
 

 

 

 

 

 

KÉSZÍTETTE:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                   



TARTALOMJEGYZÉK: 

 

TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: 

A gyerekek élőlényekkel kapcsolatos viszonyának fejlesztése. Szerezzenek tapasztalatot 

élőlények megfigyelésében. Alkossanak és ismerjenek meg elemi szabályokat, fejlődjön 

kifejező készségük. Alakuljon ki és erősödjön meg a természeti környezettel kapcsolatos 

pozitív érzelmi beállítódásuk. Az élővilággal kapcsolatos tapasztalatok bővítése. A 

környezettudatos magatartás megalapozása, alakítása. 

TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA: 

Anyanyelvi kompetencia, természettudományos kompetencia, szociális kompetencia, 

matematikai kompetencia, kulturális kompetencia fejlesztése. Ezen belül fejlesztendő a társas 

kompetencia, a kommunikációs készség, együttműködés, konfliktuskezelés, 

problémamegoldás. 

TEVÉKENYSÉG FELADATA: 

Megfigyelési készség, emlékezet fejlesztése, a szókincs bővítése, beszédkészség fejlesztése, 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, összefüggések meglátása, együttműködési 

képesség fejlesztése, önzetlenségre, segítőkészségre, együttérzésre nevelés, kritikai, önkritikai 

érzék, valamint vitakészség fejlesztése. 

 

TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT KOROSZTÁLY/ÉVFOLYAM: 

3.d. osztály 

TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA:  

 2010. május 3.-7.-ig 

5 nap: 26 óra    délelőtti tanóra:19 óra    délutáni foglalkozás: 7 óra 

 

TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A HELYI NEVELÉSI PROGRAMHOZ, HELYI 

TANTERVHEZ: 

Magyarnyelv és irodalom: ismeretterjesztő szövegek feldolgozása, növények, állatok 

helyesírása, fogalmazás készítése állatokról (elbeszélés, mese). 

Matematika: szöveges feladatok megoldása növényekről, állatokról, hosszúságmérés, 

tömegmérés, időmérés, állatok halmazokba rendezése különböző szempontok szerint, legek a 

növények és állatok világában. 



Környezetismeret: a vízpart növény és állatvilágáról tanultak ismétlése, rovarok 

testrészeinek megfigyelése nagyítóval, madárfészek, madártoll megfigyelése. 

Ének: növényekről, állatokról szóló dalok gyűjtése, éneklése, zenehallgatás ( madárhangok, 

Vivaldi : Négy évszak, Dés László és Geszti Péter: A dzsundel könyve című zenés játék) 

Rajz és technika: növények és állatok a képzőművészetben, madárfa készítése, háromszögbe 

zárt madarak és fecske készítése. 

Testnevelés: állatos játékok tanulása, szökdelések, ugrások padon és zsámolyon, utánozó 

járások, ugrókötelezés. 

Könyvtár látogatás: növényekről, állatokról szóló könyvek kölcsönzése. 

 

 TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA  A KOMPETENCIA ALAPÚ 

PROGRAMCSOMAGHOZ: 

Az Én és a világ programcsomag a körülöttünk lévő világ törvényeit, összefüggéseit , és 

felfedezéseit tartalmazzák. Az Én és a másik programcsomag a hangsúlyt a társas 

kompetenciákra helyezi. A gyerekek itt tanulják meg az együttműködés szabályait , előtérbe 

kerül az empátia, tolerancia, egymás iránti figyelem, konfliktusok kezelése, önállóság és a 

szolidaritás.  

TEVÉKENYSÉG MÓDSZEREI: 

Képmozaik, mozaik, szóforgó, kerekasztal, ötletroham, csoportszóforgó, plakát, drámajáték 

TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI KERETEI/JAVASOLT HELYSZÍNEI: 

Iskolakönyvtár, Duna-part, Vidéki tanya, tanterem, tornaterem, iskolaudvar 

TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI: 

