi Őket az együttműködésre. Az egyéni teljesítmények összeadódnak és a tanulók a 

munkamegosztás egyre fejlettebb módjára jönnek rá. A kohézió erősödik és a tanulók 

egyre inkább érzik, hogy szükségük van egymásra.  

  A teljesítmény fokozódik mindaddig amíg az egyes csoportok nem lesznek 

rendszeres lemaradók, mert ebben az esetben kollektív kudarcot élnek át és a csoportok 

között ellenséges hangulat jöhet létre. Ebben az esetben már úgy kell értékelni, hogy a 

kudarcot átélt csoportok továbbra is érdekeltek legyenek. (pl. Korábbi teljesítményhez 
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kell mérni.) 
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3.2. Önálló feladatvégeztetés. 
 

 A csoportok között semmiféle kapcsolat, sem versengés sem együttműködés 

nincs. Ugyanez jellemző a csoportokon belüli munkára is.  

 A csoportok feladatai lehetnek azonosak és függetlenek egymástól, alkalmasak 

lehetnek a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra. 

 

3.3. Együttműködéses (egymást kiegészítő) feladatvégeztetés  
 

 Ennél a változatnál olyan feladatokat adhatunk ,amelyeket a csoportok között 

megosztva lehet elvégezni. Nagy témák feldolgozásánál, összefoglalásnál, 

mamutfeladatoknál alkalmazhatjuk. 

 A feladatok részeit a csoportok önállóan végzik, de a beszámolónál egy egészet 

alkotnak (pl. Az évszakok különböző jellemzőit más-más csoport gyűjti össze.) A 

részeket a csoporton belül még tovább oszthatják és dolgozhatnak munkamegosztással 

de közösen együttműködve is. 

 Mindkét eset kommunikációt, kooperációt, aktivitást kíván a gyerekektől és a 

beszámolónál pedig a másik csoportra való odafigyelést.  

 Ennél a munkaformánál az ismeretanyag integráltan jelenik meg. A gyerekek 

érdekeltek olyan ismeretek felkutatásában amelyek nincsenek a tankönyvekben, hanem 

Ők maguk gyűjtöttek. Az önálló ismeretszerzés, lexikonok használatát nagy mértékben 

fejleszti. 

  

 A tanulásszervezés mindegyik formája igényli az együttműködést, amelyet az 

első időszakban tanulni kell. Kezdetben olyan feladatokat kell adni, amelyeket 

könnyen szétoszthatnak, egyeztethetnek és beszámolhatnak róla. 

 A csoporton belül lehet egyéni feladatvégeztetés és együttműködést  igénylő is.  

 A csoport tagjai végezhetnek azonos feladatokat de különbözőt is.  

 Abban az esetben, ha azonos feladatokat végeznek a csoporton belül 

különbözőképpen dolgozhatnak:  - külön-külön és a végén egyeztetik az eredményt, 

     - párosan, 

     - közösen lépésről-lépésre (együttműködve) 

 A gyerekek fejlettségüktől függően választhatnak megoldási módokat.  

 Abban az esetben, ha a csoporton belül különböző feladatokat kapnak a 

feladatokat eloszthatja a pedagógus és fejlettebb szinten maguk a gyerekek is. (Ki mire 

képes ? Ki mit nem tud ? Ők maguk differenciálnak.) Ez egyéni feladatvégzést igényel 

de nem elszigetelt. A kommunikációs helyzet lehetővé teszi a segítségadást 

egymásnak. A feladatok megengedik a lassúbb és gyorsabb munkát, egyéniségüknek 

megfelelően . A gyerekek differenciált individuális fejlődési lehetőséget kapnak ,de 

közben nem szégyenülnek meg. A feladatok megtervezése ennél a formánál a 

pedagógustól alaposabb munkát igényel. 

 Az értékelésben a csoportokat és a tanulókat nem egymáshoz, hanem önmaguk 

korábbi teljesítményéhez hasonlítjuk. 
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4. A szabályok működtetése 
 

 A szocializációt a társas készségek és képességek kialakítását a HKT-ben 

nagymértékben segítik a szabályok. A szabályoknak nagyon fontos szerepe van az 

együttműködésben, együttélésben. A szabályokat megfogalmazhatjuk: rajzosan, 

írásban és szóban.  

 A szabályokat a gyerekekkel közösen fogalmazzuk meg, rávezetve Őket a 

fontos teendőkre. Olyan szabályokat alkotunk, amely számukra elfogadhatóak és be is 

tudják tartani. Alkalmazkodni kell az életkori sajátosságokhoz. Fontos az, hogy minden 

fejlesztő hatású legyen és szolgálja a közvetlen és közvetett nevelést egyaránt. Ha a 

tanulók az egyes szabályokat elsajátították, újakat kell hozni, amelyek nagyobb 

teljesítményre késztetnek.  

 A gyakorlatban 4-5 szabálysort érdemes megfogalmazni, mivel egyszerre az 

összesre nem tudnak koncentrálni a tanulók.  

 Külön szabályokat fogalmazunk meg a csoportfejlődésre, munkavégzésre, 

beszámolóra, környezetre, és irányításra Ezeket különböző fázisokban működtetjük.  

 

   A.) Csoportfejlődésre: 

         - halkan dolgozunk, 

        - nem másolunk 

        - segítünk egymásnak 

        - nem veszekszünk 

        - megbeszéljük a problémákat 

        - barátságosak vagyunk egymáshoz, 

        - tiszteljük és megbecsüljük egymás munkáját. 

         - figyelünk egymásra és meghallgatjuk egymást, egymás szavába nem 

vágunk, stb. 

 

 B.) Munkavégzésre: 

  - A feladatot elolvassuk és értelmezzük. 

  - Megbeszéljük a tennivalókat. 

  - Megoldjuk egyénileg vagy közösen. 

  - Szükség esetén elosztjuk a munkát. 

  - Egyeztetjük az eredményeket. 

  - Ellenőrizzük a saját és egymás munkáját. 

  - Felkészülünk a beszámolóra, elosztjuk a feladatokat, stb. 

 

 C.) Beszámolásra: 

  - Pontosan a kérdésre válaszolunk. 

  - Betartjuk a megszabott időt. 

  - Mindenki részt vett-e a beszámolóban? 

  - Érthetően beszélünk! 

  - Figyelünk egymásra, stb. 
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 D.) Környezetre: 

  - Rendet tartunk magunk körül. 

  - Ápoljuk és óvjuk környezetünket. 

  - Elvégezzük a ránk bízott feladatokat. 

E.) Irányításra (tanulásszervezésre), amely a pedagógus tervező munkájára 

vonatkozik és erről a tanulók mondhatnak véleményt. 

  - Elég időt kaptunk-e? 

  - Mindenkinek jutott-e feladat? (összetett feladatoknál) 

  - Dicsér-e és kellemes légkört biztosít-e a pedagógus? 

  - Segíti, vagy zavarja a csoportmunkát? Stb. 

 

 A különböző tevékenységekre kiválasztott szabályokat egymással 

párhuzamosan alkalmazzuk. Helyzettől függően újakat is megfogalmazhatunk A 

választottakat addig felszínen tartjuk, amíg nem válik a tanulók belső igényévé, amíg 

mindenki el nem sajátította. Lépésről lépésre kell haladni, és csak akkor szabad 

továbblépni, ha az előzőeket megtanulták. 

 

5. Elvek szempontok a feladattervezésben. 
 

 A tanári feladatok jelentős szerepet töltenek be a tanulási folyamatban. Jó 

feladatot adni, és jó kérdést feltenni nem könnyű. 

 Ahhoz, hogy a tananyagot a tanulók ne csak mozaikszerűen, hanem 

összefüggésében lássák, valamint alaposabb gyakorlási lehetőséget kapjanak, a 

feladatoknak is változatosnak és komplexnek kell lenni. 

 Fontos, hogy a feladatsor több elemből álljon, hogy minden oldalról 

tájékozódjunk a tanulók tudásáról. Értik-e a tananyagot, hol kell még gyakorolni és 

kikre kell jobban odafigyelni? 

 Ugyanakkor a feladatsor adjon lehetőséget az ügyesebb és gyorsabban dolgozó 

gyerekeknek a több munkára. 

 A több elemből álló feladatsorok differenciáltabb képességfejlesztést tesznek 

lehetővé. 

 

 A csoportmunkára alkalmas feladatok: 

  - Egynél több megoldást, választ takarjon. 

  - Érdekes sikerélményt adó legyen. 

  - Együttműködésre késztessen. 

  - Tegye lehetővé, hogy a tanulók más-más módon járuljanak hozzá a  

megoldáshoz. 

  - Legyen eszközigényes. 

  - Több médiára legyen szükség. 

  - Látványt, hangot és tapintást tartalmazzon. 

  - Sokféle magatartásformát fejlesszen. 

  - Többféle készséget (írást, olvasást, beszédet) igényeljen. 

  - Kihívást jelentsen a tanulóknak. 

  - Késztessen produktív munkára, kreativitásra, változatos tevékenységre. 
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 A csoportmunkára nem alkalmas feladatok: 

  - Egy gyerek gyorsabban elvégzi, mint a csoport. 

  - Túl alacsonyszintű. 

  - Csak memorizálást, rutintanulást, reproduktív munkát igényel. 

  - Nem kelt érdeklődést. 

  - Mozaikszerű. 

  - Nem késztet több megoldásra. 

 

 A feladatoknak mindig az ismeretanyaghoz kell kapcsolódni. A 

feladattervezésbe a gyerekeket is bevonhatjuk. 

 

6. Munkavégzés a különböző tantárgyakban 
 

 A csoportmunka a tanulók önálló munkáján és tevékenységén alapszik. 

 Thomas Gordon szerint " A  gyermekek szívesebben tanulnak saját 

tevékenységükből, mint a felnőttek oktatásából." 

 Az ilyen munka nemcsak öröm a számukra, hanem sokkal hatékonyabb is. a 

tevékenykedtetés különböző az egyes tantárgyakban és óratípusokban, de mindegyikre 

igaz az, hogy a csoportmunkát, az együttműködést meg kell tanítani alkalmazkodva a 

tantárgy adta lehetőségekhez és eszközökhöz. A fokozatosságot minden esetben 

célszerű betartani. 

 

6.1 Matematika: 
 

 A matematikánál nem hagyhatjuk figyelmen kívül az eltérő képességeket és 

munkatempót. a feladatokat és az egyéni munkavégzést (egyéni, páros, vagy csoport) 

ennek megfelelően kell megtervezni. a munka megtervezésénél kezdetben a gyerekek 

önállóan végezzék a feladatokat és a kész munkákat közösen ellenőrizzék és 

egyeztessék. Kezdetben a csoportoknak adjunk azonos feladatokat. ezt követheti a 

páros vagy csoportos munka, amikor a tanulók a feladatokat közösen lépésről-lépésre 

oldják meg és a csoportoknak különbözőek  a feladataik. 

 A tapasztalat az, hogy az első formát azok a csoportok sokáig alkalmazzák, 

amelyekben a csoport tagjai különböző munkatempóban dolgoznak. 

 A gyorsabb és jobb képességű tanulók segíthetnek társaiknak vagy szorgalmi 

feladatokat oldhatnak meg, amellyel külön pontokat szerezhetnek. szorgalmi feladatot 

csak akkor kaphatnak, ha a kötelező feladattal elkészültek. 

 Matematikánál elsősorban azok a feladatok alkalmasak csoportmunkára, 

amelyek kommunikációt igényelnek, érvelni, vitatkozni, indokolni lehet. Pl.: adott 

műveletre szövegalkotás, terület-, kerület-, térfogat- kiszámítása, geometriai, 

kombinatorikai feladatok, halmazok, függvények, valószínűségszámítás, feladatalkotás 

képről, szöveges feladatok, bontások, stb. Ezeket végezhetjük életkoruknak 

megfelelően eszközökkel és anélkül is. 

 Előfordulhat az is, hogy hagyományos tanítással közösen kell megoldani a 

problémát, mert a gyerekek nem boldogulnak vele. 
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6.2 Anyanyelv és irodalom 
 

 Szövegfeldolgozás kezdeti szakaszban: 

A csoportmunka fejlettségét tekintve a szövegfeldolgozásban különböző fokozatok 

vannak: 

a.) A kezdeti szakaszban a csoportok ugyanazt a szöveget kapják (rövid mesék), 

amelyet közösen dolgoznak fel. A feldolgozáshoz kérdéseket adunk. 

  - Mi a mese címe? 

  - Ki a mese írója? Milyen mese? 

  - Kik a szereplők? Ki a főszereplő? 

  - Hol játszódik a cselekmény? 

  - Miről szól? 

  - Hogy kezdődik és hogy fejeződik be? 

  - Ismeretlen szavak aláhúzása? 

b.) Később még mindig ugyanazt a szöveget kapja minden csoport, de elosztják 

a feladatokat. A munka végén ellenőrzik, egyeztetik és felkészülnek a 

beszámolóra. 

c.) Fejlettebb szinten két-két csoportnak adunk azonos szöveget. A 

beszámolónál kiegészítik és javítják egymást. 

d.) A legfejlettebb szinten minden csoportnak adhatunk más szöveget (mesét) 

feldolgozásra. A csoportokon belül dolgozhatnak közösen és megoszthatják a 

munkát. 

A feladatokról különböző formában számolhatnak be egymásnak. 

 

 A csoportok feladatainak meghatározása függ az óra típusától. (Ismeretközlő-

feldolgozó óra, új ismereteket gyakorló óra, több témát gyakorló óra, stb.) 

 Az új anyagot, meséket és olvasmányokat kétféle formában dolgozhatjuk fel 

csoportmunkában. 

 

1. Könnyebb anyagnak először azonos feladatokat adunk. a szöveget a gyerekek 

feladatainkon keresztül ismerik meg. A csoportok közösen beszélik meg, 

értelmezik és közösen vonják le a szabályokat, általánosításokat és 

következtetnek. 

A munkavégzés ideje kezdetben nem lehet hosszú, függ a gyerekek 

életkorától és a csoport fejlettségétől. Fontos, hogy a munkát mindig 

ellenőrzés és beszámolás kövesse. Ekkor egészíthetjük ki a tanulók 

megfigyeléseit, javítjuk a rossz megoldásokat és rendszerezünk. Ezt a munkát 

követhetik a rögzítést szolgáló feladatok. 

2. Nehezebb anyagrésznél előbb elmagyarázzuk az anyagot majd ezután adunk a 

csoportoknak feladatokat. Ezt szintén az ellenőrzés, megbeszélés és rögzítés 

követi.  

A szövegfeldolgozás során figyelni kell arra, hogy a csoportmunka feladatai 

lehetőséget nyújtsanak a szöveg megismerésére, elemzésére, ismeretek 

rögzítésére. Ezért fontos, hogy a szövegelemzés szempontjai alapján állítsuk 

össze a feladatokat.  
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Az ismeretterjesztő olvasmányoknál az önálló néma olvasást alkalmazzuk a 

szöveg megismerésére. A szépirodalmi olvasmányokat bemutatjuk vagy 

bemutattatjuk, miközben különböző megfigyelési szempontokat adhatunk a 

csoportoknak.  

 

 A rövid szövegeket globálisan elemezzük a hosszabbakat tagoltatjuk. 

Számoztatjuk a bekezdéseket, a részeknek címet adunk, kiemeljük a lényeget 

(kérdésekre aláhúzással) meghatározzuk az események sorrendjét és a helyszint, 

kiemeljük a nyelvi jellemzőket, illusztrációt készíttetünk stb. 

Az ismeretek rögzítésénél elkerülhetetlen az újraolvastatás, tartalom elmondása, 

dramatizálás, vázlat megfogalmazása stb.  

Fontos, hogy minden feladatnál megadjuk az értékelés szempontjait amely elősegíti a 

pontosabb és igényesebb munkára nevelést.  

A csoportok értékelése a tárgyi tudás és csoport tagjainak együttműködése és fegyelme 

figyelembevételével történik.  

 

6.3. Nyelvtan - helyesírás: 
 

 A helyesírás fejlesztése egyéni munkát kíván ,de a segítségnyújtás itt is jelentős. 

Helyesírási füzetet vezethetünk be. Egymásnak diktálhatnak ,segíthetnek a javításban 

amely fejlődést eredményezhet. A nyelvtani ismeretek fejlesztésénél gyakrabban 

adhatunk csoport feladatokat. Pl. szógyűjtés, szófajok gyakorlása, mondatfajták, 

kérdésre válasz, szövegkiegészítés, szabályra szavak gyűjtése, szabály 

megfogalmazása, stb.  

 

Fogalmazás: 

 Nagyon sok esetben kapcsolódik az irodalmi anyaghoz. Szinte minden feladat 

alkalmas csoportmunkára. Pl. mondatok bővítése és szűkítése, képsornál esemény 

leírása, vázlat, párbeszéd leírása, levél, riport, stb.  

 Írhat minden csoport más témát, témákhoz címet. Készíthetnek közösen a 

csoporton belül rotációs módszerrel kitalált humoros vagy azonos címből kiinduló 

különböző történeteket. 

 

6.4. Környezetismeret-természetismeret- környezetvédelem:  
 

 Itt is témakörökben gondolkodunk és minden témához anyagot gyűjthetünk. A 

tananyagban integráltan érvényesülhet a képművészet, rajz, technika, zene, irodalom, 

népművészet, amelyek színesebbé tehetik. Szinte minden anyagrész alkalmas az 

együttműködő csoportmunkára 

 

6.5. Rajz- vizuális ismeretek- technika: 
 

 Mindenkinek biztosítani kell a szabad tevékenységét, de legyen lehetősége a 

csoportos munkára is. Lehet közös rajzolás vagy munkadarab készítés, de ebben az 

esetben a feladatnak komplexnek kell lenni, amelynek megoldásához több személyre 
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van  szükség, akár a feladat összetettsége vagy az idő rövidsége miatt. 
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6.6. Testnevelés: 

 
 A testnevelés órán is alkalmazhatunk csoportmunkát. Először páros 

gyakorlatokkal kezdjük, majd fokozatosan bővítjük a csoportokat.  

 Az új ismeretek megtanulásánál szükség van az egyéni foglalkoztatásra, de 

gyakorlásnál eredményesen alkalmazhatjuk. Pl. labdajátékoknál ,versenyeknél, 

gimnasztikánál, stb. 

 A gyerekek maguk is kitalálhatnak gyakorlatokat és megtaníthatják társaiknak. 

 Körforgásban egy órán több feladat gyakorlására is sor kerülhet.  
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Felhasznált irodalom: 

 

 Benda József, Kaczián Gábor: A HKT tíz éve 

 Orbán Józsefné:   Humanisztikus Kooperatív Tanulásszervezés 

     Tanfolyami segédanyag  (BMPI  Pécs. l995.) 
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Olvasás 1. évfolyam 
 

Orbán Józsefné JPTE 2.sz. Gyakorló Általános Iskola Pécs 

 

 

 

Témakör: Barátaink az állatok, fák, virágok 

 

Tananyag: Fürge mókus (Apáczai Ok. 61. O) c. olvasmány gyakorlása 

 

Feladatok: Rendszerezés. (megismert állatok) 

  A mókusról tanultak gyakorlása 

  Olvasás gyakorlása 

  Előadó és kommunikációs készség fejlesztése 

  Együttműködés tanulása 

 

 

 

Az óra tartalma és menete 
 

Szerveződés 3-4 fős heterogén csoportokban 

 

1. Előkészítés a szőnyegen közös beszélgetéssel és játékkal 
 

1. Az óra menetének, értékelési szempontoknak, szabályoknak a 

megbeszélése 

2. Személyiségfejlesztő játékok – agytorna gyakorlatok 

3. Beszélgetés az állatokról 

4. Állatok rendszerezése szókártyákkal 

5. Találós kérdések az állatokról 

6. Énekes játékok 

 Az előkészítés funkciója a motiválás és az előző ismeretek felelevenítése. 

