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A TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ, HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJA: 

 Kialakítani az ember és a környezet harmonikus együttélésének a képességét.  
 A környezet alaposabb megismerése és igényes alakítása 

 

A TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA /FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK/: 

 A gyermekek élő környezethez való viszonyának fejlesztése, pozitív viszonyulás a 
 növényekhez, állatokhoz. Megfigyelés, kifejezőkészség, igényesség a környezetre, 
 együttműködés, szövegértés, szövegalkotás. 

 

A TEVÉKENYSÉG FELADATA: 

 A tavasz témakörben az időjárás, a növények, az állatok és a tavaszi munkák 
 megfigyelése. Mindezek megjelenése az irodalomban és a művészetekben. A 
 környezet igényes alakítása. Aktív részvétel az iskola környékének rendezésében, 
 parkosításában. 

 

A TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT KOROSZTÁLY: 

1. osztályosok 

 

A TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA: 

 1 hét – 19 óra 
 2010. április 12-16. 

 

A TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A HELYI PEDAGÓGIAI  PROGRAMHOZ: 

 Iskolánk Pedagógiai Programjának fontos része a környezettudatos 
környezetvédelemre  nevelés. 

  „- Alapvető feladatunk kialakítani az egyén és a környezet harmonikus  
  együttélésének képességét. 
  . 
  . 
  . 



4 
 

  Megismertetjük a tanulókkal az iskola szűkebb és tágabb környezetét,  
  megköveteljük, hogy óvják annak rendjét, tisztaságát. 
  . 
  . 
  . 
  Megtanítjuk őket az élővilág megbecsülésére, megóvására.” 

A TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A HELYI TANTERVHEZ: 

 „A környezet tantárgy tanításának célja az első osztályban 
 . 
 . 
 . 
 - Megláttatni az évszakok változását, az időjárást. 
 - Kialakítani a tanulókban a természet és a környezet szeretetét, gyakoroltatni a 
 védelmükkel kapcsolatos tevékenységeket. 
 

A TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A KOMPETENCIA ALAPÚ PROGRAMCSOMAGHOZ: 

 Kompetenciákat fejlesztünk változatos és új, korszerű tanulásszervezési 
 módszerekkel. 

 

A TEVÉKENYSÉG MÓDSZEREI: 

 Tapasztalás, megfigyelés, tevékenység, kirándulás. A tapasztalatok rendszerezése, 
 csoportosítása, rögzítése rajzzal, ismertetése szóban. Kooperatív tanulás. Témahét. 

 

A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNEI: 

 Iskola, családi ház, iskola udvara (jelenleg ez az óvoda udvara is.) 

    

 

A TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI: 

 Tankönyvek, munkafüzetek, feladatlap, szókártyák, mondatkártyák, rajzlapok, rajz- és 
 íróeszközök, CD lemez, videofilm, kerti szerszámok, öntözőkannák. 

 A környezetismeretet a Mozaik Kiadó Környezetünk titkai című tankönyvéből, a többi 
 tantárgyat az Apáczai Kiadó tankönyveiből tanítjuk. 
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TÉMAHÉT VÁZLAT 

1. osztály 

Április harmadik hete 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Olvasás, írás: 
A három napon át tartó 
időjárás megfigyelésének 
megbeszélése. 
Az időjárás megfigyelés 
megkezdése, lejegyzése. 
Szutyejev: A gomba alatt 
című meséjének 
feldolgozása. 
 
Rajz, rajz: 
Meseillusztráció a gomba 
alatt című meséhez. 

Testnevelés, testnevelés: 
Az időjárás megfigyelés  
2. napja, a mért adatok 
lejegyzése. 
Tanulmányi séta egy 
családhoz. 
Tavaszi növények, állatok, 
munkák megfigyelése. 
 
Olvasás: 
Móra Ferenc: 
Fecskehívogató című 
versének feldolgozása, 
tanulása. 

Ének: 
Tavaszi dalok és 
gyermekjátékok. 
 
Környezetismeret: 
Az időjárás megfigyelés 3. 
napja. A három nap 
összegzése, 
megbeszélése.  
Éled a természet! 
A kirándulás 
tapasztalatainak 
rendszerezése, 
megbeszélése. 
 
Technika: 
Százszorszép vagy nárcisz 
készítése kreppapírból. 

Olvasás, testnevelés: 
Fésüs Éva: Kertész leszek 
című versének 
feldolgozása. 
Részvétel az iskola 
környékének 
parkosításában. 

Olvasás: 
Móra Ferenc A fecskék 
című olvasmánya. 
 