Tankönyvek, növényekkel állatokkal kapcsolatos ismeretterjesztő könyvek, verseskönyvek, 

mesekönyvek, O nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások könyve, Találós kérdések 

gyerekeknek, Dr. Mester Miklósné : Varázslatos világ, Ablak zsiráf, Tanító című újság, Nézz 

körül című könyv, Életközösségek: Vadvirágos réten, Vizek mentén, Dr. Mester Miklósné: A 

mi világunk 3.osztályos interaktív anyag, Atlasz, Földgömb, képek, fotók állatokról, 

növényekről, vízpartról plakát, állatos színezők, nagyító, olló, ragasztó ,színes ceruza, filctoll, 

zsírkréta, rajzlap, zenei CD-k (Vivaldi Négy évszak, , Dés László és Geszti Péter: A dzsundel 

könyve) interaktív tananyag környezetből és magyar nyelv és irodalomból, projektor, laptop 



 

ÓRAVÁZLATOK: 

Magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, testnevelés, rajz, technika, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   ELŐKÉSZÍTŐ RÉSZ: 

 

 

1. A témahét témájának és időpontjának kiválasztása.   

 

2. A szülők és a gyerekek tájékoztatása . 

 

3. A témahét tananyagának tantervbe illesztése. 

 

4. A témahéten tartandó órák és tananyagának kiválasztása. 

 

5. Az iskolakönyvtár meglátogatásának megszervezése. 

 

6. A vidéki tanya meglátogatásának megszervezése. 

 

7. A Duna-parti séta megszervezése. 

 

8. Óravázlatok elkészítése. 

 

9. Gyűjtőmunkák és kutató munkák kiadása a gyerekeknek (növényekkel, 

állatokkal kapcsolatos könyvek, képek, versek, mesék, dalok, játékok, zenék, 

újságok, növényi részek, állati maradványok) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

1.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Magyar nyelv és irodalom 

 

IDŐPONTJA: Május 3. 

CÉLJA Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és 

alkotása: megalapozza a társas együttműködés nyelvi 

képességeit és a kulturált nyelvi magatartást. Az önálló tanulás 

képességének fejlesztése. 

Olvasás-szövegértés; bevezetés az irodalmi kultúrába. 

 

FELADATA Ismeretközlő szöveg feldolgozásának gyakorlása. 

Információk, tények adatok gyűjtése szempontok alapján. 

A tanulás megalapozása . 

Charlie Bood: A füstifecske című olvasmány feldolgozása 

O.k. 113.old. 

 

VÁZLATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Ráhangolás:   
 

1. a,     Weöres Sándor: Éren-nádon című versének felolvasása  

                         (pedagógus előadása) Ok. 101.old.                  

-Írd le a füzetbe, hogy milyen állat, növény neve hangzott el? 

       

1. b,     Táblán a füstifecske képe. 

   - Mi az állat neve? 

   - Mit tudsz róla? (csoportmunka, ötletroham) 

    Csoportalakítás képmozaikkal. ( a szerepek kiosztása 

sorsolással) 

1. c,     A madarak legfontosabb jellemzőinek összegyűjtése. 

                Mf. 71./1. (csoportmunka, ötletroham) 

      Ellenőrzés a tábláról!  ( csoportszóforgó) 

 

II. Célkitűzés: 

           A füstifecskéről meglévő ismeret bővítése. 

2.a,      Lászlóffy Aladár: Fecske- felhő  című versének            

       felolvasása    (pedagógus előadása) Ok. 112.old. 

- Húzzátok alá az időjárási elemeket! (csoportmunka) 

2.b,     Szómagyarázat : 

        Ismeretlen, vagy nehezen olvasható szavak a táblán. 

       ( Hangos olvasás szóforgóval.) 



 

         

        Térképen, Földgömbön Afrika és Európa keresése. 

         (csoportmunka) 

 

III. A szöveg megismerése: 

 3.a,       A szöveg önálló néma olvasása. 

   -     Húzzátok alá a szómagyarázatban leírt szavakat! 

 3.b,       A szöveg feldolgozása egységenként. M.f. 71. old. 

         1.cs. A füstifecske tartózkodási helye 

         2.cs. Fészke 

 

        3.cs. Szaporodása 

        4.cs. A fiókák gondozása 

        5.cs. Érdekességek a füstifecskéről 

 

IV. Ellenőrzés, értékelés: 

        A csoportok csoportszóforgóval beszámolnak az általuk 

elvégzett feladatról. 

        A csoportok értékelik a saját és társaik munkáját. 