 

 

2. A mókusról tanultak gyakorlása: 
  Feladatadás: borítékban 

  Beszámolás: csoportonként 

  Idő: 10perc
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Denverek 

 

a.) Rejtvény 

 

              1. 

              2. 

              3. 

              4. 

              5. 

 

1. Hosszú füle van és azt mondja, hogy „iá” 

2. A hiányzó szó: Ravasz, mint a ……… 

3. A tyúk párja 

4. Forog – morog füstölög 

lábad elé sündörög. 

Ha igazán szereted, 

Ne adj neki kenyeret, 

Csak jó nagy csontot, 

S nem lesz rá gondod. 

Tudod már ugye? 

5. S-sel madár, lakása bérc. 

 

b.) A mókus nevének elhelyezése a táblázatban 

 

Nálunk élő állatok 

 Erdő Víz-vízpart Mező Ház körül 

Növény evő     

Hús evő     

Növény evő     

Hús evő     

Növény evő     

Hús evő     

Növény evő     

Hús evő     

 

Csőrikék:  a.) Kép kirakása mozaikokból 

  b.) Szólások és találós kérdések keresése 

   

Minnik: 

  a.) Húzzátok alá a mókusra jellemző tulajdonságokat! 

Fürge, szelíd, szereti a mogyorót, lompos a farka, nagy füle van, fogai 

tűhegyesek, fán él, kicsinye a gida, kicsinyei tojásból kelnek ki, emlős állat, 

védett állat 
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  b.)Alkossatok mondatokat az aláhúzott kifejezésekkel! 

Macik: a.) Igaz vagy hamis? 

1. A mókus fészkét mohával és szőrrel béleli ki  

2. Ősszel születnek a kismókusok    

3. A kicsinyek kisebbek, mint egy kiscica   

4. A mókusmama tejjel táplálja kicsinyeit   

 

  b.) Kérdések a mókusról. 

 

Sasok: a.) A fürge mókus c. olvasmány 1. 2. részének olvasása 

  b.) Címadás a részeknek 

 

Mókusok: a.) A fürge mókus c. olvasmány 3. 4. Részének olvasása. 

 

Minden csoportnak szorgalmi feladat: 

  a.) A pontok összekötése a számok növekvő sorrendjében 

       (Mókus képét kapják) 

  b.) A mókus képének színezése 
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Olvasás gyakorlása (Fürge mókus c. olv.) 

 Feladatadás: szóban 

 Beszámolás: Csoportonként 

 A csoportok 5 percet kapnak a gyakorlásra. 

 

Denver:  1.2. részből minden második mondatot olvassák staféta  

  olvasási módszerrel. 

Csőrike-Minnik: 3. rész alapján válogató olvasás. Felváltva az egyik csoport 

kérdez, a másik válaszol. 

Sasok: A 4. Részt magánhangzókkal olvassák el. 

Mókusok: A kérdő- és felkiáltójeles mondatokat felolvasása. 

Macik: Az öttagú szavakat olvassák fel szótagolva. 

 

Szempontok: pontos, érthető, szóképes olvasás és az írásjelek betartása. 

A beszámolás után ajándék feladatot kapnak a gyerekek borítékban, amelyre 

felkészülnek. 

Felkészülési idő: 10 perc 

 

Relaxáció 

 

3.Ajándék feladatok bemutatása (Előadó és kommunikációs készség fejlesztése). 

 Beszámolás: csoportonként 

 Denverek: az olvasmány tartalmának elmondása 1. Sz. első személyben. 

 Sasok: vers keresése a mókusokról és felolvasás. 

 Csőrikék: „Mese a Csirió mókuskáról” c. verses mese eljátszása bábokkal. 

 Minnik: egy mókusról szóló mese eljátszása némajátékkal. 

   (A mókus és a farkas) 

 Mókusok: meselánc a mókusról. 

 Macik: riport. 

Értékelés: a bemutatkozás sorrendjében közösen. 

Szempontok: érthető beszéd, élvezhető előadás, mindenki szerepeljen. 

Felkészülési idő: 10 perc 

 

4. A foglalkozás értékelése beszélgetőkörben történik a meghatározott szempontok 

alapján, együttműködés figyelembevételével. 

A csoportok önmagukat és egymást értékelik, javaslatokat tesznek. A pedagógus 

összegez, korrigál és jutalmaz, dícsér. 

 

5. Személyiségfejlesztő játékok. 
 

 A foglalkozás 60 percre tervezett, beleszámítva a tanulói bemutatkozásokat, a 

feladatcsoportok közötti és a tanóra végén beszélgetőkörben történt értékelész is. A 

tanulók eredményeik alapján mogyorót gyűjthetnek az asztaluk közepén levő 

kiskosárban levő mókus számára. 
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Olvasás 1. évfolyam 
 

Béli Gáborné JPTE 2. sz. Gyakorló Általános Iskola Pécs 

 

 

 

Témakör: A család 

 

Tananyag: Szüleink munkája 

 

Feladatok: Foglalkozások megismertetése 

  Kommunikációs és előadókészség fejlesztése 

  Együttműködés tanítása 

  Lexikon használata (tanulói tevékenység) 
 
 
 

Az óra tartalma és menete 
 

 

1. Előkészítés közös beszélgetéssel 
(a szőnyegen vagyunk) 

 

Az órai feladatok megbeszélése: 

- Mivel foglalkozunk? 

- Mire ügyelünk amikor előadunk és beszélünk? 

- Az együttműködés szabályai, amelyre figyelni kell. 

 

Találóskérdések: Ki lehet ő? 

        hajat nyír, szárít ... 

        a betegeket gyógyítja ... 

        megtanít írni, olvasni, számolni ... 

        tisztítja a kéményeket ... 

        süti a kenyeret, a kiflit ... 

 

Szerszámokat mondok. - Ki dolgozhat vele?  

          ecset, kalapács, írógép, kapa, seprű, toll, létra ... 

 

Előzetes otthoni feladat: Mivel foglalkozik az édesanyád és az édesapád?  

          Miért szeretik (nem szeretik) a munkájukat? 

 

Hogyan keresünk az "A-ZS" gyermeklexikonból?  

   oldal 

   hasáb 

   címszó 
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2. Csoportmunka a csoportoknak azonos feladattal 
 

Feladatadás kártyáról.  

 

 

a.) "A-ZS". A foglalkozás címszavának keresése: 

  oldal  56. 

  Hasáb  2. 

  címszó 1. 

  Értékelés: 1 pont 
 

Feladatadás (feladatlapok): 
 

b.)  Találjátok ki mi a foglalkozása? 

 

a) ás, ültet, locsol, kapál, gyomlál   ________________________ 

b) gyalul, fűrészel, farag    ________________________ 

c) festéket kever, létrára megy, falat meszel ________________________ 

d) lázat mér, borogatást rak, injekciót ad  ________________________ 

            (4 pont) 

 

c.)   Mely foglalkozásokhoz találtak szerszámokat? Kösétek össze, rajzoljatok! 

 (Környezetismeret 33/7 oldal)      (1-1 pont) 

 

Szüleink munkája (Ok. 80. oldal) 

 

Mondatok olvasása. 

Feladat: A mondatok számát a megfelelő képhez beírni 

           (6 pont) 

Beszámolás a feladatok sorrendjében 

 

3. Csoportmunka a csoportoknak különböző feladatokkal 
 

Soroljatok fel minél több foglalkozást! 

 

(Olvasásfüzet 28. oldal 1.0. feladat) 

       (foglalkozásonként 1-1 pont) 

 

Mit csinál?  

 1. csoport  kőműves 

 2. csoport  takarító 

 3. csoport  autószerelő 

 4. csoport  mérnök 

 5. csoport  tanítónő 

Bemutatás némajátékkal   (ha a többi csoport tagjai kitalálják, 1pont) 
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Szempont: kifejező olvasás
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4. Jutalomfeladat 
 

Régi foglalkozások: 

 ?ö?ö?ű?   (köszörűs) 

 m?dv?t?nc?lt?t? (medvetáncoltató) 

 j?v?s?ssz?ny  (javasasszony) 

          (3 pont) 

 

Rejtvény 

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

 

1.A takarítónő végzi. 

2.A festő szerszáma. 

3.Ha nem érek el valamit, erre állok. 

4.A varrónő dolgozik vele 

5.Kenyeret süt. 

6.A hentes szerszáma 

7.A kőműves építi 

(Megfejtés: kertész)  

(8 pont) 

 Ellenőrzés közösen, összehasonlítással. 

 

5. Az órai munka értékelése beszélgetőkörben 
- pontos munkavégzés 

- együttműködés a csoportban 

Az egyes csoportok beszámolója munkájukról és elért pontszámaikról 

 

6. Személyiségfejlesztő játékok 
Könyvajánlás 

Házi feladat 

 

 A tanóra 60 percre tervezett, mivel első osztályról van szó és most tanulják az 

együttműködést. 
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Egészségtan 1. évfolyam 
 

Szabó Mónika Általános Iskola Nagydobsza 

 

 

 

Témakör: Önmagunkról 

 

Tananyag: Ilyen vagyok kívül! 

  Ilyen vagyok belül! 

 

Feladatok:   A két óra anyagának részösszefoglalása, ember külső és belső 

tulajdonságairól tanultak gyakorlása. 

 

 

Az óra tartalma és menete 
 

 

1. Előkészítés: 
 

 a.) Az óra menetének megbeszélése, (értékelés, szabályok) 

 b.) Személyiségfejlesztő játékok,  "Kezek" érintés alapján történő          

      párválasztás 

      "Gumiember" - páros gyakorlat 

      (magas  --  alacsony, kövér  --  vékony) 

 c.) Rendszerezés szókártyákkal (külső  --  belső tulajdonságok) 

 d.) Kakukktojás keresése aláhúzással (lapon) 

  alacsony, kövér, bátor, göndör 

  szőke, vörös, kék, barna 

  vidám, türelmes, megértő, szomorú, 

 

2. Gyakorlás 
 

 Az emberi tulajdonságokról tanultak felelevenítése és kifejezése 

 Feladatadás: borítékban 

 Beszámolás: csoportonként 

 Szempont: Milyen a tulajdonságok kifejezése? (írásban, szóban, rajzban, 

mozgással, mimikával) 

Szerepel-e mindenki? Sikerül-e megegyezni? 

 

 1.csoport: 

 Egészítsétek ki a szólásmondásokat! 

 -Írjátok mellé, hogy külső vagy belső tulajdonságokra utalnak-e a beírt  szavak! 

 ____________________,mint a nyúl. 
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 ____________________, mint a nádszál. 

 ____________________, mint a pulyka. 

 - Magyarázzátok meg a jelentésüket! 

 - Rajzoljátok le! 

 - Mutassátok be! 

 

 2.csoport: 

 -Soroljatok fel legalább 2-2 tulajdonságot! 

  a.)Testmagasság: 

  b.)Arcforma: 

  c.)Hajszín: 

  d.)Szemszín: 

  e.) Testalkat: 

 - Rajzoljátok le! 

 

 3.csoport: 

 - Csoportosítsátok a következő tulajdonságokat! 

  1.kövér  2  zöld  3. figyelmetlen  4. szomorú  5. kerek  6. alacsony   

  7. megértő  8 türelmetlen 

 - Magyarázzátok meg a jelentésüket!  

 - Amit lehet rajzoljatok le! 

 

KÜLSŐ TULAJDONSÁG               BELSŐ TULAJDONSÁG 

 

 4.csoport: 

 - Húzzátok alá azokat a mondatokat, amelyek kellemetlen érzést válthatnak ki 

belőletek! 

  l. Megverem a társaimat. 

  2. Szorgalmasan tanulok. 

  3.Figyelek a barátaimra. 

  4.Türelmetlen vagyok a kistestvéreimmel szemben. 

  5."Rossz fát teszek a tűzre". 

  6.Örömet szerzek a szüleimnek. 

 - Magyarázzátok meg miért lenne kellemetlen számotokra! 

 

 5.csoport: 

 -Igaz vagy hamis? 

  Az anyu haja zöld.   

  Minden oroszlán gyáva.  

  Arcom formája kerek.  

  Nagyapó lába magas.  

  A kisfiú karja izmos.  

 - Rajzoljátok le! 
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Beszámoló Csoportonként rajzok, magyarázatok, feladatok bemutatásával. Lehetőleg 

mindenki szerepeljen! 

 

Relaxáció- zene 

 

Lazító gyakorlat - tükörkép - játék 

 

SZORGALMI FELADATOK: borítékban 
 

3. Szorgalmi feladatok bemutatása 
 

 l.cs. Rövid történet - érzelmeket kifejező képek alapján 

 2.cs.Csoportosítás kiválasztott külső tulajdonság alapján: osztálytársak   közül 

 3.cs. - 4. cs. Történet - Mese: szomorú illetve vidám 

 5.cs. Hiányzó külső testrészletek berajzolása (lapon) 

          osztálytárs kiválasztása, bemutató óra keretén belül 

 

4. A foglalkozások értékelése beszélgetőkörben a szempontok alapján: 
- Jó-e a feladatmegoldás? 
- Sikerült-e együttműködni? 
- Milyen volt a bemutatkozás? 
- Szerepelt-e mindenki? 

 

5. Személyiségfejlesztő játékok 
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Olvasás 2. évfolyam 
 

Bokor zoltánné Általános Iskola Dunaszekcső 
 
 
 

Tananyag: Móra Ferenc: Hogyan tanultam meg olvasni?  

(Tolnai Gyuláné: Olvasókönyv) 

Szövegfeldolgozás kiscsoportos munkaformában (5 csoport) 

 

Feladatok: Az elbeszélés elemzése  csoportmunkában (Tanulói tevékenység) 

Néma, értő olvasás, lényegkiemelés, kifejezőképesség, 

kreativitás fejlesztése (Tanári tevékenység) 

Szülő-gyermek bensőséges kapcsolata, mint nevelési lehetőség kiaknázása 

(Tanári feladat) 

 

 

 

Az óra tartalma és menete 
 

1. A téma előkészítése  

 

(A csoportoknak adott azonos feladatokkal) 

 a.)Fejtsétek meg a rejtvényt!  (Feladatadás borítékban) 

 

Kit rejt a rajz? 

 

 

    M        P=F 
 

 b.)Ha a két szótagot felcserélitek, újra értelmes szót kaptok. 

  tűbe 
 

 c.)Milyen tű van a füzetben?     

     Melyik tű nem szúr? 

 

 d.)Rakjátok egymás mellé a dominókat úgy, hogy a betűk folyamatosan      

      olvasva egy nagy magyar írónk nevét adják. 

 

M R Ó A 

N F R E E C 
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e.)A megfejtést a vastagon keretezett részben olvashatjátok. 

  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 1.Vágunk vele 

 2. Tavaszi virág is, név is 

 3. Kicsi ellentétje 

 4. Lábbeli 

 5. Szín 

  (Megbeszélés közösen) 

 

2. Az elbeszélés feldolgozása kiscsoportos formában 
 

a.) Szövegelőkészítés szóban (Feladatadás betűkártyáról, KINCS betűi) 

 1.csoport: Ki írta? Mi a címe? 

2.csoport: Mit árul el a cím? Mit tudunk meg a címből 

3.csoport: Mit látsz a képen? 

4.csoport: Van-e kapcsolat a cím és az illusztráció között? 

5.csoport: Mit gondolsz? Mese ez, vagy igaz történet? 

Beszámolás csoportonként 

 

b.) Ismerkedés a szöveggel (Feladatadás szóban) 

 - Olvassátok el némán az elbeszélést! 

 - Húzzátok alá az ismeretlen kifejezéseket! Beszéljétek meg! 

(Várható kifejezések: búbos, palatábla, palavessző, jégvirágok mezejébe, 

kígyóbetű) 

 - Meséljétek el egymásnak mi tetszett az elbeszélésből! 

 - Adjatok új címet! 

 - Beszámoló: a feladatok sorrendjében. 

 

c.) Az elbeszélés elemzése (Feladatátadás feladatlapon: lésd később az óraleírás végén) 

Minden csoport azonos feladatot kap, önállóan dolgoznak. 

A feladatokat megoldhatják közösen lépésről-lépésre haladva, illetve külön-

külön, s a végén egyeztetnek, ellenőriznek. 

 

d.) Beszámolás csoportonként 1-1 feladatról 

Szempont: helyes megoldás, érthető beszámoló 

 

3. Lazítás (agytorna gyakorlatok)
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4. Az elbeszélés rögzítése 
Minden csoport más feladatot kap. Feladatadás tábláról. 

 

Csoport Feladat Értékelés szempontjai 

Delfin Mutassátok be, hogy tanította írni Móra 

Ferencet az édesanyja! 

Élvezetes 

Falióra Olvassátok el azt a részt, amelyben a 

betűkről ír Móra! 

Szöveghű, jól érthető 

folyamatos olvasás 

Focilabda Kérdezzetek! 

(A többiek válaszolnak rá) 

Jó kérdések 

Párduc Mondjátok el a tartalmát! Összefüggő mondatok, jól 

érthető beszéd 

Gyilkos bálna Végezzetek összehasonlítást! A tanulás 

Móra Ferenc korában és a te korodban 

Összefüggő mondatok, jól 

érthető beszéd 

Beszámolás csoportonként. Értékelés a szempontoknak megfelelően. 

 

5. Az órai munka értékelése 
 

Minden csoport véleményt mond az órai munkájáról. 

(Feladatvégzés, szabályok betartása, javítanivalók) 

Házi feladat: Az elbeszélés olvasása, tartalmának elmondása. 

Szorgalmi: Karácsonyi ünnepkör - előzetes gyűjtés: képek, versek, mesék, 

dalok, szokások a családban. 

 

 

 

FELADATLAP 

 

Móra Ferenc: Hogyan tanultam meg olvasni? 

 

1. Ki írta az elbeszélést? _____________________________ 

 Mit olvastál már tőle? _____________________________ 

 Kik az elbeszélés szereplői _____________________________ 

 

2. Számozással állítsátok az eseményeket időrendbe! 

 _____Sokat sírtunk kacagtunk azon a télen. 

 _____Iskolába kéne menni. 

 _____Apám javítgatott. 

 _____A jégvirágok mezejébe körömmel kapartam a betűket. 

 _____Ha sietve írok, még ma is fordítva írom az s betűt. 
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3. Figyeljétek meg az ablakok képeit! Írd oda, ki írhatta az egyiket, ki a másikat! 

 

 

     

   

   

   

 

 

4. Vázlatírás. Az elbeszélés lényegét, a fontos eseményeket 3 mondatban írjátok le! 

 1.___________________________________________________________ 

 2.___________________________________________________________ 

 3.___________________________________________________________ 

 

5. Húzzátok alá a szövegben azt a mondatot, amelyből megtudjuk, hogy Móra 

szeretettel gondol édesanyjára! 

 

Sz. 6. Nyelvforgató – tanuljátok meg! 

 Jó. ha hull a jó puha hó. 

 A hepehupás utat a puha hópihék hébe-hóba belepik.

7. /3k. szógyűjtés
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Olvasás 2. évfolyam 
 

Garamszegi Rita   JPTE 2. sz. Gyakorló Általános Iskola Pécs 

 

 

 

Témakör: Mesélő magyar tájak 

  Észak-Magyarország 

 

Tananyag: A szegény ember vára (monda) 

 

Feladatok: A monda elemzése csoportmunkában (Tanulói tevékenység) 

A néma értő és válogató olvasás fejlesztése (Tanári tevékenység) 

Beszédfejlesztés szógyűjtéssel, mondatalkotással és dramatizálással. 

(Tanári tevékenység) 

 

 

 

Az óra tartalma és menete 
 

1. Előkészítés (közös megbeszéléssel és csoportban) 
 

 - Mi segít a tájékozódásban? 

 - Milyen színekkel találkozunk a térképen? 

 - Mit jelentenek ezek a színek? 

 - Mondjatok és mutassatok folyókat, tavakat, hegyeket, dombokat! 