Korrepetálás: 
Petőfi Sándor: A gólya 
című verse. 
Film nézés: Meséink 
madara, a gólya 
 
Az éledő természetről a 
témahéten tanultak 
összegzése 

     

Délutáni szabadidős 
foglalkozás: 
A gomba alatt című mese 
dramatizálása. 
 

Délutáni szabadidős 
foglalkozás: 
Játék: 
Beültettem kiskertemet 
Bújj, bújj zöld ág 

Délutáni szabadidős 
foglalkozás: 
Szélforgó készítése. 
 
 

Délutáni szabadidős 
foglalkozás: 
Közös kép készítése: A mi 
virágoskertünk. 
 

Délutáni szabadidős 
foglalkozás: 
Fecske-mobil készítése 
papírból. 
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ÓRAVÁZLATOK 

HÉTFŐ 

Olvasás, írás óra 

Az órák célja: A tavaszi időjárás megfigyelése, tapasztalatgyűjtés, közös munka. Csoportalakítás azonos érdeklődés szerint. Együttműködés, 

elfogadás, türelem fejlesztése. 

Feladata: Szutyejev: A gomba alatt című meséjének feldolgozása. Szövegértés, írás, olvasás gyakorlása, kapcsolása a tavaszi időjáráshoz. 

Dramatikus megjelenítés. Az időjárás megfigyelése, lejegyzése. 

Fejlesztendő kompetenciák: Kommunikációs készség, olvasás, szövegértés, írás, helyesírás, kérés, üdvözlés nyelvi és nem nyelvi formái, 

önkifejezés, önállóság, együttműködés, megfigyelőképesség fejlesztése. 

Tevékenység 
A tevékenység célja, 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

Ráhangolás 

 I/1. A pedagógus tavaszi sétát idéz fel, képzeltet el illatokkal,      
     színekkel, madárhangokkal. A gyerekek sétálnak az osztályban,      
     kitöltik a teret, elképzelik, amit hallanak. 

3perc 

Képzelőerő,  
beleélés 

Egész osztály 
együtt 

CD Ének-zene  
1. osztály  
Madárhangok 
 

 I/2. Versmondás együtt. 
     Gazdag Erzsi: Április (Ok. 49. o.) 

2 perc 

Beszédművelés, 
helyes ejtés 

  

II. Új tartalom feldolgozása 

 II/1. Csoport alakítás azonos érdeklődés szerint. 
     Tavasszal kapcsolatos képek választása. az összetartozók      
     megkeresik egymást. Ők egész héten együtt dolgoznak. 
     Négy csoport alakul: 

Néma olvasás, 
gondolkodás, 
csoport alakítás, 
elfogadás 

Egész osztály 
együtt 

Képkártyák: 
gyöngyvirág, 
tulipán, jácint, 
kankalin, nárcisz, 
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Tevékenység 
A tevékenység célja, 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

  - virágok 
  - madarak 
  - állatkölykök 
  - munkálatok 

5 perc 

gólya, fecske, 
sárgarigó, 
feketerigó,kiscica, 
kiskutya, 
bárány,kiskacsa, 
kiscsibe, ásás, 
gereblyézés, virág 
ültetés, öntözés 

 II/2. A pedagógus bemutató olvasása. 
     A gomba alatt című mese felolvasása. 

5 perc 

Figyelem, 
szövegértés 

Tanítói előadás Mese szövege. 
Szutyejev:  
A gomba alatt 

 II/3. Első reakciók meghallgatása 
5perc 

Beszédkészség Frontális 
osztálymunka 

 

 II/4. Ráhangolódás a mesére. 
     Pókháló ábrával felírják a csoportok a mese szereplőit. 

5 perc 

Emlékezet, 
íráskészség, 
figyelem, 
türelem 

Kooperatív tanulás 
- szóforgó 

Filctollak, 
papír 

 II/5. A tanulók elolvassák a mesét (minden csoport). 
     Csoporton belül felosztják egymás között, hogy ki mennyit olvas. 

15 perc 

Hangos olvasás, 
figyelem, 
türelem 

Differenciált 
munka 

Mese szövege, 
ceruza 

     Annak megbeszélése, hogy az esőtől nőtt meg a gomba    

 II/6. Eseményvázlat összeállítása. 
     Az állatok nevének és képének párosítása és felragasztása az      
     események sorrendjében. 
     Önellenőrzés: mesével 
 

5 perc 

Időrend felismerése, 
emlékezet, 
érvelés, 
önellenőrzés 
 
 

Kooperatív tanulás 
- kerekasztal 

Az állatok képe és 
neve 
- csoportonként  
1 sorozat, 
ragasztó, 
lap 
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Tevékenység 
A tevékenység célja, 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

 II/7. A felragasztott képek és nevek mellé felragasztják az          
     eseményeket tartalmazó mondatkártyákat. 