        Záró beszélgetés:  

- Mit tudtál meg a fecskéről? (szóforgóval)  

 

 

 

               

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

Az anyanyelvi kommunikáció 

A hatékony, önálló tanulás 

Szociális és állampolgári kompetencia 

 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

 

Ötletroham,  szóforgó,  csoportszóforgó, képmozaik 

 

ESZKÖZÖK Olvasóköny, munkafüzet, Atlasz, Földgömb, fecskéről kép 

 

VÁRT EREDMÉNYEK  

A szókincs gyarapítása és a használt szavak jelentésrétegeinek, 

stílusértékének és különféle használatainak a megismerése és 

tudatosítása. 

Önálló információ gyűjtés, információ kezelés, rendszerezés, 

információ feldolgozás. Problémakezelés, problémamegoldás. 

 

 

 

 

 



                                                             

 

2.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Matematika 

IDŐPONTJA: Május 3. 

CÉLJA 
Azoknak a képességeknek fejlesztése, amelyek segítségével a 

tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. A személyiség 

sokoldalú formálása, gazdagítása, a pozitív attitűd kialakítása. A 

kognitív képességek fejlesztésére szolgál, és lehetőséget teremt 

a gondolkodási módszerek alkalmazására. A tanulási szokások 

kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra a megismerési 

módszerek önálló alkalmazására nevel. Képesnek kell lennie 

arra, hogy matematikai úton indokoljon, megértse a 

matematikai bizonyítást és a megfelelő segédeszközök 

alkalmazásával a matematika nyelvén kommunikáljon. 

 

 

FELADATA Egyszerű szöveges feladat értelmezése tevékenységgel, modell 

választása. Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, 

művelettel. Megoldási terv készítése, kiszámítás. Válasz a 

feladat kérdésére. 

VÁZLATA  

I.                Előkészítő rész: 

        1.a, Fejben számolás:  

         - Csak az eredményt írd le! 

                 270+400 

                 500:2 

                 230×2 

                 300:2+20 

                 1000-410 

                 100×3+80 

         - Ellenőrzés szóforgóval! 

       1.b, Találd ki a szabályt és folytasd a füzetedben! 

                 140<170<200<… 

                 960>910>860>… 

 

         - Ellenőrzés a tábláról! 

 

II.              Fő rész: 

        Célkitűzés: Szöveges feladatok megoldási módjainak 

         gyakorlása 

 

           2.a, Közös feladatmegoldás: (táblánál és füzetben) 

                  Tk.85.old.6f. 

           A méhész az akácerdőbe, a napraforgótáblára és a       



virágos rétre megy begyűjteni a mézet a kaptárakból. 

           - Hány úton juthat el a virágos rétre? 

           - Melyik út a leghosszabb? 

           - Melyik út a legrövidebb? 

A feladat megoldásának lépései: 

        - adatok gyűjtése 

        - terv készítése 

        - számolás 

        - ellenőrzés 

        - szöveges válasz 

           2.b, Egyszerű szöveges feladat önálló megoldása: 

                  Tk.156.old.9f. 

            A kardszárnyú delfin 6 hetes korában 554 cm hosszú. 

1éves korára eléri a 823 cm-t. Hány cm-t nő 1 éves koráig? 

            - Ellenőrzés a tábláról! 

           2.c, Fordított szövegezésű feladat részben önálló 

                  megoldása. 

                   Tk.156.old.8f. 

           Az állatkertben a tevék 285 kg takarmányt fogyasztottak 

el, a zebrák 136 kg-mal kevesebbet.  

            - Hány kg takarmányt ettek meg a zebrák? 

           Az adatok és a terv lejegyzését közösen végezzük, 

           a többi önálló munka. 

            - Ellenőrzés a tábláról! 

           2.d, Összetett szöveges feladat megoldása közösen: 

                  Tk.151.old.9f. 

           Egy elefánt naponta akár 225 kg takarmányt is megeszik. 

            - Hányadik napon fogy el 1000 kg takarmány? 

      A tábla képe: 1. nap 225kg 

                            2. nap 225kg+225kg 

                            3. nap 225kg+225kg+225kg 

                            4. nap 225kg+225kg+225kg+225kg 

                            5. nap 225kg+225kg+225kg+225kg+225kg 

            - Számolj önállóan, írásbeli összeadással! 

 

III.             Befejező rész: 

          Házi feladat : Tk.158.old.21f. Színezz! 

          Az órai munka értékelése: 

          Az órán szerzett csillagok, piros pontok összeszámolása.  