 

  1.cs. Keressetek folyókat, tavakat a térképen! 

  2.cs. Keressetek síkságokat! 

  3.cs. Milyen hegyeink vannak? 

  4.cs. Mutassátok meg dombságainkat! 

 

 - Hazánk melyik táján barangoltunk az elmúlt órákon? 

 - Mutasd meg! 

 - Melyek az Észak-középhegység hegyei? 

 - Melyik a legmagasabb? Milyen magas? Mi a csúcsának a neve? 

 

Felhasznált eszközök: Táblán Magyarország domborzati térképe, valamint a 

csoportoknál földrajzi atlasz, Diósgyöri vár képe. 

 

2. Motiváció 
 

A mai órán az Észak-középhegységben barangolunk tovább. Azt, hogy mi lesz az úti 

célunk egy rejtvény megfejtésével tudjátok meg. 
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Feladatadás: borítékban. A gyerekek csoportban közösen oldják meg a feladatot. 

 

1.Magyarország legnagyobb folyója. 

2.A Gellért-hegy tetején látható. 

3.A Cserhát nevezetes palóc faluja. 

4.Itt található a Vidám Park és az Állatkert. 

5.Mi lesz télen a Városligeti-tavon? 

6.Ő építette a Lánchidat. 

7.Ezen a téren áll a millenniumi emlékmű. 

8.Itt alkotják a törvényeket. 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

A rejtvény megfejtése:  Diósgyőr 

 

A helyes megfejtésért a csoportoknak 8 pont jár. 

 

 - Keressük meg a térképen! 

 

3.A monda feldolgozása 
 

 a./ A téma megjelölése, címvizsgálat kiscsoportokban 

 

1.cs. Mi a címe? Ki az írója? /Mit nevezünk népmondának?/ 

2.cs. Mit látsz a képeken? Van-e kapcsolat a cím és a képek között? 

3.cs. Mit tudsz meg az első bekezdésből? 

4.cs. Mit árul el az utolsó bekezdés? 

 

 

Feladatadás kártyákról. Helyes feleletre 2 pontot szerezhetnek. 

 

Ismeretlen szavak megbeszélése közösen, előzetes munka alapján: 

 

tatár - a fogalom megbeszélése Magyar Értelmező Kéziszótár felhasználásával 

 - időszalag - Mikor játszódik a monda? 
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 b./ Szövegfelismerés 

 

 Olvassátok el némán a mesét! 

 Beszéljétek meg kik a monda szereplői és húzzátok alá a szövegben! 

 Meséljétek el egymásnak, hogy mi tetszett, mi nem tetszett a mondából! 

 

Feladatadás szóban. 

 

 c./ A monda elemzése 

 

A csoportok feladatlapot kapnak - minden csoport ugyanazt -, amelyet együttműködve 

oldanak meg. A feladatokat megoldhatják közösen, lépésről-lépésre, vagy külön-külön 

és a végén egyeztetik. 

 

 

 

 

FELADATLAP 

 

l. Húzzátok alá a szövegben a választ! 

 

 Ki érkezett vendégségbe Győrhöz? 

 Mivel kínálták a királyt? 

 Mit szeretett volna a király? 

 Kivel találkozott a szegény ember a bükkösből hazafelé? 

 Mit kért a tündértől? Miért? 

 Mit tett az arannyal a szegény ember? 

 Miről kapta a nevét a vár? 

 

Minden jó válaszért 1-1 pontot szerezhetnek a csoportok, így  összesen 7 pont jár a 

hibátlan megoldásért. 

 

2. Ki mit csinált a mondában? Írd a számokat a megfelelő helyre! 

 

1. vetődött                 2. gondba esett                              3. felajánlotta 

4. eltűnt                     5. köszöntötte                                6. felépítette 

7. kínálta                   8. találkozott                                  9. megköszönte 

10.lépett ki                11.megköszönte                            12.a király elé járult 

13.várkapitánnyá tette 

 

szegény ember:...................................................................................................... 

király:...................................................................................................................... 

tündér:..................................................................................................................... 

 

Hibátlan megoldás esetén 13 pontot szereznek a csoportok. 
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3. Adj új címet a mondának! 

.................................................................................................................................. 

 

Közös megbeszélés után 2 pontot kapnak a jó címért a gyerekek. 

 

4. Egészítsd  ki! 

A monda csodás elemei:....................................................................................... 

A monda valóságos elemei:..................................................................................... 

 

3-3 pont, összesen 6 pont szerezhető. 

 

5. Fejezd be a közmondásokat! Húzd alá a mondához illőt! 

Jótett helyébe........................................................................ 

A rest kétszer......................................................................... 

 

3 pont szerezhető hibátlan munka esetén. 

 

6. Keresd ki a szövegből a rokon értelmű megfelelőt! 

nagyon régen:.................................................................. 

sok szenvedés:.................................................................. 

érkezett oda:..................................................................... 

megígérte, hogy segít:...................................................... 

szépséges:.......................................................................... 

 

A feladatért 5 pont jár jó megoldás esetén. 

 

7. Keresd ki a monda illusztrációit legjobban kifejező két mondatot! 

 

2 pont szerezhető. 

 

A beszámolás csoportonként történik 1-1 feladatról. 

 Szempont - helyes megoldás 

  - érthető beszámoló. 

 

Ellenőrzés után a csoportok összesítik pontszámaikat. 

 

4. Olvasás gyakorlása 
 

1.cs. Hangos olvasás staféta olvasási módszerrel - l. rész. 

2.cs. - 3. cs. válogató olvasás a 2. és 3. részből. 

3.cs. Párbeszédes részek szerepek szerinti kifejező olvasása. 

 

 Szempont: - Legyen pontos, érthető, kifejező! 

   - Figyelj a mondatközi és mondatvégi írásjeleknek megfelelő 



 48 

     hangsúlyozásra! 

 

 A feladatok és a szempontok a táblán találhatók. 

 

 A feladatért 5 pont adható. 

 

5. Ajándék feladatok 
 

1.cs. Kérdezzetek! /A csoport tagjai kérdéseket írnak, amit a többi gyereknek tesznek 

fel./ 

2. cs. Mondjátok el a tartalmát mesélőként! 

3. cs. Mondjátok el a monda tartalmát úgy, mintha ti lennétek Győr! 

4. cs. Játsszátok el a mondát! 

 

 Szempontok: érthető beszéd, élvezhető előadás, mindenki szerepeljen! 

 

 A feladatért 5  pontot szerezhetnek a csoportok. 

 

6. Az órai munka értékelése beszélgetőkörben 
 

Minden csoport elmondja, hogy dolgozott az órán és sikerült-e betartani a szabályokat. 

Mit kellene javítani? 
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Olvasás 2. évfolyam 
 

Szemesné Barnóczky Orsolya   JPTE 2. sz. Gyakorló Általános Iskola Pécs 

 

 

Tananyag: Ugorjunk árkot 

  Szövegfeldolgozás kiscsoportos munkaformában. 

Feladatok: Mese elemzése csoportmunkában. (Tanulói tevékenység) 

  A néma értő és válogató olvasás fejlesztése. (Tanári tevékenység) 

  Az ígéret betartása, mint nevelési lehetőség. 

 

 

Az óra tartalma és menete 
 

 

 

1. A téma előkészítése. 
 

(Szőnyegen dolgozunk) 

 

a./  Rakjátok össze a képet!                                         (Feladatadás: borítékban.) 

 

  Róka, farkas, nyuszi képet kell kapniuk, csoportban dolgoznak, együttműködéssel. 

- Milyen meséket olvastunk róla?  

- Melyiknek nincs írója? Miért? 

Beszámolás szóban történik, idő: 5 perc 

b./  Felismerésen, mozgáson alapuló helyzetgyakorlat (Közös munka) 

 

Álljanak fel a rókák! 

Álljanak fel a farkasok! 

Álljanak fel a nyuszik! 

Álljanak fel a bundások! 

Álljanak fel a hosszú farkúnak! 

Álljanak fel a hosszú  fülűek! 

Álljanak fel a húsevők! 

Álljanak fel a növényevők! 

Álljanak fel az emlősök! 

Álljanak fel a kedvesek, szerények! 

Álljanak fel a ravaszak! 

Álljanak fel a vérengzők! 

Fejezd ki az arcoddal, mintha róka lennél! 

Fejezd ki az arcoddal, mintha nyuszi lennél! 

Fejezd ki az arcoddal, mintha farkas lennél! 

Mozogj úgy, mint a nyuszi, mint a róka, mint a farkas!   Idő: 5 perc 



 50 

2. A mese feldolgozása kiscsoportos munkaformában: 

 

a./   A téma megjelölése, cimvizsgálat: 

 

l. csoport Mi a címe? Mit jelent a cím? 

2. csoport Ki írta? Milyen mese? 

3. csoport Mit látsz a képen? 

4. csoport Van-e kapcsolat a cím és a kép között? 

5. csoport Mit árul el a bevezető és a befejező mondat? 

 

(Feladatadás kártyákról) 

Közös megbeszélés  Idő: 2 perc 

Beszámoló szóban történik a csoportok sorrendjében.. 

 

b./    Szövegfelismerés: 

 

 -Olvassátok el némán a mesét! 

 -Meséljétek el egymásnak, hogy mi tetszett, mi nem tetszett a meséből! 

 -Milyen új címet adnátok? (szorgalmi feladat) 

 

(Feladatadás: szóban.) 

Beszámolás: csoportonként 1-1 tanuló  Idő: 7 perc. 

 

c./  Mese elemzése: 

 

Feladatadás: feladatlapon (Lásd az óraleírás után) 

Minden csoport ugyanazokat a feladatokat kapja és együttműködéssel önállóan 

dolgozik. 

A feladatokat megoldhatják közösen, lépésről-lépésre, vagy külön-külön dolgoznak és 

a végén egyeztetik.  A feladatlapon öt feladat van és egy szorgalmi.   Idő: 20 perc 

 

Beszámolás:  csoportonként történik 1 - 1 feladatról. 

Szempont: helyes megoldás, érthető beszámoló. 

 

3. A mese rögzítése: 
 

(Minden csoport más feladatot kap. Feladatadás: tábláról) 

 

Csoport Feladat Szempont 

Békák Olvassátok el a mesét! Folyamatos, pontos, hangsúlyos 

legyen 

Egerek Kérdezzetek! (A többiek válaszolnak.) Érthető, jó kérdés legyen. 

 

Bohócok Írjatok vázlatot 3 mondatban! Rövid, lényeget kifejező legyen. 

Kukacok Játsszátok el a mesét! Élvezhető, kifejező legyen. 
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Beszámolás és értékelés: csoportonként történik, a megadott szempontok  szerint. 

Idő: 20 perc 

 

4. Az egész órai munka értékelése 
 

Minden csoport elmondja, hogy dolgozott az órán, sikerült-e betartani a szabályokat. 

Mit kellene javítani? 

   - Halkan dolgozunk. 

   - Megbeszéljük a problémákat. 

   - Egyeztetjük a megoldásokat. 

   - Nem veszekszünk. 

 

Házi feladat: A mese elolvasása. 

   Tartalom elmondása 

   Rajzolás. 

 

A foglalkozás 60 percre tervezett. 

 

Szorgalmi feladat:     Képek, mesék, könyvek gyűjtése elefántról (előzetes feladat). 

 

 

 

FELADATLAP 

 

Tananyag:  Ugorjunk árkot! 

 

1. feladat: Húzzátok alá a szövegben a választ! 

 

  -Mit csinált egyszer a farkas, a róka meg a nyúl? 

  -Hol volt az árok? 

  -Hogyan sikerült a róka ugrása? 

  -Hogyan sikerült a nyúl ugrása? 

  -Hova pottyant a farkas? 

  -Ki kapaszkodott fel a farkas hátára? 

 

2. feladat: Mi jellemző a szereplőkre? Kössétek össze a megfelelő szóval! 

 

nyúl                                 farkas                               róka 

cseles   éhes  ravasz        buta       ügyes            hiszékeny           fürge 
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3. feladat:  Számozással jelöljék az események sorrendjét! 
 

(  )  A róka és a farkas belepottyan az árokba. 

(  )  Az állatok elhatározzák, hogy árkot ugranak. 

(  )  A nyúl ügyesen átugrotta 

(  )  A róka csellel kimászott az árokból. 
 

4. feladat: Keresd ki a meséből a szavak megfelelőit! 
 

árok szélére:.…........................................................... 

bele is pottyant:…....................................................... 

legvégül:..................................................................... 

kopogott a szemük:….................................................. 

felmászott:................….............................................. 
 

5. feladat:  Húzzátok alá, melyik közmondások igazak a mesére! 
 

Jó tett helyébe jót várj! 

Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó! 

Kölcsön kenyér visszajár! 

Vág az esze, mint a borotva! 

Hoppon marad! 
 

Egészítsétek ki a mondatokat! Kössétek a megfelelő képhez! 

Gyáva, mint a ..........………..... 

Ravasz, mint a ..............……… 

Olyan éhes, mint a...…….......... 
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A "Rügyfakasztó, virághozó kikelet" c. témakör 

összefoglalása kiscsoportos munkaformában 2.évfolyam 
 

Varga Zoltánné   Tinódi L. Sebestyén Általános Iskola Szigetvár 

 

 

 

Feladatok:  A néma értő és válogató olvasás, valamint a lényegkiemelés fejlesztése. 

Szövegalkotás. Képi megjelenítés. Beszédfejlesztés szógyűjtéssel, 

mondatalkotással, kifejező előadásmóddal. A természet szépsége és 

védelme mint nevelési lehetőség. 

Cél:  A többszempontúság a feladattervezésben 

(Témakörökben gondolkodunk. A téma első óráján, a motiváció után 

minden csoport némán elolvassa az odatartozó anyagot, majd 

értelmezzük az ismeretlen kifejezéseket. 

A második órán kezdődik a valódi csoportmunka. 

A csoportok vagy egy olvasmányon dolgoznak (tömörítés, dramatizálás, 

a történet befejezése másképpen, szótárazás, olvasás, szógyűjtés, stb.), 

vagy minden olvasmányt egy bizonyos szempontból vizsgálnak meg.) 

A témakör összes feladatát előre elkészítem és úgy osztom szét a 

csoportok között, hogy minden csoport kapjon minden feladattípusból a 

feldolgozás során. 

A következő óra egy összefoglaló óra vázlatának leírása, amelyben 

bemutatásra kerül, hogyan valósul meg a feladatszervezésben a 

többszempontúság. 

 

1. Feladatadás 
 

   Feladatlapról történik. Minden csoporté más. 

-Megbeszéljük, hogy milyen szabályokat kell betartaniuk a csoportoknak, hogy 

eredményesen tudjanak dolgozni? 

 Megfogalmazott szabályok: 

  - Csak a feladatokról beszélünk. 

  - Halkan dolgozunk. 

  - Megbeszéljük a feladatokat. 

  - Felkészülünk a beszámolóra. 

   30 percig dolgozhatnak. 

 

Első csoport: 

 

l. Claus Schönert: Gólyaesztendő c. könyv alapján: 

 - A gólyák miért nem raknak új fészket a visszatéréskor? 

 - Miből épül fel a fészkük? 

 - Hogy nevezik a gólyát hazánk egyes tájain? (cakó, gagó, eszterág) 
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2. Havril - Szabó - Tarnay: Régen és most c. könyvének 28. oldalán  töltsétek ki az 

üresen hagyott helyeket! 

   Tavaszi szín (zöld), tavaszi fa (májusfa)... 

 

3. Keretezzétek be a kakuktojást! Indokoljátok! 

    

   a/ ibolya, hóvirág, rózsa, gólyahír, nárcisz 

   b/ veréb, gólya, fecske, búbosbanka, vörösbegy 

   c/ rügyeznek a fák, visszatérnek a költöző madarak, nyílik az ibolya, hullanak  

       a falevelek, a madarak tojást raknak 

   d/ reggel korábban kel a nap, rövidülnek a nappalok, egyre többet süt a nap, 

        hosszabbodnak a nappalok 

4.  Fejtsétek meg a rejtvényt (1. ábra)                           

 

 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

 

 l. Őszi hónap neve. 

 2. A mag a földből... 

 3. A földet hasítja. 

 4. Költöző madár. 

 5. Fölé ellentéte. 

 6. Szín. 

 7. ....szőlőt, most érik (népdal) 

 

Második csoport: 

 

 Varga-Berki: Erdei esztendő és a Természetbúvár 1994/2. felhasználásával. 

 

 1. Márciusban milyen virágok nyílnak az erdőkben és a mezőkön? 

 2. Hogy szólalnak meg a cinkék, feketerigók, erdei pintyek, vörösbegyek? 

 3. Mi a hiba? Javítsátok! (2.ábra) 

 

gólya (csőre), fecske (villásfarok), bütykös hattyú (nyaka), cinege (lába) 

 

Harmadik csoport: 

 



 55 

 Készítsetek fogalmazást a tavaszról (ébredő természet, időjárás, a költöző 

madarak visszatérése, az állatok előbújása, nyíló virágok, tavaszi munkák a 

kertekben...) 

 Ügyeljetek a választékos kifejezésre! A szóismétlések elkerülésére használjatok 

rokon értelmű szavakat! 

 

Negyedik csoport: 

 

 Fessetek egy  csodálatos tavaszi képet! 

 

Ötödik csoport: 

 

1. Schmidt Egon: Tarkabarka állatvilág c. könyve alapján: 

 - Milyen jelekből tudjuk, hogy itt van a tavasz? 

2.Usbone: Természetbúvár Könyvek, Az erdők könyve segítségével: 

- Milyenek tavasszal a lomblevelű erdők? 

- Mit tuidunk a költöző madarakról? 

3. Usborne: Enciklopédia Gyermekeknek felhasználásával: 

- Mi segíti a költöző madarakat a tájékozódásban? 

4. Milena Lukesova – Bohumil Riha: Állatvilág képekben c. kkönyv alapján: 

- Gyűjtsetek költöző madarakat! 

- Csoportosítsátok mely hónapban térnek vissza hozzánk! 

 

2. Munkavégzés - önellenőrzés 
 

Folyamatosan és önállóan dolgoznak a csoportok, munkamegosztással. 

Felkészülnek a beszámolóra, ellenőrzik egymás munkáját. 

 

3. Beszámolás 
 

 Csoportonként, szóban történik, illetve a "festmény" felmutatásával. 

 

4. Értékelés 
 

1. Tantárgyi: 

 - Megfelelő volt-e a lényegkiemelés, a szövegalkotás, a gyűjtőmunka a képi  

megjelenítés stb.? 

 - Érthető, kifejező volt-e az előadásmód? 

2. Szociálpszichológiai: 

 - Volt-e a csoporton belül munkamegosztás és ellenőrzés? 

 - Betartották-e a szabályokat? 

 

 Minden csoport értékeli önmagát, egymást, végül a pedagógus értékel és 

összegez. 
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Olvasás gyakorlása kiscsoportos munkaformában 

3. évfolyam 
 

Komáromi Gabriella   Általános Iskola Véménd 

 

 

 

Tananyag:  Ludas Matyi 

 

Feladatok: Értő és hangos olvasás valamint az olvasástechnika fejlesztése 

/időtartam, artikuláció, hangsúly, hanglejtés és megfelelő ütemű pontos 

olvasás/ 

Beszédfejlesztés szógyűjtéssel, mondatalkotással, dramatizálással és 

szerepjátékokkal. 

 

 

Az óra tartalma és menete 
 

 

Előzetes feladat: /Kommunikációs gyakorlat, beszédfejlesztés/ 

Minden csoport kapott egy feladatot és arról most beszámolnak 

Első csoport: képgyűjtés 

Második csoport: áru (vásári) 

Harmadik csoport: kikiáltó, mondókák, versek 

Negyedik csoport: dalok gyűjtése a vásár témakörhöz 

bábozás (Én elmentem a vásárba) 

A bemutatkozás ideje 10 perc. 