5 perc 

Időrend, 
érvelés, 
szövegértés 

Kooperatív tanulás 
- kerekasztal 

Felragasztott 
képek, 
mondatkártyák 

 II/8. Az írás füzetbe emlékezetből leírják az állatok nevét. 
     Önellenőrzés: összehasonlítással. 
     Ezután 3 tetszés szerinti mondatot lemásolnak a mondatkártyák 
     közül. 

15 perc 

Írás emlékezetből, 
mondatok másolása, 
önellenőrzés 

Önálló munka 
 
Differenciált 
munka 

Füzet 

III. Új tartalom összefoglalása 

 III/1. A mese felidézése szóban. 
     A feladatlapon az összetartozó részek összekötése 

15 perc 

Szóbeli kifejező 
képesség,  
emlékezet, 
figyelem 

Frontális munka 
Önálló munka 

 
Feladatlap 

 III/2. Értékelés 
  a/ Csoportban: 
      Azért volt jó veletek dolgozni, mert… 
  b/ Beszélgetőkörben: 
      Ma az tetszett a legjobban… 

Véleményalkotás, 
kommunikáció, 
figyelem 

Kooperatív tanulás 
- szóforgó 
 
Egész osztály 
- beszélgetőkör 
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HÉTFŐ 

Két rajz óra 

Cél: Egymás segítése, kreativitás, együttműködés, közös munka. 

Feladat: Meseillusztráció készítése A gomba alatt című meséhez. Közös képalkotás 

Fejlesztendő készségek: Kreativitás, közösségi gondolkodásmód, kompromisszum készség, elfogadás, önállóság, eszközhasználat, szépérzék, 

színhasználat, rajztechnika, térkitöltés, emlékezet. 

 

Tevékenység 
A tevékenység célja 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

I. Ráhangolás 

 Kezek bemelegítése (Szabó Borbála: Mozdulj rá című versére) 
     -Gyülekeznek a felhők… 
     (Az ujjak mozgatása a fej fölött) 
     -Esik az eső… 
     (Zongorázás az asztalon) 
     -Kopog a jég… 
     (Kopogás az asztalon) 
     -Dörög az ég, 
     (Dörömbölés az asztalon ököllel) 
     -Villámlik! Lecsap! 
     (Kinyújtott tenyérrel az asztalra csapunk) 
     Kisütött a nap. 

Ráhangolás, 
ujjtorna, 
képzelőerő, 
dramatikus játék 

Egész osztály 
együtt 
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Tevékenység 
A tevékenység célja 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

     (Két nyújtott karral a fej körül körívet húzunk) 
5 perc 

II. Új tartalom feldolgozása 

 Meseillusztráció 
 II/1. Páronként A/3-as rajzlapra közösen egy nagy gomba felrajzolása, 
     színezése zsírkrétával. 
 
 

25 perc 

Térkitöltés, 
egymás segítése, 
munkamegosztás, 
forma és szín 
érzékenység 
zsírkréta használata 
 

Páros munka Páronként 1 db. 
A/3-as rajzlap, 
zsírkréta 

 II/2. Puzzle kirakása a gomba alá 
     -állatok képe 
 

5 perc 

Rész-egész viszony Páros munka Puzzle 
- páronként  
1 készlet 
 

 II/3. Színezett ecsetrajz készítése az állatokról. 
     A párok elosztják egymás között, hogy ki melyik állatot rajzolja. 
  - akinek szükséges, ceruzával felvázolja az állatot 
  - tussal, vagy sűrű fekete festékkel megfesti a körvonalát 
  - tisztára mosott ecsettel befesti az állatot. 
 
 
 

20 perc 

Kompromisszum, 
vizuális kifejezés 
formával és színnel 

Önálló munka Páronként  
1 db. A/5-ös, 
4 db. A/6-os 
rajzlap, 
vízfesték, 
ecsettál, 
ecset, 
törlőrongy, 
víz 

 II/4. Ha megszáradt a kép, a festmények kivágása: 
  - először nagyjából 
  - azután minél közelebb a körvonalához. 