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

    

        Megismerés: 

– Tapasztalatszerzés 

– Képzelet 

– Emlékezés 

– Gondolkodás 

– Ismeretek rendszerezése 

– Ismerethordozók használata 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Frontális osztálymunka, önálló munka, beszélgetés, magyarázat,  

bemutatás 



ESZKÖZÖK Harmadik matematika könyvem, füzet, képek, szemléltető rajz a 

táblán 

 

VÁRT EREDMÉNYEK – az anyanyelv és a szaknyelv adott szinten elvárható, 

megfelelő pontosságú használata; 

– a megértett és megtanult fogalmak, az eljárások eszközként 

való használata; 

– megoldási tervek készítése; 

 

 

 

3.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Rajz 

IDŐPONTJA: Május 3. 

CÉLJA A vizuális megfigyelőképesség fejlesztése, képalkotó képesség 

fejlesztése, kifejezőképesség fejlesztése, komponáló képesség 

fejlesztése, manuális képességek fejlesztése. 

 

FELADATA Kreativitás, kíváncsiság, motoros ügyesség fejlesztése, 

csoportépítés, önbizalom, helyzetfelismerés kialakítása. 

Madárfa készítése grafikus megoldással. A madárra jellemző 

forma, karakter megjelenítése a madárra jellemző színvilág 

megjelenítésével környezetben, élettérben. 

 

VÁZLATA  

I.        Szervezési feladatok: eszközök előkészítése 

 

- Rajzlap, színes ceruza, filctoll, zsírkréta, olló, ragasztó, 

      rajzkönyv   

II.        Bevezető rész (motiváció): 

 

1.a,    Madarakról tanultak összegyűjtése: (ötletroham)  

          (szóháló) 

- Soroljatok fel a madarakra jellemző tulajdonságokat! 

- Figyeljük meg a gyűjtött tollakon a felépítésüket! 

- Milyen fajtáit ismeritek a tollaknak? 

- Miben különbözik a hím és a tojó tollának a színe? 

-  

1.b,    Madarakat ábrázoló műalkotások megismerése: 

   

    -       Különböző korban készült madárábrázolások össze-     

          hasonlítása.  

 -        A jellemző forma keresése, megfigyelése.  

 -        A madár   formájának és a tollak szerkezetének 

          értelmezése. 

Rajzkönyv:  

76. old.   Leonardo da Vinci: A madár repülése 

               Madarak egy fa koronáján (egyiptomi falfestmény) 



               Paul Klee: Táj sárga madarakkal 

77. old.   Albrecht Dürer: Szalakóta szárnya 

 

III.         Fő rész:  (csoportmunka) 

 

    3.a,      4-5 fős csoportok kialakítása: 

              ( az azonos színű tollakat húzó gyerekek kerülnek egy 

              csoportba) 

    3.b,      Csoportonként különböző fajtájú énekes madarak  

                kiosztása 

            -   Színezd ki a madaradat az általad választott  

                 eszközzel, majd ollóval vágd ki! 

            -   Csoportonként készítsetek egy nagy lapra fát és   

                 ragasszátok fel az elkészített madaraitokat! 

            -    Figyeljetek a madarak elhelyezésére! 

            -    Tagoljátok a teret! 

 

IV.              Befejező rész-értékelés:  

 

            Képtárlátogatás: 

        -    A csoportok megtekintik a többi csoport munkáját. 

       -   Megbeszélik a látottakat és értékelik a munkát. 

          

 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

 

Kommunikációs készség, tolerancia, csoportépítés, 

kreativitás, kíváncsiság, motoros ügyesség fejlesztése 

 

 

 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Ötletroham, szóháló, csoportmunka, képtárlátogatás 

 

 

ESZKÖZÖK - Rajzlap, színes ceruza, filctoll, zsírkréta, olló, ragasztó, 

      rajzkönyv   

 

VÁRT EREDMÉNYEK Nézőpont jelölésével a fény-árnyék hatások, tónusok, a 

felületek faktúráinak jelölésével, a madár tömegének és 

részformáinak megjelenítése a képi vagy modell látványa 

alapján. A forma jellemző jegyeinek, karakterének és 

felületének kifejezése. A forma testességének érzékeltetése 

színekkel. A fontos részek hangsúlyozása a kifejezés 

eszközeivel. 

                                                       

 

 

 

 



4.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Ének 

IDŐPONTJA: Május 3. 