 

Feladat kitűzése: /A négy fő készségfejlesztési feladat köré csoportosulnak. Minden 

csoport a számára kijelölt feladatot folyamatosan és önállóan végzi./ 

  -Mai órán gyakoroljuk az olvasást és a szép beszédet. 

 

1. Szövegértő olvasás: 
 

A feladatokat tábláról, borítékból-feladatlapról és szókártyákról olvassák. 

A megoldást írásban rögzítik a tanulók, amelyre 10 perc áll rendelkezésre. 

 

Első csoport: /Téma megállapítás, lényegkiemelés/ 

 - Osszátok részekre az olvasmányt! 

 - Adjatok címet a részeknek a Hétszínvirág mf. segítségével! Írjátok is le! 

 

Második csoport: /Adatkeresés, nevelési feladat/ 

 - Matyi tulajdonságai 
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Harmadik csoport: 

 - Döbrögi tulajdonságai 

 

Negyedik csoport: /Szavak értelmezése/ 

 - Idegen szavak gyűjtése /Értelmező szótár/ 

 - Rokon értelmű szavak gyűjtése /Magyar Szinonima Szótár/ 

 

2. Olvasástechnika fejlesztése: 
 

Első csoport:  Párbeszédes rész kiemelése /Hangsúly, artikuláció/ 

Második csoport: Mesekezdések keresése /hangsúly, szórend/ 

Harmadik csoport: Mesebefejezés olvasása, keresése /hangsúly, szórend/ 

Negyedik csoport: Idegen szavakat tartalmazó mondatok olvasása. 

   /hangsúly, artikuláció/ 

 

3. Hangos olvasás gyakorlása: 
 

Minden csoport gyakorol a megadott szempontok figyelembevételével (Folyamatos, 

pontos, hangsúlyos olvasás, megfelelő artikulációval.Egymásnak olvasnak és javítják a 

hibákat) 

 

4. Beszédfejlesztés: 
 

Két-két csoport azonos feladatot kap. 

Szempont: választékos szóhasználat, helyes mondatalkotás, kifejező életszerű előadás. 

 

Első csoport?  vásári jelenet eljátszása 

Második csoport: egy jelenet eljátszása /lóvásár/ 

Harmadik csoport: vásári jelenet eljátszása-kontroll csoport 

Negyedik csoport: egy jelenet eljátszása-kontroll csoport 

 

5. Szorgalmi feladat /versenyfeladat/: 
 

Szólások, közmondások gyűjtése csoportonként 

Csoportonként felírják a táblára a többiek találják ki, hogy mire gondoltak. 

 

Lehetséges variációk: 

a közmondás, szólás megjelenítése csak magánhangzókkal 

a közmondás, szólás megjelenítése csak mássalhangzókkal 
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Munkavégzés: 

 

A feladatokat a tanulók önállóan végzik, és csoportokon belül maguk döntik el, hogy 

osztják el. Fontos azonban, hogy a végén egyeztessék és javítsák egymás munkáját, 

valamint felkészüljenek a beszámolóra. Elmondják egymásnak, Megbeszélik, hogy 

egyénileg vagy közösen mondják-e el és ki mit mondjon? 

A felkészülés ideje: 30 perc 

. 

Beszámolás: 

 

Ezen az órán a készségfejlesztés sorrendjében történhet. 

Minden csoport külön-külön számol be és szóban. 

A csoportok kiegészíthetik egymás feleletét. 

A beszámolás ideje: 15 perc 

 

Értékelés: 

 

Szempontok alapján végezzük 

 

a/ Tárgyi tudás. Helyes volt-e a lényegkiemelés, szómagyarázat, válasz, adatgyűjtés és 

tulajdonságok meghatározása 

Hangsúlyos, pontos, megfelelő ütemű volt-e az olvasás 

Kifejező és életszerű volt-e az előadás 

 

b/ Együttműködés, szabályok betartása 

 

Minden csoport önmagát és társait is értékeli, figyelembevéve a fejlődést is. 

 

A beszámolást és értékelést végezhetjük az egyes feladattípusok után is. Ez függ az 

osztály felkészültségétől és fejlettségi szintjétől.  

A foglalkozásra szánz idő: 60 perc. 
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Olvasás 3.évfolyam 
 

Treutzné Csombor Mária   Általános Iskola Bükkösd 

 

 

 

Tananyag: Részösszefoglalás: a tanult ismeretek rendszerezése, ismétlése.  

  (Népünk jelentős történelmi eseményei az őshazától Buda elfoglalásáig. 

  Szövegfeldolgozás kiscsoportos munkaformában: 

   Holdfogyatkozás I. 

   Készülődés 

 

Feladatok: A magyarság jelentős történelmi eseményeinek, mondáinak ismétlése, 

gyakorlása. 

  Önálló szövegfeldolgozás. 

  Szókincsbővítés, vázlatírás és tartalommondás. 

 

 

 

Az óra tartalma és menete 
 

1. Előkészítés 
 

a.) Relaxáció 

b.) Jelentős történelmi eseményeink, mondáink átismétlése kérdések segítségével. 

 

Minden csoportból 3-3 képviselő válaszol a kérdésekre. Segít, illetve kiegészít a többi 

csoporttag. Felkészülési idő: 1 perc. (feladatadás borítékban) 

 

Cicák: -Állítsátok sorrendbe az eseményeket! (Táblánál) 

 Honfoglalás 

 I.István uralkodása 

 Tatárjárás 

 Hunyadi János győzelme Nándorfehérvárnál 

 Mátyás királysága 

 Mohácsi vész 

 Oda Buda 

 

Pókok: -Miért és mire kötött szövetséget a hét magyar törzs? 

  -Soroljátok fel a vezérek neveit! 

  -Melyik szoroson keresztül jöttek be a  magyarok? 

  -Ki vezette? 

  -Miről szól a fehér ló mondája? 
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Hold:   -Kinek a fia volt István? 

   -Miért kellett felvenni a magyaroknak a kereszténységet? 

   -Kitől kért koronát István? Miért? 

   -Milyen király volt István? Miért? 

 

Farkasok: -Ki hozott hírt a tatárokról? Hogyan? 

  -Miért vesztették el a magyarok a muhi csatát? 

  -Hogyan éltek a megszállás alatt? 

  -Miért nevezzük IV. Bélát a második honalapítónak? 

 

Lovak: -Hogyan jutott be Hunyadi János serege a nándorfehérvári várba? 

  -Ki volt Dugonincs Titusz? Mit cselekedett? 

  -Miért harangoznak minden délben? 

 

Virágok: -Hogyan választották Mátyást királlyá? 

  -Milyen volt a könyvtára? Hány könyve volt? 

  -Miért vesztették el a magyarok a mohácsi csatát? 

 

Számolás és értékelés csoportonként történik 

Értékelhető pontszám:  6 pont. 

 

2. Történelmi helyszínekhez személyek, események, tárgyak csoportosítása. 
 

(Mozgáson alapuló tevékenykedtetés) 

Feladatadás: szókártyáról 

 

  Mohács: 1526     Buda: 1541 

  II. Lajos        királyfi 

  véres kard        Buda elfoglalása 

  mohácsi csata       látogatás 

  Csele- patak       csel 

  24 ezer halott     gazság 

  a király halála     müezzin 

  vereség 

 

Elérhető pontszám: 3 pont 

 

3. Szövegfeldolgozás kiscsoportos munkaformában. 
 

  a.)Minden csoport ugyanazt a feladatlapot kapja. 

Feladatadás: borítékban 

Elérhető pontszám: 18 pont. 
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- Olvassátok el az olvasmányt és válaszoljatok a kérdésekre a füzetbe: 126.oldal. 

Készülődés. 

  - Miért jó az olvasmány címe? 

  - Írjatok új címet /2/ 

  - Hol játszódik a történet? 

  - Mikor történt ez az esemény? 

  - Kik a szereplői? 

  - Miért készülődtek az egriek? 

  - Hogyan készültek a harcra? 

  - Mi bizonyítja a várvédők bátorságát? 

  - Te mit tettél volna Dobó István helyében? Miért? 

 

 b.) Önállóan megszerzett ismeretek alkalmazása, további ismeretek gyűjtése, 

Minden csoport különböző  feladatot kap. 

Feladatadás borítékban. 

 

Cicák: Mit jelentenek a következő kifejezések? 

  - Írjátok le a füzetbe a magyarázatot! 

  a.)A falak ereje nem a kőben vagyon, 

       hanem a védők lelkében. 

       Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. 

      Akinek reszket az ina a közelgő zivatartól, menjen. 

 

Pókok: Bontsátok 4 részre az olvasmányt! 

  Írjatok vázlatot! 

  Készüljetek fel a vázlat segítségével az olvasmány tartalmának 

elmondására! 

 

Hold:  Miért volt fontos Eger védelme? 

  Keressétek meg a térképen Eger városát! 

  Indokoljátok válaszotokat! 

 

Farkasok: Ti török katonák vagytok. 

  Miért akarjátok elfoglalni Eger várát? 

  Miért vagytok biztosak a győzelemben? 

  (Mohács, Buda) 

  Hogyan készültök a harcra? 

 

Lovak: Ti korabeli hírmondók "riporterek" vagytok. 

  Számoljatok be egy hírben az Eger várát fenyegető veszedelemről! 

 

Virágok: Húzzátok alá Dobó esküjét! 

  Készüljetek fel a bemutató olvasásra! 

 

Beszámolás: csoportonként 
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Elérhető pontszám:  6 pont 

4. Lazító gyakorlatok 
 

5. Versenyfeladat 
 

Rejtvény a tanult ismeretek felhasználásával 2-2 csoportnak azonos. 

Értékelés:  5p. + 1 a győztes csoport 

(Rejtvények: LÁSD  hátul!) 

 

6. Az órai munka értékelése 
 

Minden csoport a saját munkáját értékeli . 

Beszélgető körben dolgozunk. 

 

Rejtvény 

 

 Csak az igaz állítások betűjét karikázzátok be! 

 

h Nimród fejedelemnek két fia volt. 

a A csodaszarvast Nimród fejedelem üldözte. 

i Attilának nem volt kardja 

u Attila birodalmának a központja a Tisza és a  Maros torkolatánál volt. 

k Tudjuk, hol található Attila sírja. 

ny Attilát hármas koporsóban temették el. 

a Árpád vérrel és ésszel szerezte meg az új hazát. 

I A magyarok csatát nyertek Augsburgnál. 

p Konrád császárnak megkegyelmezett Lehel vezér. 

d Géza fejedelem I. István apja volt. 

i A hittérítő papok a földművelésre is megtanították a magyarokat. 

j Juliánus barát az őshazában járt. 

e A tatárok nem támadták meg hazánkat. 

a IV. Béla a második honalapítónk. 

f Hunyadi László magyar király lett. 

n Hunyadi János győzött Nándorfehérvárnál. 

o Mátyás királynak 4000 kötetes könyvtára  volt. 

s Mohácsnál 24 ezer magyar halt meg. 

 

Megfejtés:…………………………………………Ki ő? 
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Rejtvény. Csak az igaz állítás betűjét karikázd be! 

h A csodaszarvast Hunor és Magyar üldözte. 

a A magyarok nem jutnak el Szittyaországba. 

u Attila a hunok királya volt. 

k Attilát a Duna mellé temették el. 

ny Árpád a Vereckei-szoroson át foglalta el az új hazát. 

a A magyarok kalandoztak Európában. 

d I. Istvánt Székesfehérváron koronázták meg. 

o I. István felesége Sarolta volt. 

i Búvár Kund megfúrta a német hajókat. 

m A kunok betörtek a Nyírségbe 

e Juliánus barát nem találta meg az ősmagyarokat 

f IV. Bélát nem védik meg testőrei a tatároktól. 

a Minden délben a nándorfehérvári győzelem tiszteletére húzzák meg a  

 harangokat. 

v Hunyadi János magyar király volt. 

ty Hunyadi Mátyás híres serege a fekete sereg volt. 

i Kinizsi Pál a tatárok ellen harcolt. 

a A nemesek leverik Dózsa György parasztfelkelését. 

l II. Lajos győzött a mohácsi csatában. 

s Budát csellel foglalja el a török. 

Megfejtés……………………………………………………Ki volt ő? 

 

Rejtvény. Csak az igaz állítások betűjét karikázd be! 

s Szittyaországból a törökök űzik el a magyarokat. 

d Nimródnak két fia volt:  Magyar és Hunor. 

e Attila a magyarok királya volt. 

o A hét vezér vérszerződést kötött. 

k A honfoglaló magyarok Mohácsnál jöttek be. 

i I. István a bizánci császártól kért koronát. 

b I. István felesége Gizella volt. 

i I. István gonosz, kegyetlen király volt. 

ó Búvár Kund meglékelte az ellenség hajóit. 

e László herceg a Kunnak adta a lányt. 

i Julianus barát hozott hírt a tatárokról. 

s A Muhi síkságon elvesztették a magyarok a csatát a tatárok ellen. 

l IV. Béla meghalt a tatár támadásnál. 

h Hunyadi László fia Hunyadi János volt. 

t Hunyadi Mátyás Prágában volt fogságban. 

é Mátyás királyt a főnemesség akarta uralkodónak. 

v Mátyás igazságos uralkodó volt. 

a Kinizsi Pál a mohácsi csatában halt meg. 

á II. Lajos a Csele patakban fulladt. 

n Szolimán Szultán csellel foglalta el Budát. 

Megfejtés:…………………………………………………..Ki volt ő: 
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Magyar irodalom 3. évfolyam 
 

Forgács Tamásné   Általános Iskola Véménd 

 
 
 

Petőfi Sándor: Füstbement terv 

Fekete kenyér 
 

 

Szövegelemzés  Szövegértés  Olvasási és beszédfejlesztési gyakorlatok 

___________________________________________________________________ 

 

      Verstanulás. 

      Kifejezőképesség fejlesztése szövegalkotással 

      Régies kifejezések helyettesítése maiakkal 

___________________________________________________________________ 

Kiemelt feladatok    Kiegészítés 

___________________________________________________________________ 

 

Lírai vers elemzése.    Így élt a szabadságharc költője (Petőfi  

Irodalmi, képzőművészeti   élete előzetes felkészülés alapján) 

ízlés fejlesztése, zenei élmény 

nyújtása.     Petőfi Sándor költeményei 

      (szüleihez) 

      Gyűjtőmunka. 

___________________________________________________________________ 

Szemléltetés:  Képzőművészeti reprodukciók 

   anya ábrázolása 

   Derkovits Gyula:  Anya 

   Lemez: Brahms: Bölcsődal – LPX 11560 

   Kovács Margit: Család (kerámia) 

___________________________________________________________________ 

Tanulás szervezése    Csoportmunka és frontális osztály munka 

Felhasználz idő: 120 perc 

 

1.Előkészítés – motiváció 
 

a.) Az édesanya a családban, mindennapi életben. 

 

 Mi jut erről eszetekbe- édesanya? 

 (előzetes írásbeli munka számonkérése) 

 1. csoport 
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b.) Az anya szó kikeresése a Szinonima szótárból (28.old.) 

 2. csoport 

 Hogyan szólítanátok az édesanyátokat? 

 

c.) Vers- és prózamondás gyakorlása: 

 

 Költők-írók az édesanyáról. Milyennek ábrázolják, hogyan írnak a költők,  írók 

az édesanyáról? 

 Mondjátok el a megtanult idézeteket!  (l.2.3. csoport) 

 

Feladatadás szóban 

Értékelés szempontjai: helyes artikuláció, pontos szövegmondás, hangerő. (József 

Attila: Mama; Móricz Zsigmond: Hét krajcár; Arany J.: Toldi; Móricz : Fillentő; 

József Attila: Anyám; Petőfi S.: István Öcsémhez) 

 

d.) A képzőművészeti alkotásokon az anya-ábrázolásának bemutatása  

 (Derkovits: Anya) 

 Lemezhallgatás. 

Mi árad a versekből, reprodukciókból, zenéből? (meghittség, nyugalom, szeretet,  

kedvesség, őszinteség.) 

Tapasztaltuk, hogy az édesanya alakját minden művészeti ágban megtaláljuk. 

Vajon miért? 

Történt-e veled olyan eset, hogy hosszabb ideig nélkülöznöd kellett édesanyád,   

szüleid szeretetét, gondoskodását, mert távol voltál tőlük? (kötetlen beszélgetés) 

 

e.) Tanítói elbeszélés 

Petőfi Sándor Pesten élt, 1844. áprilisában szülei meglátogatására hazatért. 

Alig várta, hogy lássa anyját. Egész úton találkozásra gondolt. 

 

2. Versek elemzése 
 

(Feladatadás szóban, táblán, borítékban) 

 

Petőfi Sándor: Füstbement terv 

 

Tanítói bemutatás 

 

Formai elemzés 

a.)A vers címének vizsgálata. Miért ezt a címet adta a költő? A cím ma is használt 

szólás. Mikor mondjuk? Mikor először megjelent nyomtatásban a verse, a Hiú terv 

címet adta a költeménynek. Melyik cím tetszik jobban? 

 

Szorgalmi feladat: 

Az otthon szeretetét kifejező közmondások (l., 2., 3. csoport) 
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b.) Milyen a vers hangulata? 

Írjátok le azokat a szavakat, melyek legjobban kifejezik a vers hangulatát! 

Fólia: izgatott, lehangoló, vidám, nyugodt, harsány, meghitt, sejtelmes. 

Ha összehasonlítjátok a hallott zenével, a látott reprodukciókkal, mit 

tapasztaltok? (l-2 csoport) 

Olvassátok fel azokat a szavakat melyek a meghittséget, nyugalmat bizonyítják! 

(3. csoport) 

 

Hány képre bontanátok a verset? 
 

Mit rajzolnátok a képekre? (útban, hazafelé, találkozás) 

l.                ,                2.                 ,                   3.                 csoport 

 

Milyen mondatokat írnátok a rajzok alá? 

 

Tartalmi elemzés: 

a.) Olvassátok el az első két  versszakot! (hangos olvasás) 

Mit mesél el nekünk a költő? Az első mondatát mely szó szakítja meg? 

Vajon mit akart ezzel a szóval tudomásunkra hozni? Honnan, mely mondatoktól tudjuk 

meg, hogy a  viszontlátásra készülő költő  elbizonytalanodik, fél, hogy nem köszönti a 

legmegfelelőbben édesanyját? Mi készteti a köszöntés módján való töprengésre? 

(túláradó szeretet) A 2. verssz. 3. sorában mivel töri meg az elbeszélés folyamatát? A 

bölcső említésével időben hová repül vissza a költő? (l. 2. 3. csoport) 

 

b.) Olvassátok el a 3. versszakot (némán)! 

Mit ír az első két sorban a költő? Ez az állandó szókapcsolat-szólás mit bizonyít? 

"S jutott eszembe ......." 

Milyen érzéssel van tele a költő szíve? 

(nagy szeretet) Ez mit eredményez? Milyen ellentétes állításokkal bizonyítja, hogy 

szinte repülni szeretne haza? Olvassátok fel! 

(Ellentét: Az idő áll, a szekér szalad)  

 

Mi mit mondanánk a szekérről? 

Miért ezt a cselekvést jelentő szót  használta, szalad? 

Hol találnátok még összecsengő rímeket? Húzzátok alá! (A vers formai elemzése 

differenciált csoportmunkában)  

Szóképek, szóalakzatok (l. csoport), rímkeresés - 2. csoport, régies szóhasználatok 

megfigyelése, helyesírási eltérések - 3. csoport 

 

c.) Olvassátok el az utolsó versszakot! 

 

Hogyan fejezi be az eseményt a költő? Vizsgáljuk meg az első két mondatot! 

Miért érezzük befejezetlennek? Milyen költői kifejező eszközökkel fejezi be a verset? 

Honnan veszi a hasonlatot? 