5 perc 

Olló használata, 
pontosság, 
figyelem 

Önálló munka Olló 
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Tevékenység 
A tevékenység célja 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

 II/5. Puzzle leszedése, a kivágott állatok felragasztása a gomba alá. 
5 perc 

Térkitöltés Páros munka Alátét, 
ragasztó 

 II/6. Eső festése a közös képre Háttér. 
10 perc 

Empátia Páros munka Festék 

III. A képek kiállítása 

 III/1. A csoportok értékelik 
     a/ magukat 
  Jó volt együtt dolgozni, mert… 
  A képünkön az tetszik, hogy… 
  Az nem tetszik, hogy… 
        Szempont: A tér kitöltése, állatok mérete, színek 
     b/ egymást 
  Kinek az alkotásán mi tetszik. 

6 perc 

 
Önértékelés, 
önkritika 
 
 
 
Pozitívum meglátása 
egymás munkájában 

Páronként Kész rajzok 

n III/2. Rendrakás 
6 perc 

Igényesség a 
környezete 

Egész osztály  

 III/3. Befejező játék: Mozdulj rá! 
3 perc 
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HÉTFŐ 

A gomba alatt című mese dramatizálása 

I. 1. A délelőtt feldolgozott mese szereplőinek felismerése a pedagógus által 

 készített  álarcokról. 

2. A felismert álarcok sorba rendezése a táblán 

 Az állatok által mondott mondatokat a kép mellé helyezik a tanulók. A 

mondatokat fel is olvassák. 

3. A mesében szereplő állatok hangjának utánzása. 

 

II. 1. Jelentkezés alapján a szereplők kijelölése. 

2. A mese eljátszása. 

 

III.  Értékelés 

 A gyerekek elmondják, hogy miért érezték jól magukat a szerepükben 
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KEDD 

Két testnevelés óra 

Cél: Séta a szabadban. Az időjárásnak megfelelő öltözködés. Annak megtapasztalása, hogy az időjárás változása hogyan hat a természetre: 

növényekre, állatokra, emberekre. A környezet szépítésének észrevétetése, igényesség alakítása. Az iskola és a család együttműködése. 

Feladat: Tanulmányi séta az iskola környékére. Egy tanuló családi házának meglátogatása. A kert virágai, a kerti munkák, a tavasszal született 

állatok bemutatása. Útközben virágoskertek, madarak megfigyelése. 

Fejlesztendő kompetenciák: Megfigyelés, ok-okozat észrevétele, fogékonyság a változásra,színek, hangok, illatok szépségének megtapasztalása. 

Gondolkodás, szépérzék fejlesztése. Köszönés, illedelmes viselkedés, megszólítás, köszönetnyilvánítás. 

 

Tevékenység 
A tevékenység célja, 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

I. Ráhangolás 

 . A kirándulás ismertetése, megfigyelési szempontok adása: 
  - tavaszi munkák a kertekben 
  - virágok 
  - tavasszal született állatok 
  - madarak 
 Az előző nap alakult csoportok egész héten együtt dolgoznak. 

10 perc 

Figyelem, 
önfegyelem 
 
 
 
Elfogadás 

Frontális munka  

II. Új tartalom feldolgozása 

 Séta egy tanuló kertes családi házához 
 II/1 .Útközben: illatok, színek, hangok, növények, madarak (fecskék, 
     gólyák, gólyafészek) megfigyelése. 

20 perc 

Megfigyelés, 
sokoldalú  
tapasztalat 
gyűjtés 

Egész osztály 
együtt 
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Tevékenység 
A tevékenység célja, 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

 II/2 .Családi háznál: köszönés, üdvözlés. 
     a/ A házigazda irányításával a kerti munkák, a virágoskert növényei 
         és a tavasszal világra jött állatok megfigyelése. 

 35 perc 
     b/ Csoportonként leülnek a fűre. 
  -„Növények” csoportja: lejegyzi a látott növények, virágok 
  nevét. 
  -„Állatkölykök” csoportja: lejegyzi a látott kis állatokat 
  -„Kerti munkák csoportja: a látott és ismertetett kerti  
  munkákat 
  -„Madarak” csoportja: a sétán látott madarak nevét. 

15 perc 

     c/ A vendéglátás megköszönése, elköszönés. 

Illendő köszönés, 
megfigyelés, 
önfegyelem, 
állatok simogatása, 
virágok szagolása 
illedelmes viselkedés 
írás, 
alkalmazkodás,  
emlékezet, 
csoportszellem,  
figyelem 
 
 
Köszönetnyilvánítás 

Egyénileg és 
csoportosan 
 
 
Kooperatív tanulás 
- kerekasztal 
- szóforgó 
Együtt 

 
 
 
 
Rajztáblára 
rögzített lap, 
íróeszköz-
csoportonként 
egy 

 II/3. Séta vissza az iskolába. 
15 perc 

   

III. Új tartalom összefoglalása 

 III/1. A tapasztalatok rövid összegzése 
  
 III/2. Magatartás értékekése 

5 perc 

Emlékezet 
 
Önértékelés 

Frontális 
osztálymunka 
Kooperatív tanulás 
- csoportszóforgó 

Jegyzetek 
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KEDD 

Olvasás óra 

Cél: Az éledő természet jeleinek keresése a versben. 