CÉLJA Az éneklés legyen örömforrás. Precíz zenei munkára nevelés 

zenei íráskor. Fantázia fejlesztése, a komolyzenei művek 

megismertetése és megszerettetése. 

 

 

FELADATA A tanult dalok szép kifejező éneklése. A tanult ritmus és 

szolmizációs hangok gyakorlása. Ritmusjátékok, ritmusírás és 

ritmusalkotás. Dalfelismerés, belső hallás fejlesztése. 

Növényekről állatokról szóló dalok keresése, felidézése. 

 

VÁZLATA  

I.               Bevezető rész: 

 1.a,       Zenei köszönés a tanító által megadott dallammal: 

 

         Először a tanító köszön és a gyerekek a hallott  

         dallammal, feleljenek vissza. 

 

  1.b,     Játék- mondókával: 

          

         Körben állnak a gyerekek mindenkinek a kezében van  

         egy személyes tárgy, ami elfér a markában. 

         A mondóka ritmusára adogatják körbe egymásnak a   

         tárgyakat. 

 

                              Csiteri csütöri csütörtök 

                              dinnyét lopott az ördög. 

                              Bugyogójába dugta, 

                              nem fért be a pokolba. 

                              Öreg pásztor meglátta, 

                              móresre tanította. 

II.                 Fő rész: 

          Célkitűzés: A mai órán olyan dalokkal foglalkozunk 

          amelyek növényekről, vagy állatokról szólnak. 

          Csoportalakítás: az azonos hangjegyeket húzó gyerekek  

          kerülnek egy csoportba. 

  

  2.a,       Dalok keresése: 

           Minden csoport kap 1.2.3.4.osztályos énekkönyveket. 

     -  Keressetek az énekkönyvekben olyan dalokat, 

         amelyekben szerepel növény, vagy állat! 

     -  Írjátok fel a dalok címét! 

     Pl.   Hajlik a meggyfa 

            A tokaji szőlőhegyen 

            Ettem szőlőt 

            Házasodik a tücsök 

            Volt nekem egy kecském stb. 



     -  A gyűjtött dalok közül csoportonként 3-at el kell énekelni  

         vagy el kell játszani a társaknak.(csoportszóforgóval) 

  2.b,     Utánzójáték: 

            Minden csoport kap egy kottát, amire az utánzandó  

            állatok nevei vannak felírva. 

      -  Találjátok ki annak az állatnak a nevét, amit a másik  

          csoport utánoz! (csoportszóforgóval) 

          1.cs.: disznó, bárány, kutya 

          2.cs.: macska, egér, medve  

          3.cs.: farkas, nyúl, hal 

          4.cs.: tehén, oroszlán, tyúk 

          5.cs.. veréb, gólya, kecske 

          6.cs.: ló, kakukk, béka 

  2.c,       Zenehallgatás: 

 

      -  Milyen hangokat ismertek fel a hallott művekben? 

        (ötletroham) 

      Vivaldi: Négy évszak (tavasz) 

      J. Strauss: Falusi fecskék c. keringője 

      Madárhangok c. kazetta 

      Relaxációs zene: hegyi patak, vízesés, erdő 

  2.d,       Drámajáték: 

          

       Dés László és Geszti Péter: A dzsungel könyve c. zenés 

       darab meghallgatása. 

       Minden csoport kap egy jelenetet a darabból, amit  

       a társaknak el kell játszani, énekelni, táncolni. Bármilyen        

       eszközt lehet használni. Lehet álarcokat is készíteni. 

       . 

         1.cs.: farkasok 

         2.cs.: majmok 

         3.cs.: keselyűk 

         4.cs.: tigrisek 

         5.cs.: Balu, Bagira, Maugli találkozása 

         6.cs.. majmok és a kígyó találkozása 

 

III.               Befejező rész: 

          

   3.a,       Zenei elköszönés a tanító által megadott dallammal. 

   3.b,      A csoportok értékelik a saját és társaik munkáját. 

 

 

         

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

Ritmusképesség fejlesztése, éneklési készség fejlesztése, zenei 

emlékezet fejlesztése, improvizációs készség fejlesztése, 

mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés, 

közösségformálás. 