Hogyan fejezte ki a szeretetét? 
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Ti átéltétek-e ezt az érzést? 

d.) A versmondás követelményeinek megbeszélése. (hangerő, hangszín, tempója) 

- Jelöljük be a hangsúlyokat! Írásvetítővel ellenőrzés. 

 

e.) Felolvasás a megbeszéltek figyelembe vevésével. 

 

Petőfi Sándor:  Fekete kenyér 

 

A vers elemzése 

 

a.)A vers néma olvasása. 

 

b.) Mit bizonyít a költő? ( 1.csop.) 

 

c.) - Húzd alá azokat a szavakat, sorokat, melyek ezt a gondolatot fejezik ki! 

"Mindenütt jó, de legjobb otthon". (2.csoport.) 

 

d.) Hogyan nyugtatta meg az édesanyját a költő? (3. csoport.) 

 

e.) Differenciált munka 

 

1, csoport                                   2. csoport                               3. csoport 

 

Műsort állít össze                     Munkafüzet                             Munkafüzet 

Anyák napjára                            feladatai                                   feladatai 

(5 tanuló) 

 

Ajándék feladatok: 

 

1. csoport: Anya szó rokon értelmű változatai 

2. csoport: Mit jelent? A kenyér élet. 

3. csoport: Hogyan készül a kenyér? 

 

3. Beszámoló 
 

- csoportonként 1 - 1 tanuló 

- pontozás az értékelőlapon 

 

4. Értékelés! 
 

- Sikerült-e elvégezni a feladatokat? 

- Holnap mit tudtok még jobban csinálni? 

- Hogy éreztétek magatokat? 

 

5. Házi feladat: Verstanulás 
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Olvasás 4. évfolyam 
 

Weintraut Zoltánné   Általános Iskola Véménd 
/Hétszínvilág tankönyv/ 

 

 

 

Anyag: Móra Ferenc  A kóchuszár 
 

1. Előkészítő feladatok: 
 

a.). A borítékban neveket fogtok találni. 

Gyűjtsétek össze, hogy mit tudtok már a kihúzott személyekről! 

 

1.cs. Zrínyi Ilona 

2.cs. Thököly Imre 

3.cs. II. Rákóczi Ferenc 

4.cs. Esze Tamás, Bercsényi Miklós 

 

b.). A mai elbeszélés egyik szereplője Bercsényi Miklós 

 

1.cs. Értelmezzétek a címet (kóc - Ért. Szótár), és az első két mondatot! 

2.cs. Szómagyarázatok 

  -tarsoly 

  -sújtás 

  -marcona 

  -siheder 

 

3.cs. Gyűjtsd a rokon értelmű párjait! 

  ostoba:__________________________ 

4.cs. Keressétek meg a térképen a Vág folyót és Trencsén városát! 

 Bemutatkozás: szóban 

Ellenőrzés, kiegészítések, értékelés 

 

2. Néma olvasással a szöveg megismerése. 
 

Szövegértés bizonyítása feladatokkal 

 

1.cs. Bizonyítsátok be az olvasmány alapján, hogy Mike ostoba volt! 

2.cs. Vázlatkészítés Mf. 45/3. 

3.cs. Hogyan fogadta Bercsényi Mike ostobaságait? Gyűjtsétek ki! 

4.cs. Írói kifejezések gyűjtése Mf. 46/4. 

 Bemutatkozás: csoportonként 
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Ellenőrzés, értékelés. 
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3. Hangos olvasás 
 

4. Összegzés 
 

a./ l.cs. Osszátok  fel a történetet magatok között,  és rajzoljátok meg 4 képben! 

 2.cs. Tartalom Bercsényi nevében (röviden) 

 3.cs. Tartalom Mike nevében (röviden) 

 4.cs. Humoros jelenetek eljátszása 

 Bemutatkozás: csoportonként 

Ellenőrzés, értékelés 

 

b./ Fogalmazzuk meg közösen, miért érdemel tiszteletet Mike? 

 Melyik közmondás, szólás illik rá? 

 

5. Házi feladat: 
Olvasás, tartalomelmondás. Előzetes feladat otthoni elolvasásra: Rákóczi visszautasítja 

a szatmári békét. 

 

Könyvajánlat: Száva-Vámos: Igy élt II. Rákóczi Ferenc 

   Őrsi Ferenc:    A Tenkes kapitánya 

 

6. A csoportok értékelése 
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Nyelvtan 3.évfolyam 
 

Treutzné Csombor Mária   Általános Iskola Bükküsd 

 

 

 

Tananyag: Az igéről tanultak rendszerezése, ismétlése  

 

Feladatok: Az ige felismerése, megnevezése, gyakoroltatása. 

  Az ige csoportosítása jelentése szerint. 

  Igeidők helyes használata. Igeragozás 

  Igekötős igék és helyesírásuk. 

 

 

 

Az óra tartalma és menete 
 

 

1.Előkészítés 
 

a. Relaxáció 

b. Nyelvtani fogalmak számonkérése 

 

Minden csoportból 1-1 képviselő válaszol a kérdésekre. Segít, illetve kiegészít a többi 

csoporttag. 

 

2. Az ige csoportosítása jelentése szerint 
 

/Mozgáson alapuló tevékenykedtetés/ 

Feladatadás: szókártyából. 

-Mindenki kap egy szókártyát és a megfelelő csoportba áll. 

-A szavak mondatba foglalása 

 

3. Az igéről tanultak gyakoroltatása, ismétlése kiscsoportos munkaformában  

 
Minden csoport ugyanazt a feladatlapot kapja 

Beszámolás, értékelés csoportonként 
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Feladatlap 

 

1.a. Húzzátok alá a versrészletben az igéket! 

 

"Nagy kacagás lett a tornácon, 

a bús királylány kacagott, 

csillagszeméből csurgott a könnye, 

olyan jóízűt mulatott. 

Oldalát fogta a király is, 

félrecsapta a koronát, 

nem törődött a tekintéllyel: 

táncba vitte az asszonyát." 

 

b. Csoportosítsátok az igéket jelentésük szerint! 

Írjátok le a füzetbe! 

 

cselekvés: 

történés: 

létezés: 

 

2. Írjátok le a füzetbe! Ragozzátok el jelen, múlt és jövő időben a tanul igét! 

 

én: 

te: 

ő: 

mi: 

ti: 

ő: 

 

3. Húzzátok alá a szólásokban, közmon dásokban az igekötős igéket! Csoportosítsátok 

őket a helyesírásuk szerint! Írjátok le őket a füzetbe!  Készüljek fel a szólások, 

közmondások magyarázatára! 

 

Amit  Anti megtanul, Antal sem felejti el. 

Ne légy kíváncsi, mert hamar megöregszel! 

Azt se mondta: befellegzett. 

Megissza a levét. 

Hat bolond sem ér föl az eszével. 

Nem teszi ki az ablakba. 

Felkopik az álla. 

Meg van kötve a keze. 

Eltörött a mécses. 

Megette a kenyere javát. 
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4 Melyik a kakukktojás! Húzzátok alá! 

 

kimegy, kikísér, kiabál, kihív 

beszél, beteljesedik, befog, benéz 

felszed, felel, felkér, felad 

leesik, leszáll, leselkedik, lelóg 

 

Az aláhúzott igealakokkal írjatok kérdő mondatokat! 

Használjátok az - e kérdőszót! 

 

5. Figyelmetlen Fülöpke rosszul másolt. 

Javítsátok a helyesírási hibáit! 

Másnap reggel mondom nagyapámnak: 

 

-Volt bagoly, nincs bagoly! Ahogy jötek, elszálltak! 

-Amit kikakartakkukucskálni, ki kukucskálták és továbbmentek - nyomot egy 

barackot a fejemre nagyapám. Akkor vettem észre, hogy a  reggelinél a 

szalonnát már a bicskával szeleteli nagyapám. 

 

6. Pótoljátok az igéket a versekben, szövegrészletben! 

a/.......................a hold a Tiszára. 

Csend...............a fűre, fára, 

Szeged alatt a szigetnél 

áll egy ócska halász-bárka 

 

Holdvilágnál fenn a bárkán 

halászlegény................magában, 

ül magában s............................ 

...............................az éjszakában. 

 

Szilágyi 

Örzsébet 

Levelét.......... 

Szerelmes 

könnyével 

Az is............. 

 

Fiának 

A levél 

Prága városába, 

Örömhírt 

Viszen a 

Szomorú fogságba. 
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Gyermekem 

Ne.............. 

Prága városából. 

...................... 

A nehéz rabságból. 

 

Külföldről állatokat és vetőmagot................................................... 

és...............................................a maradék nép között. 

 

Az elpusztult vidékekre telepeseket................................................... 

Erős kővárakat................................................, mert azokat a lovas 

tátárok nem tudták........................................... 

 

4. Lazító gyakorlatok 
 

5. Kulcsjáték 
 

Megadott szempontok szerinti szógyűjtés /Igék helyesírása/ 

 

6. Versenyfeladatok 
 

l. Melyik csoport tud 2 perc alatt több igét alkotni megadott betűkből? 

2. Írjátok le a megy ige minél több igekötős változatát! 

 

Értékelés minden jó megoldás 1 pont + a győztes csoport + 1 pont. 

 

7. Az órai munka értékelése 
 

Minden csoport értékeli saját munkáját . 

Beszélgetőkörben dolgozunk. 
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Nyelvtan 3. évfolyam 
 

Szabó Andrea   Általános Iskola Csányoszró 

 

 

 

Tananyag: A főnév toldalékainak ismétlése, rendszerezése 

 

Feladatok: A főnév, és a főnévhez járuló toldalékok felismerése, megnevezése, 

gyakoroltatása 

 

 

Az óra tartalma és menete 
 

 

1. Óra elei beszámoló 
 

2. Relaxációs gyakorlat 
 

3. Folyamatos ismétlés 
 

 "Csak a végét" c. játék labdával 

 

A tanító mond egy összetett főnevet. Akinek a labdát dobja, annak egy olyan összetett 

szót kell mondania amelynek az első tagja azonos az első szó második tagjával. 

Pl.: kapufa - fadarab - darabárú - stb. 

 

4. Szólások rendszerezése, szólásmagyarázat, szótagolás 
 

Feladat: (minden csoportnak azonos) 

 

Összekeveredtek a szólásokban szereplő tárgyragos alakok. Másoljátok le a 

mondatokat helyesen! 

 

 a. Karikázzátok be színessel a kétjegyű betűket! 

 b. Írjátok le elválasztva a kéttagú szavakat! 

 c. Mindegyik mondatból írjatok le egy-egy főnevet! 

 

Gyakorlat teszi a várost. Kecskére bízza a borsot. Nyakába veszi a kezét. Káposztát tör 

az orra alá. 

Tűzbe teszi érte a fejét. Töri a lyukat. Mestert beszél a hasába. 

 

Ellenőrzés:  fóliáról + szólásmagyarázat szóban 
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5. Elefánt és pálmafa c. játék. 
 

Cél: A kooperáció gyakorlása. Aki elhibázza annak egy a főnévvel kapcsolatos 

kérdésre kell válaszolnia. 

 

6. Főnevek ragok szerinti válogatása, csoportosítása kiscsoportos 

munkaformában 
 

Minden csoport más feladatot kap. 

(feladatadás: borítékban) 

 

Kobra csoport feladata: 

 

fogoly   fogollyal, fo - goly – lyal   fogollyá, ,  fo - goly - lyá  

fűrész______________________________________________________________ 

darázs______________________________________________________________ 

sajt   sajttal,   sajt – tal    sajttá,  sajt - tá  

csoport_____________________________________________________________ 

test_________________________________________________________________ 

könyv______________________________________________________________ 

gyöngy  gyönggyel, gyöngy – gyel  gyönggyé,  gyöngy - gyé  

kulcs_______________________________________________________________ko

nty_______________________________________________________________kincs

_______________________________________________________________ 

csepp (!)  cseppel,  de: csepp-pel  cseppé.  de: csepppé 

sakk________________________________________________________________ 

gramm______________________________________________________________ 

orr_________________________________________________________________ 

gally(!)  gallyal,  de: gally-lyal  gallyá,  de: gally-lyá 

könny______________________________________________________________ 

meggy______________________________________________________________ 

 

Amerikai nindzsa csoport feladata: 

 

a. Tedd a szót többes számba, aztán illessz hozzá honnan? mikről? kérdésre felelő 

ragot! 

 

Mi?  Mik?  Mikről?  Mi?  Mik?  Mikről? 

tó  -   tavak  -  tavakról  ágyú  - ágyúk   ágyúkról 

ló  -  ______________________ betű-_________________________ 

fű  -  ______________________ háború-_______________________ 

cső  -  ______________________ tető-_________________________ 

 



 78 

b. Tedd a szót többes számba, aztán illessz hozzá honnan? miktől? mikből? kérdésre 

felelő ragot! 

Mi?  Mik?  Miktől?  Mi?  Mik?  Mikből? 

Malom  - malmok  - malmoktól   álom  - álmok  - álmokból 

bokor  -___________________________ terem-________________________ 

teher  -____________________________ cukor-________________________ 

 

Tűzkereszt csoport feladata: 

 

Toldalékold a megadott szavakat a kérdéseknek megfelelően! 

 

Hol?      Hová? 

Kapu______________________________________________________________ 

Lejtő _____________________________________________________________ 

Metró______________________________________________________________ 

Háború_____________________________________________________________ 

Felhő______________________________________________________________Dar

u ______________________________________________________________ 

 

A szorgalmi feladatok 

 

7. Versenyfeladatok 
 

Feladatadás: szóban, tábláról 

 

l. Alkossatok főneveket a következő betűk felhasználásával! 

 

k               i               á 

t 

 köznév    ú     r    M   h    ó   tulajdonnév 

s   s 

ly 

a 

 

2. Hány új szót tudtok alkotni egy összetett főnévből? 

hírlapárus 

3. Ki tud 2 perc alatt több főnevet írni? 

Szótagjáték 

al  -  ma: 

ká  -  bé: 

 

8. Agytorna gyakorlatok zenére 
 

9. Az órai munka értékelése 
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Nyelvtan 3. évfolyam 
 

Dechlerné Könyves Ildikó   Általános Iskola Szigetvár 

 

 

 

Tananyag:  Szófaji ismeretek rendszerezése, ismétlése. 

 

Feladatok: Tanult szófajok /főnév, melléknév, névutó/ felismerése, megnevezése 

/meghatározása/ gyakoroltatása, csoportosításuk. 

Szókapcsolatok helyes hangsúlyozása. 

 

 

 

Az óra tartalma és menete 
 
 

1. Előkészítés 
 

Nyelvtani fogalmak számonkérése 

Minden csoportból l-l képviselő válaszol a kérdésekre. Segít, ill. kiegészít a 

többi csoporttag. 

 

Értékel a felelős csoport. 

 

2. Szófajok csoportosítása 
 

Mozgáson alapuló tevékenykedtetés 

Feladatadás: szókártyáról 

 

Mindenki kap egy szókártyát és a megfelelő szófaji csoportba áll. 

Szókapcsolatok alakítása. 

Szókapcsolatok mondatba foglalása. 

 

3. Kulcsjáték 
 

/Nyelvi, szókincsfejlesztő játék koncentráció és hallásérzékelés fejlesztésével./ 

 

Megadott szempontok alapján szógyűjtés. 
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4. Szavak szófajok szerinti válogatása, csoportosítása kiscsoportos 

munkaformában 
 

Minden csoport más feladatot kap 

(feladatadás: borítékban) 

 

Csoport   Feladat 

 

Aladdin Elemezzétek a szavakat! Füzetben dolgozzatok! 

Juventus Keressetek főneveket és mellékneveket a szólásokban! 

Mókusok Gyűjtsetek egytagú főneveket a 3.t.II. o/2. programnak megfelelően 

Bambi  Írjátok le a megadott mellékneveket ellentétes jelentésű szópárját! 

Jázmin Írjátok ki a névutós főneveket Weöres Sándor: Nől a dér, álom jár c. 

verséből! 

+ Szorgalmi feladatok. 

 

Beszámolás, értékelés csoportonként. 

 

5. Lazító gyakorlatok 

 

6. Versenyfeladatok 
 

(feladatadás: szóban, tábláról) 

 

1. Melyik csoport tudja 2perc alatt több toldalékkal ellátni a virág szót? 

2. Hány új szót tudtok alkotni egy összetett főnévből? 

3. Alkossatok a megadott betűkből közneveket és tulajdonneveket! 

 

 

7. Agytorna gyakorlatok zenére 

 

8. Az órai munka értékelése 
 

Minden csoport értékeli saját munkáját. 

Beszélgetéskörben dolgozunk. 
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Fogalmazás gyakorlása kooperativitáson 

(együttmüködésen) alapuló tanulásszervezéssel 
 

Orbán Józsefné JPTE 2.sz. Gyakorló Iskola Pécs  

 

 

 
A tanítói munkában kiemelt szerepet kap a tanulók gondolatkifejezésének 

(fogalmazókészségének) a fejlesztése. Feladatunk azoknak a fogalmazási 

műveleteknek (tartalmi kifejezés, szerkesztés és stilizálás) elsajátítása, amelyek 

hozzásegítik őket gondolataik színesebb és színvonalasabb kifejezéséhez.  

A fogalmazástanítás nyelvi formái (szó és írásbeli) kölcsönhatásban vannak egymással, 

de ugyanakkor különböznek. A szóbeli kifejezés lazább szerkezetű és rögtönzés. A 

szókincs és a nyelv szabályainak a helyes használatát követeli meg. Továbbá feltételezi 

a szituációfelismerést, alkalmazkodó képességet, kreativitást, előadókészséget, 

valamint hallgatóságot, társat igényel és lehetőséget ad a javításra.  

 

Az írásbeli forma rendszerezettebb szerkezetű, a szerkesztési elvek szigorú betartását 

igényli és az esztétikus írást. Ennél a formánál nincs szükség beszélő társra és 

hallgatóságra. Önálló munka, amely érthető megfogalmazást kíván az olvasó számára.  

Az eredményesség érdekében a fogalmazástanítást az első osztálytól kezdve meg kell 

alapozni. Az alapozás lényege, hogy a tanulók fejlett beszéd birtokába jussanak, azaz a 

fejlesztési folyamatban célszerű az írásbeli fogalmazást a szóbeli kifejezéssel 

előkészíteni.  
 

Az előkészítést változatos tevékenységformák segítségével végezhetjük a szó, mondat 

és szövegalkotás szintjén, valamint a fogalmazástechnika közvetlen megalapozása 

során.  

Ezeket a gyakorlásban komplexen is alkalmazhatjuk, vagy kiválasztva a 

legmegfelelőbbet az óra céljának és a témájának megfelelően.  

A fogalmazási tevékenységet a tanulók számára érdekessé tehetjük, azáltal, hogy jól 

megválasztjuk és előkészítjük a témát, problémahelyzeteket és kommunikációs 

lehetőségeket, valamint jó légkört teremtünk. Motiváló hatású lehet a helyes 

módszerek megválasztása mellett az oktatás munkaformáinak (tanulásszervezés) 

tudatos alkalmazása is.  

 

A frontális, egyéni és a  kiscsoportos munkaformáknak megvannak a maguk előnyei és 

hátrányai, ezért az a célszerű ha felváltva alkalmazzuk a fejlesztési folyamat során, 

kiválasztva a legmegfelelőbbet céljaink megvalósításához.  

Abban az esetben, ha nemcsak a fogalmazási ismereteket akarjuk gyakoroltatni, hanem 

célunk az aktivitás, együttműködés, kommunikációs készség fejlesztése is, akkor 

célszerű kiscsoportos munkára alapozni és szóbeli gondolatkifejezési formát 

alkalmazni. Ez jó lehetőséget teremt a társas magatartás (kapcsolatok) fejlesztésére: 

vélemény kinyilvánítására, ítéletalkotásra, kritikára, vitára, helyes értékelésre (ön és 

társ), megfigyelőképesség tolerancia és munka-fegyelem fejlesztésére.  
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Ezek a fejlesztési feladatok jelentős helyet foglalnak el a NAT 

követelményrendszerében, amelyek csak páros és csoportos kommunikáció során 

sajátíthatók el.  