Feladat: Móra Ferenc: Fecskehívogató című versének feldolgozása. Verstanulás képek segítségével. Színek, hangok, illatok tavasszal. 

Fejlesztendő kompetenciák: Verstanulás, olvasás fejlesztése, összefüggések meglátása, sorba rendezés, képzelet, a közös munka öröme. 

 

Tevékenység 
A tevékenység célja, 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

I. Ráhangolás 

 I/1. Légzőgyakorlat 
  - levegő kifújása „f” hanggal 
  - mondóka egy levegővétellel: 
  Fecskét látok, szeplőt hányok, selymet gombolyítok. 

Helyes légzés Mindenki együtt  

 I/2. Vivaldi: Négy évszak című művéből, a Tavaszból egy rövid részlet 
     hallgatása. 
     Közben a simogató napsugár melegének, a tavasz illatainak,      
     színeinek felidézése gondolatban. 

3 perc 

Ráhangolás, 
képzelet, 
emlékezet, 
figyelmes hallgatás 

Egész osztály 
együtt 

CD: Vivaldi: 
 A négy évszak 

II. Új tartalom feldolgozása 

 II/1. Leírják a gyerekek, milyen növények, állatok jutnak eszükbe a 
     tavaszról, majd bemutatják. 

5 perc 

Emlékezet, 
gondolkodás, 
türelem 

Kooperatív tanulás 
- kerekasztal, 
- csoportszóforgó 

Papír, ceruza 
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Tevékenység 
A tevékenység célja, 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

 II/2. A pedagógus bemutató olvasása. 
     Móra Ferenc: Fecskehívogató ( Ok. 50. o.) 
 
     A versben szereplő növények, állatok képének kivágása a      
     mellékletből és beragasztása a munkafüzetbe. 

10 perc 

Figyelmes hallgatás 
 
 
Pontos, tiszta munka 

Frontális 
osztálymunka 
 
Önálló munka 

Olvasókönyv 
 
 
Melléklet, 
olló, ragasztó, 
Olvasófüzet 

 II/3. A tanulók hangosan elolvassák a verset. 
     Összekötik a rímelő szavakat. 

5 perc 

Pontos olvasás, 
összecsengő sorvégek 
meghallása 

Frontális 
osztálymunka 

Olvasókönyv 

 II/4. Verstanulás képek segítségével 
8 perc 

Felidézés Egész osztály 
együtt 

 

 II/5. Puzzle kirakása: fecske 
 
 
     A tanulók szétosztják egymás között a darabokat,egymás után      
     egyesével helyezik az asztalra a megfelelő helyre a kép egyes      
     részeit, majd felragasztják az összerakott képet. 

5 perc 

 
 
 
Türelem, 
 figyelem 
közös cél 
felismerése,megvalósí
tása 

 
 
 
Kooperatív tanulás 
- kerekasztal 

 
 
 
Szétvágott puzzle 
darabok 
borítékban, 
ragasztó, lap 

III. Az új tartalom összefoglalása 

 III/1. A vers felidézése képek segítségével 
4perc 

Emlékezet Egész osztály 
együtt 

Olvasófüzet 

 III/2. A gyerekek értékelése 
     Az volt a jó az órán… 
     Azért volt könnyű a vers tanulása, mert… 

5 perc 

Vélemény elmondása Frontális 
osztálymunka 
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KEDD 

Délutáni szabadidős foglalkozás 

Tavaszi játékok 
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SZERDA 

Környezetismeret 

Cél: Annak észrevétetése, hogy az időjárás változása a tavasz milyen hatással van az élő környezete. A mérésekből és megfigyelésekből szerzett 

ismeretek, tapasztalatok megfogalmazása. Pozitív viszonyulás alakítása a természeti környezethez. 

Feladat: A tavaszi hónapok megtanulása. Az időjárás megfigyelés tapasztalatainak megbeszélése. Rajzos beszámoló készítése a tanulmányi 

sétán látottakról. Annak megbeszélése, hogy hogyan változott meg az állatok és növények élete tavasszal. Tavaszi munkák. 

Fejlesztendő kompetenciák: Emlékezet, szókincs, kifejező képesség, következtetés, összefüggések meglátása, vizuális megjelenítés, 

együttműködés, kooperatív tanulás. 