 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI Csoportszóforgó, drámajáték, csoportalakítás 



MÓD  

 

ESZKÖZÖK Énekkönyvek(1.2.3.4.), zenei kazetták, CD-k ( Vivaldi: Négy 

évszak , J. Strauss: Falusi fecskék c. keringője, Madárhangok,      

Relaxációs zene: hegyi patak, vízesés, erdő, Dés László és 

Geszti Péter: A dzsungel könyve) 

VÁRT EREDMÉNYEK Művészeti tevékenységekkel történő kreatív kifejezés, 

kapcsolatépítési készség fejlődése, empátia és tapintatosság, 

ismeretszerzési képesség fejlődése. 

 

 

 

Matematika: ellenőrzés a táblánál 

 

 

                                                            

 

 

                                                                 

 

      Magyar óra: szómagyarázat                                                         

    

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ének óra: dalok keresése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajz óra : madárfa készítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A madarak elhelyezése a fára. 

 

 

 

 

 



 

5.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Magyar nyelv és irodalom 

IDŐPONTJA: Május 4. 

CÉLJA  

Az anyanyelvi kommunikációhoz szükséges képességek 

kialakítása, illetve fejlesztése, valamint az ehhez 

elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.  

FELADATA  

Az olvasási készség és a beszédkészség fejlesztése. 

Együttműködés a társakkal. 

Ismeretközlő szöveg feldolgozásának gyakorlása. 

Vojnits András- Schmidt Egon: Mező, erdő állatai című 

olvasmány feldolgozása 

VÁZLATA  

I. Előkészítés- Motíváció: 

    1.a,     Táblán képek: erdő, mező növényeiről 

         Szóforgóval válaszolnak a gyerekek a tanár kérdéseire.          

- Mit látsz a képeken? 

- Nevezd meg a növényeket! 

- Hol az élőhelyük? 

 1.b,    Az erdő szintjeinek a megnevezése a táblán lévő 

szókártyák segítségével . 

-     Melyik szinten élnek a képeken lévő állatok? 

-     Az állatok képét tedd az erdő megfelelő szintjére! 

 1.c,     Csoportalakítás:  a kártyákon növényi és állati részek  

( a csoporton belüli szerepek kiosztása véletlenszerűen) 

II. Célkitűzés: 
    A szöveg részekre osztása és feldolgozása csoportmunkában 

feladatlap segítségével. 

     III.            Feladatok: 

1. Fejtsétek meg a találós kérdéseket! Írjátok le a megoldást! 

A tanár hangosan olvassa a találós kérdéseket, a csoportok 

írják a feladatlapra a megfejtést.( lásd melléklet) 

     A:……………………. 

     B:……………………. 

     C:……………………. 

     D:……………………. 

     E:……………………. 

     F:…………………….. 



2. Kösd össze, az összetartozó szólásokat! 

a:  Virraszt,                                           mint a fecske. 

     Felfújja magát,                                 mint borjú az új kapura. 

     Ugrik,                                               mint a bagoly. 

     Bámul,                                              mint a bolha. 

     Csacsog,                                           mint a béka. 

b:  Ártatlan,                                     mint a csiga. 

     Ostoba,                                      mint a darázs. 

     Lassú,                                        mint a csóka. 

     Fekete,                                       mint a borjú. 

     Mérges,                                      mint a ma született bárány.                   

3. Gyűjtsetek szólásokat, közmondásokat növényekről, 

állatokról! (6 db) Minden csoport használhatja O. Nagy Gábor : 

Szólások és közmondások című könyvét. 

      a, 

      b, 

      c, 

      d, 

      e, 

      f, 

4. Keressetek találós kérdéseket növényekről, állatokról! (6db) 

     Minden csoport használhatja a Találós kérdések gyerekeknek 

című könyvet. 

a, 

b, 

c, 

d, 

e,   



f, 

Az olvasmány felosztása a csoportok között. 

1.cs. Az üregi nyúl 

2.cs. A hörcsög 

3.cs. A vaddisznó 

4.cs. A fácán 

5.cs. A zöld gyík 

6.cs. A kecskebéka 

A szöveg egyéni néma olvasása után válaszolnak a kérdésekre. 

5. Válaszoljatok írásban a kérdésekre! 

a, Mi az állat neve?................................................................ 

b, Mi borítja a testét?............................................................. 

c, Hol él?............................................................................... 

d, Mivel táplálkozik?............................................................ 

e, Mit tudsz a szaporodásáról?............................................. 

  A Mf. feladatainak megoldása csoportonként.   

1.cs./2.cs./3.cs. Mf. 78. old.  2f. 

4.cs. Mf. 78.old. 3f. 