 

Az alábbiakban kiscsoportos tanulásszervezéshez adok néhány ötletet és módszertani 

javaslatokat, amelyek a fogalmazástanításban  alkalmazhatók és lehetőséget nyújtanak 

az együttműködési készség fejlesztésére.  
 

Fogalmazási tevékenységek kiscsoportban 
 

Feladatok: Leíró és elbeszélő fogalmazás gyakorlása. Együttműködés, társas 

magatartás, beszédkultúra fejlesztése. 

 

Fogalmazástechnikai ismeretek gyakorlása  

 

1. Rendezés:  
 

 Szókártyák rendezése csoportonként.  

(Minden csoport annyi kártyát kap, ahány tanulóból áll. A kártyákat 

szétosztják,majd egymást ellenőrizve táblára helyezik, a megfelelő oszlopba.)  

 

 Táblai elrendezés:  

 

 Elbeszélő    Mindkettő    Leíró  

 

 esemény    cím     melléknevek  

 cselekvés    anyaggyűjtés   élőlény bemutatása 

 igék     lényeg    tárgy bemutatása  

 párbeszéd    tagolás    táj bemutatása 

 élénk     bevezetés    külső tulajdonság  

     tárgyalás    belső tulajdonság  

     befejezés   nyugalmas  

     időrend  

     szóismétlés 

Összegezés:  

 

A kártyák elrendezése után a tudnivalók összegezése:  

 - Miben azonosak?  

 - Miben különböznek?  

 - Mi az első feladat? (anyaggyűjtés) 

 

2. Önálló csoportmunka  
 

1. csoport  
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a.) Húzzátok alá a felsorolásban a leghelyesebb választ! 

 Milyen a jó cím? 

  A jó cím érdeklődést kelt.  

  A jó cím rövid és érdeklődést kelt  

  A jó cím rövid, érdeklődést kelt és utal a tartalomra, amiről olvasni 

fogunk. 

 

b.) A mozaikokból rakjatok össze képeket!  

Melyikből milyen fogalmazást tudnátok készíteni?  

Adjatok címet a képeknek!  

Mi a különbség?  

Az alkalmas képről állítsatok össze rövid leíró fogalmazást!  

 

2. csoport  

 

a.) Kössétek össze!  

 

 Mit tartalmaznak az elbeszélő fogalmazás részei? 

Bemutatja az esemény szereplőit 

 bevezetés  az esemény helyét, idejét, okát, utal az eseményre 

 tárgyalás véleményt, érzelmet, kívánságot, állásfoglalást,  

   tanulságot tartalmaz 

 befejezés elmondja, leírja az eseményt  (befejező gondolat)  

 

b.) Olvassátok el a mellékelt fogalmazást és állapítsátok meg a műfaját!  

 

 Mi jellemző az elbeszélő fogalmazásra? 

 Húzzátok alá a cselekvést kifejező szavakat!  

 Jelöljétek be a fogalmazás részeit!  

 

  

   Fülesmackó és a hóember 

 

Egyik délelőtt kevéssel nulla fok fölé emelkedett a hőmérő higanyszála.  

A nap is előbújt, és a hó olvadni kezdett.  

A hóember megrémült. Nem akarta, hogy a Nap tócsát csináljon belőle. Könyörögve 

kérte jó barátját Fülest, hogy mentse meg az életét.  

Fülesmackó törte, törte a fejét. Hirtelen kitűnő ötlete támadt. Elhatározta, hogy 

esernyőt tesz a hóember kezébe, és ezzel eltakarja őt a napfény elől.  

A hóember megnyugodott, hiszen árnyékban hűsölhetett a piros esernyő alatt. Füles 

meg egyre csak bíztatta, hogy sokáig így fog állni, talán egész tavaszig.  

 

         (Janczarski nyomán)  

3. csoport  
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Mit jelent az elbeszélésben a mondatok időrend szerinti elrendezése?  
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 a.) Karikázzátok be a helyes válasz sorszámát!  

1. Arról írunk először, ami  nekünk tetszik.  

  2. Először a legfontosabbról írunk, aztán másról is írhatunk.  

  3. Az események időben követik egymást.  

 b.) Rakjátok sorba a képeket!  

  Adjatok címet!  

  Milyen fogalmazást készíthettek a képek alapján?  

  Készítsétek el szóban a fogalmazást! Legyen bevezetés és befejezés is! 

Múlt időt használjatok! 

 Mielőtt elkezditek válasszatok (gyűjtsetek) szavakat!  

 

4. csoport  

 

 a.) Kössétek össze!  

  Mit tartalmaznak a leíró fogalmazás részei? 

 

  Bevezetés   Bemutatja a tárgy, személy, dolog stb. helyét,  

     nevét, eredetét.  

  Tárgyalás   Véleményt mond.  

     Mi lesz belőle? Miért jó?  

     Miért tetszik? stb.  

  Befejezés   Teljesebb képet ad.  

     Bemutatja a külső és belső tulajdonságokat.  

 

 b.) Egészítsétek ki tulajdonságot kifejező szavakkal a fogalmazást! 

      Állapítsátok meg a fogalmazás műfaját!  

      Jelöljétek be a fogalmazás részeit!  

      Mi jellemző a leíró fogalmazásra?  

 

 

A hóember   

 

Testvéremmel elhatároztuk, hogy hóembert  készítünk. Hamarosan kész lett a 

nagy "mű". Most bemutatjuk, hogy milyen lett.  

 

 Két.......................................... hógombóc teste. ...............................feje azonban 

egy picit nagyobbra sikerült, mint a .........................a törzse.  

Széndarabkák helyettesítík szemét, orra pedig ............sárgarépából van. 

Nagyanyám.............................kalapja került kobakjára. Nyakát sál melegíti. Ez a 

...........................alak némán áll udvarunk egyik szegletében. Nem mozdul, csak néha 

int egyet........................seprűből készült kezével.  

 Nem sokáig örülhettünk neki. Kalapját lefújta fejéről a szél, teste pedig egyre 

összébb zsugorodott. Néhány nap múlva csak egy kis tócsa emlékeztetett rá.  

 

Szóbeli leíró fogalmazás készítése a télről.  
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(Az egész osztály csoportonként vesz részt a fogalmazásban) 
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1. Anyaggyűjtés:  

 

 a.) Mit olvastunk és milyen verseket  tanultunk a télről?  

Minden csoport elmond egy verset vagy énekel a télről.  

(Beszámolhatnak közösen, vagy a verset elosztva egymás között.) 

 

 b.) Szógyűjtés játékosan  ki?  mi?  kit?  mit?  kérdésekre.  

  1. csoport: időjárásról  

  2.csoport:  természetről  

  3.csoport: állatokról  

  4.csoport:  emberekről  

  (pl. Elmegyek hozzád és viszek neked havat, stb.) 

  A gyerekek ismétlik az előző társaikét 

  pl. Elmegyek hozzád és viszek neked havat, szelet, jeget....stb) 

 

 c.)  Szószerkezetek gyűjtése    milyen?    kérdésre az előző formában.  

pl. Elmegyek hozzád és viszek neked hulló havat, jeges esőt, zúgó szelet, 

stb.)  

 

 d.)Találjátok ki! (Szorgalmi feladat) 

 

    - ó - e - e --    - ó - o -- ó  - óe - - e -  

    (hópehely)  (hógolyó)  (hóember)  

 

     - é - --a -,   - é - - i - á -,   - é - - á - - é - 

    (jégcsap),  (jégvirág)   (jégpáncél)  

 

    - ú - - a -a 

    (zúzmara)  

 

2. Önálló csoportmunka:  
 

Minden csoport más feladatokat kap borítékban.  

Ha ügyesek vagytok egy szép leíró fogalmazást kapunk a télről amelyben  minden 

gyermek (és minden tanuló) munkája benne van. 

 

1.csoport:  

A borítékban lévő (hópehely formájú szórókártyákon) melléknevekkel 

fogalmazzatok mondatokat a téli időjárásról! Felhasználhatjátok a borítékban 

találtakat és a táblai szavakat is. (jeges, havas, hideg, metsző, hosszú, zord, 

zimankós, téli, rövid).  

 A mondatok kapcsolódjanak egymáshoz!  

 A bevezetés is a tiétek.  
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2. csoport:  

 A borítékban megadott melléknevekkel alkossatok mondatokat a téli 

természetről!  

 A mondatok kapcsolódjanak egymáshoz! (csillogó, csúszós, ropogó, 

megfagyott,  zúzmarás, vastag, puha, hajlongó, tűlevelű, örökzöld).  

 A gyűjtött szavakat is felhasználhatjátok. 

 

3.csoport:  

 A tulajdonságot kifejező szavakkal állítsatok össze mondatokat az állatok téli 

életével kapcsolatosan! A gyűjtött szavakat is felhasználhatjátok! Ügyeljetek a 

mondatok sorrendjére, kapcsolatra és időrendre! (éhező, fázó, felhalmozott, 

károgó, felborzolt téli álom, sűrű téli).   

 

4. csoport:  

 A melléknevek segítségével alkossatok szép mondatokat az emberek téli 

életéről. Ügyeljetek a mondatok kapcsolatára! (pirosló, fázós, siető, vidám, 

jókedvű, hógolyózó, szánkózó, vastag, meleg)  

 Készítsetek befejezést is a fogalmazáshoz!  

 

Felhívom a tanulók figyelmét, hogy segítsenek egymásnak a megfogalmazásban és 

készítsék fel társaikat a beszámolóra. Fontos az, hogy kerek egész szóbeli fogalmazást 

kapjunk a télről és mindenki szerepeljen.  

Ha elkészültek a mondatalkotásokkal és begyakorolták azt, a hópelyheket 

(szókártyákat) a táblára rajzolt fa ágaira helyezik, ezzel jelezve a munka befejezését.  

 

A felkészülés után beszámolnak majd értékelik egymás és saját csoportjuk munkáját a 

táblán lévő szempontok segítségével. Elmondják azt is, hogy sikerült-e együtt dolgozni 

és milyen problémák adódtak a közös munkában. 

 

Értékelési szempontok:  

 

 Cím:   -.rövid, utal a tartalomra  

 Tartalom:  - lényeg  

   - esemény, helyszín, szereplők, táj, stb. megfelelő bemutatása.  

   - tartalmi kapcsolat a mondatok között.  

 Forma:  tagolás (Bev., Tárgy., Bef.,) arány, kapcsolat időrend.  

 Stílus:  megfelelő szavak, szórend, értelmes mondatok, rokonértelmű  

szavak .  

 

Felhasznált irodalom:  

 

1. Kunoss Judit :Fogalmazástanítás az alsó tagozatban  Tankönyvkiadó,   Budapest 

1983.  

2. Tolnai Gyuláné :Olvasókönyv általános iskola 3. osztály  

3. Tolnai Gyuláné :Olvasás és fogalmazás munkafüzet általános iskola 3.osztály 
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Környezetismeret 2.évfolyam 
 

Bokor Zoltánné   Általános iskola Dunaszekcső 

 

 

Tananyag: Az élettelen természet - év végi ismétlés 

 összefoglalás, rendszerezés kiscsoportos munkaformában (5 csoport) 

 (Dr. Mester Miklósné: Környezetismeret-környezetvédelem,  

   Apáczai Kiadó) 

Feladatok: A megszerzett ismeretek rendszerezése; a körforgás mint fogalom;

 körforgás az élettelen természetben; környezetünk óvása, szépítése; a 

 környezetvédelem fontossága; 

 lényegkiemelő, ábraelemző képesség fejlesztése, összefüggések 

 megláttatása; kifejezőképesség fejlesztése, helyes gyufagyújtás. 

 

 

Az óra tartalma és menete 
 

1. A téma előkészítése 
 

 Fejtsétek meg a találós kérdéseket! (feladatadás kártyán) 

a) Fenn is van, lenn is van, b) Veheted a boltban, 

 kinn is van, benn is van,  veheted az utcán, 

 néma is, zenél is,   veheted a vásárban, 

 lágy is és kemény is,   veheted a pusztán, 

 fehér is, szürke is,   veheted napközben, 

 lomha is, fürge is.   és veheted este, 

     de nem fizetsz érte 

     soha egy fillért se. 

c) Sokszor láttál, ismersz-e? 

 Börtönöm a kemence.  d) Kerek életfája 

 De rabságom nem örök,   szép 12 ága, 

 kapom magam, kitörök.   szép 12 ágán 

 Lángost sütök, kenyeret,   52 virága, 

 aki fázik, megszeret.   52 virágán 

 Ha locsolnak elalszom,   7 gyöngylevelecske, 

 minden vízre haragszom,   gyöngylevelecskéin 

 Kandallóban táncolok,   24 erecske. 

 elviszem az álmotok, 

 ha kígyózva éjfelen  e)  Mi az? 

 kibújok a kéményen.   Se keze, se lába, 

 Piros ruhám ég, lobog!   mégis felmegy a padlásra. 

 Találd ki, hogy ki vagyok!   (Füst) 
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 f) - Hová mégy te tekergős-facsargós? 

  - Mi gondod rám, furatos-lyukatos, mikor még a farkam is aranyos? 
   (A kémény és a füst beszélgetése) 

2.1. Célkitűzés: Foglaljuk össze, rendszerezzük ismereteinket a vízről, tűzről, 

levegőről. 

 

2.2. Feldolgozás kiscsoportos munkaformában: Minden csoport más feladaton 

dolgozik. Egyeztetnek ellenőriznek. A csoport találós kérdéséhez 

kapcsolódnak a feladatlapok. 

 

Feladatadás feladatlapon 

 

A csoport: A víz 

 

 Eszközök: poharak, szűrőpapír, csapvíz, víz a Dunából. 

 1. Hasonlítsátok össze a sétán gyűjtött vízmintát a csapvízzel! 

    folyóvíz   csapvíz 

 színe  __________   ___________ 

 szaga  __________   ___________ 

 zavaros, tiszta __________   ___________ 

 

 2. Szűrjétek át mindkettőt! Mit tapasztaltok? 

 folyóvíz: ____________________________________________________ 

 csapvíz: ____________________________________________________ 

 

 3. Milyen állapotban találkozunk a természetben a vízzel? Írjátok a megfelelő szót  

     a képek alá! Táblai képen is mutassátok be! 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________           __________________          _________________ 

 Igaz-e: szitában viszem a vizet. 

 

 4. Miből mit kapunk, ha a következő folyamatok végbemennek? 

     Írjátok a megfelelő helyre: fagyás, olvadás, forrás, lecsapódás 
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5. Tk. 82/3  Táblai rajznál magyarázzatok! (körforgás) 

              82/4  (mire használja az ember a vizet) 

 

 6. Egészítsétek ki a mondatot! 

     A  ________________  életfeltétel, nélkülözhetetlen tápanyag. 

   

 7. Sz. Egy gyakori őszi jelenség nevét kapod, ha megfejted a rejtvényt. 

  1.  

  2.   1. Kicsi folyóvíz falunkban: Lánka- 
  3.    2. Ebben hordják is a vizet 
   3. Segít átkelni a folyón 
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B csoport: A levegő 

 

 Eszköz: lufi, legyező 

 

 1. Mi van a lufi belsejében? 

     Bizonyítsátok be! (Érzékszervek!) 

  

 2. Milyen halmazállapotú a levegő? Húzzátok alá! 

  szilárd folyékony légnemű 

  

 3. Mit tapasztaltatok az akváriumi levegőztető működése közben? 

 _____________________________________________________________ 

 

 4. Ki és mi használja a levegőt? Rajzoljátok be a nyilakat!  

     Táblai rajzon is jelöljétek! 

 

   friss levegő 

   (oxigéndús) 

 

   használt levegő 

   (sok széndioxiddal) 

 

 5. a) Milyen lenne a levegő, ha eltűnnének a növények? 

  _____________________________________________________________ 

  b) Milyen lenne a levegő, ha eltűnnének az emberek, az állatok? 

  _____________________________________________________________ 

  c) Mi történne, ha a növények megszaporodnának? 

  _____________________________________________________________ 

  d) Melyik változás tenné jobbá a levegőt? 

  _____________________________________________________________ 

 

 6. Mi a szél? ____________________________________________________ 

     Varázsolj szelet! 

 

 7. Sz Lehet-e hallhatóvá tenni a levegőt? Nevezz meg hangszereket, melyek 

megszólaltatásában fontos a levegő! 

  _____________________________________________________________ 
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C csoport: A tűz 

 

 Eszköz: gyertya, gyufa, üveg 

 

 1. Folytassátok a történetet! (szóban) 

Anna a szobában titokban gyufával játszott. A fellobbanó lángtól megijedt, s az 

égő gyufát a szőnyegre dobta. Az idő múltával furcsa szagra, s szálló füstre lett 

figyelmes. 

 

 2. Adjatok tanácsot Annának! 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 Adjátok meg a tűzoltók telefonszámát! _________________________           _ 

 

 3. Tk. 82/2  (tűzoltási módok) 

  Hol van az iskolánkban poroltó készülék? 

 

 4. Borítsatok egy poharat az égő gyertyára! Mit tapasztaltok? 

  Tk. 82/1  (Mi táplálja az égést? 

 

 5. Megégettétek az ujjatokat. Mit tesztek? Hogyan enyhíthetitek a fájdalmatokat? 

 

 6. Matematika órán megszólal a tűzriadót jelző kolomp. Mi a teendő? 

  Mutassátok be! 

 

 7. Sz. Kirándulásra induló társaitoknak adjatok tűzgyújtással kapcsolatos    

tanácsokat! 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 
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D csoport: Az időjárás 

 

 Eszköz: hőmérő 

 

 1. Milyen ma az idő? Írj időjárás-jelentést! 

  Tk. 83/6 

 

 2. Mi alakítja az időjárást? 

     Tk. 83/7 

 

 3. Zsolti, aki a Duna-parton lakik 16oC-ot mért, Diana, aki a Rózsadombon lakik 

(messze a Dunától) ugyanakkor 18oC-ot mért. Miért? 

 

 4. Mely évszakokat láthatjátok a képen? Számozzátok meg a tk.83/8 sorrendet! 

  Táblai képnél is! 

 

 5. Válogassatok a mondatok közül! Írjátok a számot a megfelelő képbe. 

  Táblai képnél is! 

  1. A fákon a levelek sárga, narancssárga és piros színűek. 

  2. Forrón süt a nap. 

  3. A fákat hó borítja. 

  4. Gyakran esik az eső. 

  5. Viharos szél tépi a fákat. 

  6. Zöldellnek a fák, a bokrok. 

  7. Virágba borultak a gyümölcsfák. 

  8. Zúzmara csipkézi a fák, a bokrok ágait. 

 

 6. Egészítsétek ki a mondatot! 

  A Földön, hogy élet keletkezzék kellett a ___________, a_____________, 

  a ______________. 

 

 7.Sz. Soroljatok fel "időjós" állatokat! 
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E csoport: Környezetvédelem 

 

 1. Ihatnánk-e a falunkban található patakok, vagy a Duna vizéből? 

  Mik okozzák vizeink szennyezését? 

  

 2. Környékünkön milyen szennyezések fordulnak elő? 

 ______________________________________________________________ 

 

 3. Vasgyűjtéskor a Duna-parton lyukas fazekat találtam. Folytassátok a lyukas fazék 

történetét! 

  (A képeket helyezd fel a mágnestáblára) 

 

 

 

 

 

 

 4. Figyeljétek meg az ablakon beszűrődő fényt oldalról! Mit tapasztaltok? 

 ______________________________________________________________ 

  A kémények, az autók kipufogócsövei mit juttatnak a levegőbe? 