Tevékenység 
A tevékenység célja, 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

I. Ráhangolás 

 Éneklés 
  - Esik az eső 
  - Fényes napsugár 
  - Fecskét látok 

5 perc 

Ráhangolás, 
együtt éneklés öröme 

Egész osztály 
együtt 

 

Új tartalom feldolgozása 

 II/1. A 3 napig tartó időjárás megfigyelés megbeszélése. Beszámoló 
     csoportonként. (Mtk. 67. o. 1. f.) 

5 perc 

Jelek értelmezése, 
kifejező képesség 

Csoportmunka Környezetünk 
titkai  
munkatankönyv 

 II/2. Rajzos beszámoló készítése csoportonként a tanulmányi sétán 
     látottakról a feljegyzések segítségével: 
  - növények 
  - állatok 
  - munkák 

Emlékezet, vizális 
kifejezés, 
kompromisszum, 
esztétikus elhelyezés 

Kooperatív munka 
- kerekasztal 

Lapok, 
rajzeszköz, 
ragasztó 



21 
 

Tevékenység 
A tevékenység célja, 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

  - madarak 
     A csoportok tagjai megbeszélik, ki mit rajzol,majd a rajzokat      
     felragasztják egy közös lapra. 

10 perc 

 II/3. Beszámoló. Az elkészített munkák bemutatása Szóbeli kifejező 
képesség 

Kooperatív munka 
- csoportszóforgó 

Felragasztott 
rajzok 

 II/4. A bekövetkezett változás okának megbeszélése. 
 
 
 
     Tavaszi virágcsokor rajzolása (Mtk. 67. o. 2. f.). 
 

Összefüggés 
meglátása, 
következtetés 
 
Emlékezet, 
vizuális kifejezés 

Frontális 
osztálymunka 
 
 
Önálló munka 
 

 
 
 
 
Mtk., színes 
ceruza 

     Tavaszi munkák a kertben (Mtk.68. o.). 
     Beszélgetés állatokról, madarakról. 
     Életünk változása tavasszal. (Mtk. 69. o. 4, 5.) 
 
     Színes madárképek megnézése 

10 perc 

Megfigyelés, 
emlékezet, 
kifejező képesség 

Frontális 
osztálymunka 

Mtk. 

III. Az új tartalom összefoglalása 

 III/1. Jó, ha megjegyzed! (Mtk. 69. o.). 
     A tudnivaló hangos olvasása együtt. 

Összefoglalás Frontális 
osztálymunka 

Mtk. 

 III/2. Értékelés. 
     Szempont: A sétán látottak megjegyzése, rajzos beszámolók. 
  a) Tanulók értékelik egymást 
  b) Tanító értékeli a munkájukat, figyelmüket 

5 perc 

Kritika elfogadása 
a társaktól 

Kooperatív tanulás 
- csoportszóforgó 
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SZERDA 

Technika óra 

Tavaszi virágok: tulipán és százszorszép készítése 
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SZERDA 

Délutáni szabadidős foglalkozás 

SZÉLFORGÓ KÉSZÍTÉSE 

Egy négyzet négy sarkát bevágjuk, majd minden második csücsköt a négyzetünk közepébe 

bökjük egy gombostűvel. 

 

Elkészítve így néz ki: 
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CSÜTÖRTÖK 

Olvasás, testnevelés óra 

Cél: Kialakítani az ember és környezete harmonikus együttélésének képességét. Aktív részvétel a környezet szépítésében. Mozgás a szabadban. 

A közös munka örömének megtapasztalása. Olvasás fejlesztése. 

Feladat: Fésüs Éva: Kertész leszek című versének feldolgozása. Részvétel az iskola környékének parkosításában. 

Fejlesztendő kompetenciák: Esztétikai érzék, a munka becsülete, egészséges mozgás, fegyelem, együttműködés, hangos és néma olvasás, 

sorbarendezés. 

 

Tevékenység 
A tevékenység célja, 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

I. Ráhangolás    

     Barkochba: tavaszi virágnevek 
     A szókártyák a gyerekek hátára vannak ragasztva. A teremben     
     járkálva egymástól kérdeznek. Aki kitalálja, a mellére ragasztja a 
     lapot. 

5 perc 

Gondolkodás,  
kérdés feltevés, 
ráhangolás 

Egész osztály 
együtt 

Ragasztós 
szókártyák 

II. Új tartalom feldolgozása 

 II/1. A pedagógus bemutató olvasása (Ok. 79. o.) Fésüs Éva: Kertész 
     leszek 

3 perc 

Figyelmes hallgatás Frontális 
osztálymunka 

Olvasókönyv 

 II/2. A tanulók megnyilatkozásainak meghallgatása 
 

3 perc 

Kötetlen beszélgetés, 
kifejező képesség, 
emlékezet 
 

Frontális 
osztálymunka 

Olvasókönyv 
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Tevékenység 
A tevékenység célja, 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

  II/3. A tanulók olvassák a verset hangosan, versszakonként. 
  a) Aláhúzzák a kerti munkákat. 
  b) Néma olvasás közben bekeretezik a növényeket 
  c) Ellenőrzés versszakonként hangos olvasással 

10 perc 

Hangos olvasás 
lényegkiemelés 
 
önellenőrzés 

Frontális 
osztálymunka 
önálló munka 

Olvasókönyv, 
ceruza 

 II/4. Mondatalkotás a képekről 
3 perc 

Beszédkészség Frontális 
osztálymunka 

Olvasókönyv 

 II/5. A kerti munkák mondatainak sorba rendezése számozással  
     (Of. 32.o. 21. f.). 

3 perc 

Sorba rendezés Önálló munka Olvasásfüzet 

 II/6. Képek kivágása, egyeztetése a versszakokkal beragasztása   
     sorrendben a munkafüzetbe. 

5 perc 

Pontos kivágás, 
 tiszta munka 

Önálló munka Olvasásfüzet, 
melléklet, 
olló, ragasztó 

 II/7. Beszámolnak a gyerekek, hogy ők milyen kerti munkában   
     segítettek már. 

5 perc 

Beszédkészség Frontális  
osztálymunka 

 

III. Fegyelmezett kivonulás a parkba. Fegyelmezettség Együtt  

 III/1. A kert gondozói elmondják a gyerekeknek, hogy milyen    
     talajelőkészítő munkákat végeztek eddig (ásás, gereblyézés). Most 
     következik a virágpalánták ültetése. 

5 perc 

Fegyelmezettség, 
figyelem, 
emlékezet, 
illedelmes viselkedés, 
türelem 

  

 III/2. A gyerekek csoportonként segítenek 1-1 felnőttnek. Kézre adják 
     a palántákat. Közben átismétlik a növény részeit. 
     Kiskannákkal megöntözik az elültetett virágokat. 
     Összegereblyézik a kert környékét. 

40 perc 

Aktív részvétel a 
parkosításban, 
esztétikai érzék 
fejlesztése, 
a munka becsülete 

Csoportmunka Gereblyék, 
kiskannák, 
virágpalánták 
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Tevékenység 
A tevékenység célja, 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

 III/3. Visszatérés az iskolába. 
     Tisztálkodás. 

10 perc 
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CSÜTÖRTÖK 

Délutáni szabadidős foglalkozás 

A mi virágoskertünk. Nárcisz készítése krepp 

papírból.
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PÉNTEK 

Olvasás, korrepetálás 

Cél: A hazatalálás örömének éreztetése a vándormadarak megérkezésekor. A közös munka öröme. A témahét összefoglalása. 

Feladat: Móra Ferenc: A fecskék című olvasmányának feldolgozása. Szövegértés, hangos olvasás. Petőfi Sándor: A gólya című versének részlete. 

Filmnézés a gólyáról. A témahét összefoglalása. 

Fejlesztendő kompetenciák: Hangos olvasás helyes ejtés, szövegértés, szövegalkotás, összefüggések meglátása, lényegkiemelés, gondolkodás, 

együttműködés, türelem, figyelem, emlékezet. 

 

Tevékenység 
A tevékenység célja, 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

I. Ráhangolás 

 I/1. Légzőgyakorlat 
     -a levegő kifújása közben „f” hangoztatása 
     -e-é-i-ü-ö-ü-i-é-e 3-szor, hangerőváltással 
 
 I/2. Versmondás 
     Móra Ferenc: Fecskehívogató 

5 perc 

Helyes légzés, 
artikuláció, 
 hangerő 

Mindenki együtt  

II. Új tartalom feldolgozása 

 II/1. A tanulók minél több madárnevet gyűjtenek össze. Bemutatják 
     munkájukat. 
 

Gondolkodás, 
együttműködés, 
türelem, 

Kooperatív tanulás 
- kerekasztal, 
- csoportforgó 

Papír, ceruza 
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6 perc 

figyelem, 
emlékezet 

 II/2. Csoportosítás 
     Az összegyűjtött madárneveket a tanító felírja a táblára    
     csoportosítva: költöző, nem költöző madarak. 

4 perc 

Figyelem, 
gondolkodás 

Frontális  
osztálymunka 

Tábla, kréta 

 II/3. Ismerkedés az új szöveggel. 
     A tanító felolvassa Móra Ferenc: A fecskék című olvasmányát  
     (Ok. 51. o.). 
 