 ______________________________________________________________ 

 Tk.82/5 

 

 5. Miért fontos az élőlények számára a tiszta levegő? 

 ______________________________________________________________ 

 

 6. Képzeljétek el, hogy ti vagytok a falu királyai.  

  Mit parancsolnátok környezetének védelmében? 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

 7. Sz. Rajzoljatok olyan játszóteret, ahol a legjobban szeretnétek játszani! 



 96 

2.3. Lazítás: Napsütés, szélben hajladozó növények, repdeső pillangó, eső, szélvihar, 

elnehezülő pilleszárnyak, kiderül az idő, repdesés a napfényben. 

 

2.4. Beszámoló csoportonként az elvégzett feladatokról 

   A beszámolót, amennyiben hiányos, kiegészíthetik a csoporttagok; 

   illetve más csoportbeliek is segíthetnek. 

 

2.5. Körforgások megerősítése táblai rajzokkal, szókártyák elhelyezésével 

   a) víz körforgása:  esik    párolog 

   b) levegő körforgása:  friss levegő    használt levegő 

   c) évszakok körforgása: ősz     tél     tavasz     nyár 

   d) használati tárgyak körforgása: használati tárgy       hulladék 

              újra hasznosítás 

 

3.1. Az órai munka értékelése 

 a) csoportok értékelik munkájukat 

 b) tanítói értékelés 

 Szempontok: - tárgyi tudás, elért eredmény 

    - együttműködés, szabályok betartása 

 

3.2. Hf.: A szorgalmi feladatok elvégzése; 

        A tankönyvben a témakörhöz kapcsolódó feladatok, kísérletek átgondolása. 
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Környezetismeret 3. osztály 
 

Mendly Márta   Mezőszél úti Általános iskola Pécs 

 

 

 

Témakör: A víz és vízpart állatvilága 

 

Tananyag: Összefoglalás, gyakorlás, tanult ismeretek rendezése. 

 

 

Az óra tartalma és menete: 
 

1. Előkészítés 
 

1.1. Az óra menetének megbeszélése, szabályok 

1.2. Milyenek a vízparton az éghajlati tényezők? 

A tábla képe: 

 

 

 

 

 

1.3. Milyen növényzet alakult ki a vízparton? 

/növénytársulások megnevezése a metszetábra segítségével/ 

Képkártyák megnevezése, elhelyezése a megfelelő-növénytársulásban. 

 

2. Gyakorlás /csoport munkában/ 

 

2.1. Találós kérdések a viziélőlényekről: 

Feladatadás:  szóban 

Beszámolás: képkártyákkal 

 

"Ki lehetek, ha....................." 

 

2.2. Mutassátok be a húzott állatcsoport jellemzőit! 

Ismertessétek a most tanult képviselőit! 

Feladatadás: húzott szókártyán (férgek, puhatestűek, rovarok, halak, stb. 

6. csoport) 

Beszámolás: csoportonként /más csoport kiegészíthet/. 

 

2.3. Csoportosítások, feladatok /Tedd próbára tudásod!/ 

Feladatadás:  feladatlapon (borítékban) 

Beszámolás: minden feladatról más csoport 
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Feladatlap 

Tedd próbára tudásod!   

 

1. Csoportosítsátok az állatokat a megadott szempontok szerint! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vízimadár                           kétéltű                              hal                             rovar 

               
 

 

Írjátok ki azoknak a nevét, amelyek elpusztulnának, ha elhagynák a vizet! 

___________________________________________________________________ 

 

 

2. Mi a közös neve az egy-egy csoportban lévő állatoknak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________       ______________________        ___________________ 
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3. Vízi állatok táplálkozási módja alapján írjatok példát! 

 

Növényevő:                           Ragadozó:                             Mindenevő: 

 

_______________            __________________            _________________ 

 

_______________            __________________            _________________ 

 

_______________            __________________            _________________ 

 

_______________            __________________            _________________ 

 

4. Csoportosítsátok az állatok kültakarója, bőre szerint a számok segítségével! 

 

1. tavi kagyló     9.  vidra 

2. szürke gém   10.hód 

3. vízicsiga    11.tőkésréce 

4. béka    12.csuka 

5. lesőharcsa    13.pióca 

6. gólya    14.pézsmapocok 

7. tükörponty    15.vízirigó 

8. giliszta    16.sirály 

 

Pikkely  Toll   Meszes héj   Csupasz bőr 

        
 

 

5. Mivel szaporodnak? Sorold őket a megfelelő csoportba! 

 

Tojással szaporodnak: _____________________________________________ 

Elevenen hozza világra: _____________________________________________ 

Petével szaporodik:  _____________________________________________ 

Ikrával szaporodik:  _____________________________________________ 

 

6. Hol találnak rejtekhelyet? Kössétek össze! 

 

 Név:                                                     Rejtekhely: 

 

 tőkés réce                                     A vízparti nádasban 

 lesőharcsa 

 tavi kagyló                                    Az iszapban. 

 béka 

 vörösgém                                     A tó, vagy folyóparton. 

 vidra 

 hód                                               Föld alatti üregben. 
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7. Csoportosítások, felelet választás. 

 

Beszámolás csoportonként. 

1. csop. 

 

Csoportosítsátok az alábbiakat! Adjatok nevet a halmazoknak! 

1. fehér gólya,   2. csőrük széles, lemezes,   3. táplálékuk: vízi növények, férgek,   4. 

lábuk hosszú,   5. élőhelyük? a víz, vízpart   6. gerincesek,   7. fészkelőhelyük a nádas ,   

8. csőrük hosszú,   9.lábuk úszóhártyás,   10. nagykócsag,   11. fészkét magasra építi, 

12. táplálékuk: halak, békák,   13. költöző madarunk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. csop. 

 

Válogassátok szét a halak és a békák tulajdonságait! Betűjeleiket írjátok  a megfelelő 

körbe! 

a) nyálkás bőrük van,   b) főleg repülő rovarokkal táplálkoznak,   c) testüket pikkelyek  

borítják,   d) testük alakja áramvonalas,   e) nyelvük kiölthető, ragadós,   f) ikrákkal  

szaporodnak,   g) gerincesek,   h) petékkel szaporodnak,   i) úszók segítségével 

mozognak,   j)csak a vízben képesek élni 
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3. csop. 

 

Válogassátok szét az állatokat, írjátok számaikat a megfelelő helyre! 

         Gerincesek 

1.csuka   11.tőkésréce 

2.vidra  12.sügér  

3.fehér gólya  13.ökörszem 

4.kecskebéka  14.vörösbegy 

5.tükörponty  15.leveli béka 

6.házi veréb  16.lesőharcsa 

7.széncinege  17.pézsmapocok 

8.hód   18.kanalas réce 

9.szürke gém  19.vöröshasú unka 

1o.barnavarangy 20.dévérkeszeg 

 

 

4. csop. molnárka, hanyattúszó poloska 

1.félénk rovar,   2. mókásan felfelé úszik,   3.falánk ragadozó, 4. a víz színén cikázik, 

5.gyakran megcsípi a fürdőzőket,   6. két elsőlábával szerzi meg a zsákmányát, 7. apró 

rovarokat fogyaszt,   8. megeszi az apró halivadékot is,   9.középső pár lábával löki 

magát előre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

5. csop.                                 

 

1.élete a vízhez kötött,  2. egy pár szárnya van,   3.petéi a vízben kelnek ki,   4.három 

pár lába van,   5.csak a hím csíp,     6. teste három részre tagolódik,   7.hártyás 

szárnya van,   8.növényi nedvekkel táplálkozik. 

     szitakötő, szúnyog 
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6. csop. 

 

1. Válaszoljatok a kérdésekre a helyes válasz előtti betű jelének bekarikázásával! 

 A)Hogyan mozog a földigiliszta 

  a) saját nyálán  b) a vastagabb gyűrűivel tolja magát előre 

  c) sertéivel lépeget  d) féregmozgással 

 B) Hogyan nevezzük a földigiliszta mozgásszervét? 

  a) hasláb   b) láb 

  c) bőrizomtömlő  d) gyűrű 

 C) Miben hasonlít a földigiliszta és az orvosi pióca? 

  a) mindkettő színe vörös b) testük gyűrűkből áll. 

  c) bőrük száraz, pikkelyes d) mindkettő testén van tapadókorong 

 D) Hogyan szaporodik a földigiliszta? 

  a) petével   b) ízekkel 

  c) nyereggel   d).nyálkás burokkal 

 E) Miért hasznos a földigiliszta? 

  a) mert sok állat tápláléka b) mert nagyon szapora 

  c) mert a földben levő korhadékokat megemészti 

  d) mert elősegíti a termőföld keletkezését 

 F) Mi a helyes magatartás, ha az úton gilisztát látsz? 

  a) figyelmen kívül hagyod b) arréb dobod 

  c).eltaposod   d) biztonságos helyre teszed 

 

Keresztrejtvény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A madarak testrésze 

2. Az úszómadarak csőre ilyen. 

3. Az úszómadarak lába ilyen. 

4. A gázlómadarak csőre ilyen. 

5. A madarak egyik testrésze 

6. Ilyen állatok a madarak 

7. Ilyen állat a tőkésréce. 

8. A madár testét fedi 

9. Repülésre való testrész 

10. A vízimadarak egyik kedvenc csemegéje 
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Keresztrejtvény 

 

l.Hazánk legnagyobb ragadozó hala 

2.Fővilágtáj 

3.Éhező madarak megmentője 

4.Nagy állóvíz 

5.A hal is ilyen állat 

6.A levegő mozgása 

7.Hazánk legnagyobb folyója 

8.200m-nél alacsonyabban fekvő terület 

9.Legnagyobb hazai kagylónk 

10.Ilyen  vízimadarak csőre 

11.A virágból lesz. 

12.A vízfelszín cikázói 

13.Ilyen állat a béka 

14.Vérszívó rovar 

15.Nedves rétek őszi virága. 

16.Csapadék 

17.Sebesröptű rovar 

18.Az ember közelében élő gázlómadár 

19.A fa része 
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6. Ajándék feladatok:  rejtvények 

 

Melyik állatot ismeritek? Rakjátok sorba  az összekevert betűket! (Könyveitek a 

segítségetekre lehetnek!) 

 

 

 

 

 

 

 

NSIAZKSSYO-ÖTSKŐZIAT         VSOIOR PICÓA                  PÓCAS ÜSRÉG 

 

 

 

 

 

 

 

SÚBBO SKÖÖCV                    ZMSPÉA CPOKO               DZLÖ IÉLVEKAEB 

 

Békakereső. A felsorolt békák neve mind megtalálható a betűrengetegben. Keressétek 

meg, és húzzátok ki betűiket! Ha jól dolgoztatok, a kimaradt betűkből 

egy újabb békának a nevét olvashatjátok. 

 

 

T  K  E  A  K  E  B  O  L  U  P  E  R 

 

A  K  E  B  S  E  Y  N  E  Z  S  R  E 

 

V  O  R O  S  H  A  S  U  U  N  K A 

 

I  E  R  D  E  I   B  E  K  A  C  S  K  barna ásóbéka, barnavarangy, 

       mocsári béka, 

B  A  R  N  A  A  S  O  B  E  K  A  E  tavi béka, vöröshasú unka, 

       erdei béka, erszényes béka, 

E  A  K  E  B  I  R  A  S  C  O  M  B   repülőbéka,  szarvasbéka,            

       zöld varangy  

K  E  Y  G  N  S  R  A  V  D  L  O  Z          

        

A  S  Z  Á  R  V  A  S  B  E  K  A  K    

        

A  B  A  R  N  A  V  A  R  A  N  G  Y           

 

A foglalkozás értékelése beszélgetőkörben 
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VIDEO:  A vizek, vízpartok állatvilága 
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Környezetismeret 3. évfolyam 
 

Treutzné Csombor Mária   Általános iskola Bükkösd 

 

 

 

Tananyag: Felszíni formák rendszerezése, ismétlése és a hozzájuk kapcsolódó 

környezetvédelmi feladatok 

Természeti katasztrófák 

Összefoglalás 

 

Feladatok: A tanult környezetismereti fogalmak (térkép, fő világtájak, domborzat 

elemei, jelölésük a térképen, tájolás) 

A szél és a víz munkája, katasztrófák (meghatározása, alkalmazásának 

gyakoroltatása.) 

Környezetvédelmi problémák felismerése, megoldási javaslatok. 

Önálló gondoskodás fejlesztése. 

 

 

Az óra tartalma és menete 
 

1. Előkészítés 
 

- Relaxáció. 

- Agytorna-gyakorlatok, szabályok felelevenítése. 

- Környezetismereti fogalmak számonkérése:  

- térkép 

- térkép tájolása, 

- fő világtájak, 

- a domborzat elemeinek felsorolása, meghatározása, 

- a szél 

- savas eső 

- katasztrófa 

Minden csoportból egy-egy képviselő válaszol a kérdésekre. Kiegészíti a többi 

csoporttag. 

 

Elérhető pontszám: minden jó válasz 1-1 pont. Csoportonként:  3 pont 

 

2. Környezetismereti fogalmak csoportosítása, alkalmazása 
 

/Mozgáson alapuló tevékenykedtetés, feladatadás: szókártyáról/ 

 

- Mindenki kap egy szókártyát és a megfelelő csoportba áll. 

- Környezetismereti fogalmak alkalmazásának gyakorlása. 
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domborzat elemei:               színeik a térképen:                         magagassági számuk: 

 

alföld                                          zöld                                          22 m,  84,   198 m 

 

domb, dombság                   sárgásbarna                                    215 m. 324 m. 498 m 

 

hegy, hegység                          barna                                      606 m.1014 m.8848 m. 

 

+pont: Melyik hegység            8848 m? 

           Melyik hegycsúcs         1014 m? 

 

Elérhető pontszám:  5p + lp. 

 

3. Környezetismereti fogalmak gyakorlása, alkalmazása, felhasználása 

kiscsoportos munkaformában. 
 

Feladatadás:  borítékban 

 

Cicák:  Ha nincs nálunk eszköz, minek a segítségével tudunk tájékozódni  

   nappal és éjjel? 

Mutassátok be az iránytűt! 

Hogyan működik? 

 

Pókok: Építsétek meg a domborzat elemeit a terepasztalon! Mutassátok be őket! 

 

Hold:  Hogyan változik meg környezetünk a víz és a jég hatására?  

Mutassátok be! 

Hogyan lehet a káros hatásokat csökkenteni? 

 

Farkasok: Hogyan változtatja meg az ember a környezetét? 

Írjatok jó és rossz példákat is! 

Indokoljátok! 

 

Lovak: Földrengés történt Bükkösdön. Ti vagytok a mentés irányítói. 

Dolgozzatok ki egy mentésre tervet! 

 

Virágok: Hogyan használta és használja fel az ember a szél erejét? 

Mutassátok be példákon keresztül! 

/Képek, könyvek, történetek válogatása/ 

 

Beszámolás, értékelés csoportonként. Elérhető pontszám: 10 pont. 
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4. Lazító gyakorlatok 
 

5. Versenyfeladatok 
 

(feladatadás: szóban, tábláról) 

 

1. Melyik csoport tud 2 perc alatt több hegységet felsorolni a világ bármely 

országából?  

 Minden jó megoldás 2 pont + a győztes  csoport +1 pont. 

 

2. Igaz, hamis állítások tábláról, 3 perc. 

 

a.)  A térképen a folyókat piros színnel jelöljük. 

b.)  Magyarország  fővárosa Párizs 

c.)  A  csomolungma a Himalája hegységében található. 

d.)  Mi Somogy megyében élünk. 

e.)  A londoni füstmérgezésben nem halt meg senki. 

f.)  A Mecseket barna színnel jelöljük a térképen, mert hegység. 

 

Értékelés: 2 pont + a győztes csoport + 1 

 

3. Villámkérdések: 

 

a.) Soroljátok fel a mellékvilágtájakat! 

b.) Melyik állat híres "épitőművész"? 

c.) Milyen katasztrófa történt Londonban 1952-ben? 

d.) Soroljátok fel széllel hajtott eszközöket! 

e.) Hova építenétek vízimalmot? Miért? 

f.) Soroljatok fel olyan állatokat, amelyek megérzik a földrengést? 

 

Értékelés: minden jó válasz 2 pont. 

 

6. Az órai munka értékelése 
 

Minden csoport értékeli saját munkáját. 

Beszélgetőkörben dolgozunk. 
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Környezetismeret, környezetvédelem 4. évfolyam 
 

Bernáth Zoltánné   Mezőszél úti Általános Iskola Pécs 

 

 

 

Témakör: Szülőföldünk, Magyarország 

 

Tananyag: A Kiskunság és a Nagykunság összehasonlítása 

 

Feladatok: Rendszerezés 

Összefüggések keresése 

A térképen való tájékozódás fejlesztése 

 

 

Az óra tartalma és menete: 
 

1. Előkészítés 
 

Az óra menetének megbeszélése 

Az Alföldről tanult ismeretek felelevenítése    

- Milyen területeket nevezünk alföldnek? 

- Hogyan jelöli a térkép? 

- Hazánk egyik tájegységét is Alföldnek nevezzük. 

- Határozd meg helyzetét Magyarország domborzati térképén! 

- Mutasd meg területét a térképen! 

- Sorold fel határait, s mutasd őket a térképen is! 

- Hogyan nevezzük az Alföld két nagy részét? 

- Határozd meg helyzetüket két nagy folyónkhoz viszonyítva! 

 

Célkitűzés 

Az elmúlt órákon megismerkedtünk a Kiskunsággal és a Nagykunsággal. A mai órán 

összehasonlítjuk őket. 

 

Relaxáció 

Csukott szemmel, ellazulva, zeneszó mellett utazunk képzeletben az Alföldre. (Halkan 

mondom, merre járunk.) 

 

2. Összehasonlítás  
(Kiscsoportos munkaformában, feladatadás borítékban.) 

 

- Hasonlítsátok össze a Kiskunság és a Nagykunság felszínét, annak kialakulását. 

- Mi jellemzi a Kiskunság és a Nagykunság hőmérsékletét, csapadékmennyiségét? 

   Tanulmányozzátok a TK. 83. oldalán a térképet! 
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- Milyen növényeket termesztenek a Kiskunságban és a Nagykunságban? 

   Első Atlaszom 10-11. oldalán Magyarország mezőgazdasága c. térkép alapján.  

- Milyen iparágak dolgozzák fel a mezőgazdaság terményeit? 

Keressétek meg jelmagyarázatukat az atlaszodban! Első Atlaszom: Térképjelek.                  

Mo. ipara 8-9. oldal. 

- A Kiskunsági és Hortobágyi Nemzeti Park nevezetességeinek ismertetése. TK.   

  101.oldal. Hétszínvilág OK. 153.o. Hortobágy 

 

    Beszámoló csoportonként 

    A többi csoport a hallottak alapján kitölti a táblázat többi részét. 

 

3. Összefüggések keresése 
 

Keressetek összefüggéseket az éghajlat, a talaj, a növényzet és a feldolgozóipar között. 

    Lejegyzés pl: sok napsütés  - gyümölcstermesztés 

   Búzatermelés  - malomipar 

stb. 

    Beszámoló:   1-1 összefüggés 1-1 pont csoportonként. 

 

4. Fogalomértelmezés 
(Feladatadás, szöveges ismertető borítékban) 

 

     1. ártér (Nézzetek körül! 48.o.) 

     2. aszály (TK. 105.o.) 

     3. délibáb (Hétszínvilág OK. 153.o.) 

     4. futóhomok (TK. 100.o.) 

     5. folyószabályozás (Nézzetek körül! 49.o.) 

 

    1-1 fogalom tájegységhez kapcsolása! 

    Beszámoló: csoportonként 1-1 tanuló 

 

5. Térképhasználat 
(Borítékban vaktérkép, szó- és képkártyák. Minden csoport ugyanazt a feladatot kapja.) 

 -Jelöld a városok nevét a vaktérképen! 

 -Ragaszd melléjük a megfelelő nevezetességeket és iparágakat jelölő szó- és 

névkártyákat! 

      KALOCSA         malomipar 

      KISKUNHALAS sárgabarack 

      KECSKEMÉT  paprika 

      KARCAG  cukoripar 

      SZOLNOK  halasi csipke 

 

6. Az egész órai munka értékelése 
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II. Összehasonlításhoz táblázatok, térképek 
 

 KISKUNSÁG NAGYKUNSÁG 

FELSZÍNE   

TALAJA   

HŐMÉRSÉKLET   

CSAPADÉK   

TERM. NÖV.   

IPARÁGAK   

 

 

 KISKUNSÁGI NEMZ. PARK HORTOBÁGYI NEMZ. PARK 

NÖVÉNYEI   

ÁLLATAI   

ÉRDEKESSÉG   

 

2. csoport 
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A tájak hajdani állapotát ma már csak a nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, 

természetvédelmi területek őrzik. Ilyen a Kiskunsági Nemzeti Park. 

Itt díszlik a puszták legszebb virága, a sziki őszirózsa. A szárazságtűrő 

növények bírják a megpróbáltatásokat. Ilyen a zsázsa, a sóvirág és a sziki libatop. A táj 

állatvilága is igen gazdag. Sok rovar- és madárfaj él itt. Védett madár a puszták 

„strucca”, a 20 kg-ot is elérő túzok, a székicsér, az ugartyúk, a kék- és vörös vércsék. 

 

Régen, mielőtt a Tiszát szabályozták volna, egész országnyi területeket öntött el. 

Az alacsonyabb területeket lassanként feltöltögette a benne lévő iszappal, homokkal, és 

síksággá egyengette el. Így jött létre a Hortobágy, Magyarország legnagyobb füves 

pusztája. Régen olyan kopár volt, hogy körös-körül szabadon futhatott rajta a tekintet, 

még a fák sem állták útját. Egy-egy pásztortanya, sárból vert karám vagy nádkunyhó 

tűnt fel csak itt-ott.  Aztán megint a néptelen, ritkás fűvel borított, komor pusztaság 

mindenfelé. A gyepesebb részeken csendesen legelésző fehér gulyák, szélsebesen 

vágtató ménesek, szürke juhnyájak bukkantak fel. Az állatok télen-nyáron kint éltek a 

szabad ég alatt. Gulyások, csikósok juhászok és kondások vigyáztak rájuk. Csendesen 

terelgették állataikat, s közben el-elgyönyörködtek a délibáb csalóka játékában.  

A végtelen síkságon a kis Hortobágy folyócska kanyarog. A híres Kilenclyukú 

híd vezet át rajta. E kőhíd mellett tartották a nevezetes „hídi vásárokat”. Rengeteg 

ember megfordult ilyenkor a Hortobágyon. Külföldről is érkeztek állatkereskedők. A 

vásár után este nagy mulatság kezdődött. Megszólalt a furulya, a cimbalom meg a 

bőrduda. Nagy szabad tűzhelyeken sercegve pirult a malacpecsenye.  

Hatalmas őslegelők őrzik a Hortobágy természeti szépségeit, a pusztai pásztorkodás 

emlékeit. A vidék védelmet nyújt a ritka növényzetnek és a kiveszőben lévő ősi magyar 

háziállatoknak, mint amilyen a villás szarvú szürkemarha, a bivaly, a pödrött szarvú 

rackajuh.  

 

        Antalffy Gyula nyomán 

 

Fogalomértelmezés 

 

1. Gyakran halljuk az ártér kifejezést is. Ártérnek azokat a mélyebb fekvésű folyó 

menti területeket nevezzük, amelyeket a folyó árvizei a gátak kiépítése előtt szabadon 

elöntöttek. A gátak megépítése óta az ártereket - amelyek néha 30-40 km távolságra is 

elnyúlnak - már nem önti el a folyó.  

A gátakat általában nem közvetlenül a meder mellé építik, hanem attól távolabb, hogy 

az árvíznek kellő helye legyen a lefolyásra. A meder és töltés közötti területet, amelyet 

árvízkor víz borít, hullámtérnek nevezzük. 

 

2. Hazánk legszárazabb tája a Nagykunság. Itt hull a legkevesebb csapadék. 

Előfordul, hogy nyáron hetekig nem esik az eső. Ezt a száraz időszakot aszálynak 

nevezik. Ilyenkor szomorú képet mutat a táj. A talaj kiszárad, megrepedezik, a lankadt 

növények sárgulni kezdenek.  

Az emberek öntözőcsatornákat építettek, hogy öntözzék a szomjas földeket. A Tisza 

vizét vezetik a földekre. 
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3. Érdekes természeti tünemény a délibáb. Akkor keletkezik, amikor a pusztán hirtelen 

fölmelegszik a levegő. A távoli tárgyak képét megfordítottan, közel kerülve látjuk a 

magasban. A délibáb a messzi pásztorkunyhókat palotákká növeli, s a távolban 

legelésző teheneket tízszeres nagyságban toronymagasra emeli a levegőbe. Forró nyári 

napokon ma is játszadozik a délibáb a hortobágyi legelőkön.  

 

4. Fönt a jegenyenyárfák tetejének birodalmában már zúgás van. Messze hirtelen 

vékony hegy emelkedik homokból, egyre nagyobb, egyre magasabb. Ott már a 

forgószél járja a boszorkánytáncot. Nagy zúgás következik, és végigvágtat a tájon a 

száraz vihar. 

A föld fölszállt a levegőbe, a föld utazik, s nő a homok, mindegyre nő. A repülő 

homok úrrá lett az emberen. Nincs levegő, se ég, se föld, csak homok van, szálló, 

repülő homok, elfog ez mindent és betemet mindent. 

A nyílegyenes táj most hepehupás. Ahol búzavetés állott, most nagy tágas mélyedés 

látszik, mint amilyen a kiszáradt tófenék szokott lenni, ahol pedig az árpa virult, ott se 

síkság, se árpa, hanem magas domboldal. A búzavetés földestül átvándorolt az 

árpavetésre. 

 

5. A Tisza szabályozásának óriási munkáját. Széchenyi István indította el a múlt század 

közepén. Vásárhelyi Pál, a híres vízépítő mérnök készítette hozzá a terveket. 

Elhatározták, hogy lemetszik a Tisza nagy kanyarulatait, hogy a folyó gyorsabban 

vezesse le vizét. Ugyanakkor védőgátakat építenek a két part hosszában, hogy ne 

tudjon kiáradni. 

Kézi erővel folyt a mederásás és a gátemelés munkája, mert akkor még nem voltak 

lánctalpakon járó kotrógépek. A folyam levágott kanyarulatai helyett a rövidebb, új 

medret és a magas védőgátakat földmunkások ezrei, a kubikosok építették meg. 

Ásóval, csákánnyal és egykerekű talicskával dolgoztak, mégis világraszóló eredményt 

értek el fél évszázad alatt: a Tisza 120 kanyarulatát levágták, s ezzel több mint 450 

kilométerrel megrövidítették a folyót. Ugyanakkor 3500 kilométer hosszú töltést 

emeltek, amivel 5 millió hold szántóföldet mentettek meg az árvíz veszélyétől. 
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Matematika 2. évfolyam 
 

Varga Zoltánné   Tinódi L. Sebestyén Általános Iskola Szigetvár 

 

 

Tananyag: A szorzó- és bennfoglaló táblák gyakorlása. 

 

Feladatok: Műveletek gyakorlása. Szövegalkotás. 

Önálló gondolkodás fejlesztése. 

 

 

Az óra tartalma és menete 
 

1. Relaxáció, agytorna 

2. Folyamatos ismétlés - labdával 
számszomszédok, összeadás, kivonás 

3.Csodatábla 
összetett műveletek 

Oszthatóság 4-gyel, 5-tel, 7-tel osztható számok helyének megkeresése 

4. Lazító gyakorlatok 

5. Gyakorlás kiscsoportos munkaformában 
Feladatadás: borítékban 

 

a.)  Csodafa 

 

Süni:   A legnagyobb eredményeket adjátok össze! 

 

   9•5 =   21:3 = 

   6•3 =     8.2 = 

   8•7 =   72:8 = 

  15:3 =   10.3 = 

  24:6 =   28:7 = 

  90:9 =     7•5 = 

  25:5 =     9•4 = 

 

Aladdin:  A páratlan eredményeket adjátok össze! 

 

    8•7 =     9•5 =    8•8=     7•6= 

    9•3 =     5•6=    5•4=     8•3= 

  10:5 =     8•2=    4•9=   15:5= 

    6•6 =   24:6=   16:4=   18:9= 

    4•8 =   50:5=   18:3=    36:6= 

  30:3 =    7•4=   14:2=     9•6= 
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Ariel:   Az egyjegyű eredményeket adjátok össze! 

 

    6•5=    7•3=  16:4=   10•3= 

  27:3=    5•5=    9•8=     9•5= 

  10•9=    4•3=    3•6=     8•2= 

    8•3=    5•7=    4•5=     3•9= 

    9•4=  18:2=    9•2=     4•8= 

    4•4=    4•9=    6•6=   25•5= 

 

Mókus:  A páros eredményeket adjátok össze! 

 

    9•4=    9•5=  21:7=  25:5= 

    7•3=  21:3=    5•4=  36:4= 

  15:3=    9•3=    9•9=    9•3= 

    9•7=  28:4=    3•5=  10•4= 

  18:6=  18:2=  56:8=    9•3= 

    7•5=  16:4=    9•7=  18•2= 

 

Gumimacik:  A kétjegyű eredményeket adjátok össze! 

 

    0•5=    4•4=  18:6=  81:9= 

  18:3=  56:7=  24:4=  48:8= 

    3•8=  64:8=    6:6=    5•3= 

  21:7=  42:6=    0•9=  14:7= 

  15:5=  21:3=  32:8=  25:5= 

  27:9=  40:5=  10•2=  64:8= 

 

Micimackó:  A legkisebb eredményeket adjátok össze! 

 

    5•5=    4•9=    8•6=    8•3= 

      7•7=    8•8=    7•5=    9•3= 

    9•6=    5•8=    9•6=    5•7= 

    8•4=    9•9=  10•8=    4•3= 

  10•6=    6•7=    9•4=    8•8= 

    7•5=    6•5=    5•9=    4•7= 

 

Buci maci:  A kerek tizeseket adjátok össze! 

 

    6•2=    5•4=    8•6=  35:7= 

    7•5=    6•6=    7•2=  24:6= 

    8•4=  12:2=    5•7=  10•4= 

  10•2=  18:3=  42:6=    9•3= 

    9•6=  27:9=    5•3=    8•7= 

    4•3=    9•9=  40:4=    3•2= 
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a) Tininindzsa: A páros eredményeket adjátok össze! 

 

 

    7•7=    5•7=     5•5=    6•6= 

    6•5=    9•7=      4•4=    9•3= 

  12:4=    3•7=       3•7=    3•3= 

  15:5=  21:7=   14:2=  35:7= 

    9•7=  42:6=   49:7=  15:5=  

    9•9=    3•8=     7•5=  42:6= 

 

b.) Kakukktojás 

 

     Karikázzátok be minden sorban a kakukktojást!  Indokoljátok! 

 

(1)  35  27  92  41  60 

(2)  14  21  28  35  38 

(3)  53  48  61  97  25 

(4)  103  92  49  51  18 

(5)  7.7  2.2  6.8  8.8  5.5 

 

c.) Hibavadászat  Ha  hibás, javítsátok! 

 

(1)  (8•4) + 28 = 60 

(2)   10•4.........._........ 8•5                 _: 41......+00 

(3)  100 - (6•6) = 74 

(4)   65 + (42:7) = 71 

(5)     5•6 .......  4•9 

 

d.) Szöveges feladat írása 

 

     (3•4)+12= _ 

 

e.)  Rejtvény   2-2  csoporté azonos 

 

        Süni - Ariel                                                  Aladdin-Micimackó 

 

             14E                                                                    35Á 

 l.  5•3=15Á                                                      1.    7•5=36A 

              16S                                                                     37E 

 

                 45CS                                                                  25K 

 2.    9•5=46SZ                                                  2.     8•3=24H  

                  47T                                                                     26L 
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                 6V                                                                       7V 

 3.   21•3=5S                                                      3.    40•8= 6 I 

                       7D                                                                        5E 

 

                       6P                                                                       54J 

 4.  48:6= 7R                                                      4.     9•6= 55C 

                        8K                                                                     56B 

                 

                     81L                                                                     17Z 

 5.   9•9= 82T                                                      5.    8•2= 16 Í 

                     83V                                                                    18E 

 

                        9Ö                                                                       10M 

 6.  40:5= 8O                                                      6.     60•6=20N 

                       10E                                                                       30H 

 

                      36S                                                                      65Z 

 7.      9•4=37Z                                                     7.      9•7=64P 

                      38T                                                                      63O 

 

5626546317 (LOCSOLKODÁS)                                                   6P 

                                                                                     8.     24:6=5Z 

                                                                                                      3S 

 

                                                                                                      7L 

                                                                                     9.   18:3=  6T 

                                                                                                      8E 

 

       25638  97418. (HÍMESTOJÁS) 

 

Mókus - Tininindzsa   Gumimacik-Buci maci 

 

         36A         20A 

 l. 6•6=37E      1.  5•4=30E 

          38I         40L 

 

            7Z        49L 

 2. 12:2=6É       2  8•6=48E 

            8L        50O 

 

           66C               6U 

  3. 8•8= 65B      3.  28:7= 5E 

           64J            4I 
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             4K        19K 

  4. 16:4=  5M     4.  6•3=18L 

             6L        20LY 

 

           28M        10P 

  5. 3•9= 27N     5. 90:9=20R 

           29T         30S 

 

           81Á          26L 

  6. 9•9= 82A     6.   3•8= 25C 

           83E          24S 

 

            6Ö           9T 

  7. 25•5= 5O     7.  36:4= 8U 

             7P           7K 

 

            70S           55U 

  8. 10•7= 80Z     8.  6•9=   54Ü 

            90V           56E 

 

             9E           30H 

  9. 49:7=  8K     9.  20:2= 20G 

             7T                    10F 

 

   8754l   28  97368       7156398426 

 (SONKA ÉS TOJÁS)    (TAPSIFÜLES) 

 

 

f.) Szöveges feladatok -  a füzetben oldják meg. 

 

(1) Nyuszipapának volt 8 doboza, mindegyikben 6 tojás. 

 Pirosra festette az összeset. Hány piros tojást festett? (Rajz, feladat, válasz) 

 

(2) Nyuszimama 24 zöld tojást festett. Hatosával rakta kosárkába. Hány kosárkára 

volt szüksége? (Rajz, feladat, válasz) 

 

(3) Nyuszi Pisti 9 házba megy locsolkodni. Minden házban 4 nyuszilányt locsol 

 meg. Összesen hány nyuszilányt fog meglocsolni? (Rajz, feladat, válasz) 

 

(4) Nyuszipapa 32 hímes tojást 4 fészekbe fog tenni, mindegyikbe ugyanannyit. 

 Hány tojás jut egy fészekbe? (Rajz, feladat, válasz) 
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9.) Ajándék feladatok 

 

 I. Nyusszancs 7 hímes tojást festett, nyuszimama 3-szor ennyit. 

     a/  Hányat festett nyuszimama? 

     b/  Ketten együtt hány hímes tojást festettek? 

 II. Fgy. 50/4 

 

6. Beszámoló 
 

 - csoportonként egy-egy tanuló 

 - pontozás az értékelőlapon 

 

7. Értékelés -  beszélgetőkörben 
 

 - Sikerült-e elvégezni a feladatokat? 

 - Holnap mit tudtok még jobban csinálni? 

 - Hogy éreztétek magatokat? 

 

8. Személyiségfejlesztő játék 
 

 

ÉRTÉKELŐLAP 

 

 

 l. Csodatábla   2p/ 

 2. Oszthatóság:  2p/ 

 3. Csodafa:   4p/ 

 4. Kakukktojás:  5p/ 

 5. Hibavadászat:  5p/ 

 6. Szöveges feladat írása: 4p/ 

 7. Rejtvény:   4p/ 

 8. Szöveges feladatok: 

   l.   4p/ 

   2.   4p/ 

   3.   4p/ 

   4.   4p/ 

 9. Ajándékfeladatok: 

   I.   3p/ 

   II.   3p/ 

 10. Szabályok betartása: 3p/ 

 

 Összes pontszám:   51p/ 
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Történelem 6. évfolyam 
 

Éles István   Általános Iskola Drávafok 

 

 

 

Az óra anyaga: A királyi hatalom megszilárdítása 

Hunyadi Mátyás korában (1458-1490) 

 

Az óra célkitűzése: A központosított királyi hatalom előnyeinek megláttatása. 

 

 

Az óra tartalma és menete 
 

 

Az osztály 18 tanulóból áll. 9 fiú és 9 lány alkotja az osztályközösséget. Öt csoportot 

alakítottunk ki szimpátia alapján. 

 

l. csoport: 3 fiú alkotja (mindhárman gyenge képességűek) 

 Az órai feladatuk: 

a.) Előzetes kutató munka mindenkinek: Lexikonból kikeresni és tájékoztatni 

mindenkit: mi a humanizmus? (jellemzői, ismérvei) 

b.) Ki volt Vitéz János? Életútjának rövid ismertetése (egyik tanuló előzetes 

felkészülése alapján) 

c.) Ki volt Janus Pannonius? Életének rövid bemutatása (másik tanuló feladata 

-koncentráció az irodalommal) 

Janus Pannonius - Pannonia dicsérete 

Mátyás megválasztása Magyarország királyává 

Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata című epigrammáinak 

bemutatása 

A feladat bemutatására tervezett idő:  8-10 perc 

 

2. csoport: 4 lány alkotja (közepes képességűek) 

     Az órai feladatuk: 

a.) Hunyadi János a nándorfehérvári hős bemutatása 

b.) Arany János: Mátyás anyja című versének bemutatása 

c.) Mátyás királlyá választásának körülményei 

d.) A főurak visszaszorítása - uralkodásának kezdeti időszakában 

A feladathoz felhasznált segédeszközök: tankönyv, munkafüzet, 

szemelvénygyűjtemény történetek a középkori Magyarországról. 

Felkészülésre  és a bemutatásra tervezett idő 10 perc. 
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3. csoport: 4 fiú alkotja (mindnyájan jó képességűek - ők kapják a legnehezebb 

feladatsort) 

A központi királyi hatalom alappillérei: 

a.) A zsoldos hadsereg kiépítés (eddig milyen hadsereggel rendelkeztek a 

magyar királyok?) - a hadsereg összetétele 

b.) Mátyás adói 

c.) A nagy kancellária kiépítése - a papi hatalom korlátozása 

d.) A  bíróságok átszervezése - eddig milyen bíróságok működtek? 

(tantárgyon belüli koncentráció) 

A feladat bemutatására tervezett idő: 10 perc. 

 

4. csoport: 2 fiú és 1 leány alkotja a csoportot (közepes képességűek) 

 Az órai feladatuk: 

a.) Mátyás külpolitikája - török elleni háború (Kinizsi Pál) 

b.) Mátyás külpolitikája - nyugati hadjáratai („nyögte Mátyás bús hadát, 

Bécsnek büszke vára”) 

(Koncentrálás tantárgyon belül és az irodalommal) 

A feladat bemutatására tervezett idő: 8 perc. 

 

5. csoport: 3 leány (gyenge képességűek) 

 Az órai feladatuk: 

a.) Mátyás jelentősége, nagysága történelmünkben. 

b.) Történetek Mátyás királyról 

(Koncentrálás tantárgyon belül és az irodalommal) 

A feladat bemutatására tervezett idő: 5 perc. 

 

Az óra menetének értékelése,  a csoportok munkáinak megbeszélése. 

A feladatok megoldásához használható anyagok: 3-4-6. osztályos irodalom tankönyv, 

6.osztályos osztályos történelem tankönyv és munkafüzet, Lexikon, történelmi 

szemelvények gyűjteménye, képsor Mátyás király életéről, Mondák könyve. 
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