     A tanulók megnyilatkozásainak meghallgatása. 

5 perc 

 
Figyelem 
 
 
Kifejező képesség 

 
Tanári felolvasás 
 
 
Frontális 
osztálymunka 

 
Olvasókönyv 

 II/4.  
  a) A jól olvasó tanulók némán elolvassák a szöveget. 
     Aláhúzzák a válaszokat (Ok. 51. o. 1. f.). 

Szövegértés, 
válogató olvasás, 
lényegkiemelés 

Differenciált 
munka 

Olvasókönyv 

  b) A lassabban olvasók némán elolvassák a szöveget, de  
    aláhúzniuk nem kell. 

8 perc 

   

 II/5. Hangos olvasás, különös tekintettel a hosszú szavak olvasására. 
5 perc 

Szöveghű olvasás Frontális 
osztálymunka 

Olvasókönyv 

 II/6. Olvasás fejlesztése mondatpiramis olvasásával (Of. 19. o.5 f.). Helyes beszédlégzés, 
szöveghű olvasás 

  

 II/7. Válasz az olvasásfüzet kérdéseire (Of. 19. o. 6. f.) Válogató másolás Önálló munka Olvasásfüzet,  
ceruza 

III. Összefoglalás, értékelés 

 III/1. Mondatalkotás az olvasókönyv képeiről 
3 perc 

Mondatalkotás, 
szóbeli kifejező 
képesség 

Frontális 
osztálymunka 

 

 III/2. Ma az volt a jó az olvasásomban, hogy… 
     Azon kell javítanom, hogy… 

Önértékelés Frontális 
osztálymunka 

 



32 
 

 

Tevékenység 
A tevékenység célja, 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

I. Ráhangolás 

     Puzzle gólya kirakása, felragasztása lapra 
5 perc 

Rész-egész viszonya, 
közös munka, 
türelem,  
pontosság 

Kooperatív tanulás 
- kerekasztal 

Szétvágott gólya 
képe borítékban, 
ragasztó, lap 

II. Új tartalom feldolgozása 

 II/1. A tanító felolvassa Petőfi Sándor: A gólya című versének  
     részletét (Ok. 52. o.) 

2 perc 

Bemutató olvasás   

 II/2. Annak megbeszélése, hogy miért szereti a költő a gólyát. 
2 perc 

Szövegértés,  
beszédkészség 

Frontális 
osztálymunka 

Olvasókönyv 

 II/3. A gyerekek együtt hangosan elolvassák a verset. 
2 perc 

Hangos olvasás Egész osztály együtt  

 II/4. Filmnézés a gólyáról 
16 perc 

Figyelem Egész osztály Meséink madara: 
A gólya 
TELEVIDEO 
Kiadó, 
MTV 1810. Bp. 
A kazetta címe: 
Rovarok és más 
állatok 
 

 II/5. Beszélgetés a filmről 
5 perc 

 

Emlékezet, 
szóbeli kifejezés 

Frontális 
osztálymunka 
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Tevékenység 
A tevékenység célja, 

fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák és 
módszerek 

Eszközök 

 II/6. Szókapcsolatok csoportosítása (Of. 20. o. 8. f.). 
3 perc 

Csoportosítás Önálló munka Olvasásfüzet, 
ceruza 

III. Összefoglalás 

 A gyerekek elmondják, mit figyeltek meg, mit tanultak ezen a héten 
 a tavaszi időjárásról, a növényekről, állatokról. 
 Arról is beszélgetnek, hogyan tehetjük széppé környezetünket, hogy 
 jól érezzük benne magunkat. 

10 perc 

Emlékezet, 
élmények, 
szóbeli kifejezés, 
összefoglalás 

Kooperatív tanulás 
- beszélgetőkör 
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PÉNTEK 

Délutáni szabadidős 

foglalkozás
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MELLÉKLET 

 

A témahét megvalósításáról készült fényképek a MELLÉKLET mappában találhatóak meg (141 

db kép). 
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ÖSSZEGZÉS 

 

A témahét megvalósult. 

A tananyag komplex elsajátítására adott lehetőséget. A természet éledését több tantárgyban 

egymásra épülve tapasztalták, tanulták a gyerekek, időnként a hagyományostól eltérő 

órakeretben. Iskolán kívüli helyszínekre is elmentek: parkba és egy család udvarába. 

Felnőttek, szülők is részt vettek a foglalkozásokon. A tananyagot sokszínű módszertani 

eszközök segítségével dolgozták fel. 

 