5.cs. Mf. 78.old  4f. 

6.cs. Mf. 79.old. 6f. 

    IV.          Ellenőrzés- értékelés: 

 

        A csoportok csoportszóforgóval beszámolnak az általuk 

elvégzett feladatról. 

        A csoportok értékelik a saját és társaik munkáját. 

        Záró beszélgetés:  

- Mi újat tudtunk meg az órán az  állatokról? 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

 

Az anyanyelvi kommunikáció 

A hatékony, önálló tanulás 

Szociális és állampolgári kompetencia 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Szóforgó, csoportszóforgó 

ESZKÖZÖK  

Olvasókönyv, munkafüzet, találós kérdések gyerekeknek c. 

könyv, O. Nagy Gábor : Szólások és közmondások c. könyv, 



képek növényekről, szókártyák, feladatlap 

VÁRT EREDMÉNYEK  

Együttműködés a társakkal, információk, adatok önálló 

gyűjtése. 

Melléklet: 

A, Fúr-farag, de mégse ács, kopog, mint a kalapács. Fák doktora, orvosa, erdőben az 

otthona.(harkály) 

B, Tó vizében lépeget, békák veszedelme. Békát fog és messze néz, fél lábon 

merengve.(gólya) 

C, Melyik ló tud szárnyon szállni?(holló) 

D, Nincsen hangom, nem beszélek, tiszta vízben vígan élek.(hal) 

E, Icike-picike, ugrik, mint a fityfene.(bolha) 

F, Ki volt az első muzsikás?(szúnyog)   

6.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Magyar nyelv és irodalom 

IDŐPONTJA: Május 4. 

CÉLJA  

Az írástechnika differenciált kialakítása, a tanulást és az írásos 

önkifejezést szolgáló eszközzé fejlesztése az olvashatóság, a 

rendezettség és a helyesség igényével. 

A grammatikai ismeretek megszerzésével elkezdődik a tudatos 

nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. 

FELADATA A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tanuló 

önállóságának növelése a feladatvégzésben, az 

információszerzésben, a szabályalkalmazásban, az 

önellenőrzésben. A nyelvi tudatosság fokozása. A helyesírási 

készség fejlesztése, a helyesírási szabályok megismerése és 

alkalmazása. 

 

VÁZLATA  

I.             Motíváció-játék: 

  

   1.a,     Ki vagyok én?   ( téma: állatok) 

 

Minden gyerek hátára van ragasztva egy cetli amin egy állat 

neve van. A saját nevét nem látja senki. Kérdezni kell a társakat, 

hogy kitalálja a saját nevét. Mindenkitől, csak egyet lehet 

kérdezni. Csak igennel és nemmel lehet válaszolni. Ha kitalálta 

a nevét előre ragasztja a cetlijét. 

 

   1.b,   Szólánc játék: igékkel (szóforgóval) 

A tanító mond egy igét, amilyen betűre végződik a szó a 



következőnek azzal kell kezdődnie. 

Pl. mesél, lép, pihen, nevet, téved, dobál… 

 

II.          Párok kialakítása ( páros munka): 

Mindenki húz a kalapból egy színes kártyát, az azonos színűek 

párt alkotnak. 

Minden pár kap egy gyakorló feladatlapot, amit önállóan 

oldanak meg. 

 Ellenőrzés óra végén szóforgóval. 

 

III.          Feladatlap: 

 

1. Egészítsd ki a szólásokat és közmondásokat j vagy ly betűs 

szavakkal! 

------------------------- mondja verébnek, hogy nagyfejű. 

Minden ----------------------- megkent. 

Bámul, mint ------------------ az új kapura. 

 

2. Töltsd ki a totót! 

J = 1        ly =  2     jj = x 

 

1. má___us              6. fahé___                  11. Ben___amin 

2. u___                    7. kese___ű                 12. u___ong 

3. osztá___             8. szá___                     13. sóha___t 

4. ___únius              9. ola___                     13+1 ___obb 

5. ha___nal              10. harká___ 

 

Találat: 

 

3. Ismered ezeket a halakat? Rakd sorrendbe a betűket, és írd le 

a nevüket! 

 

tringszáp                    -             ______________ 

topny                          -            _______________ 

asbu                            -            _______________ 

gezske                        -            _______________ 

akcus                          -            _______________ 

maur                           -            _______________ 

rázkás                         -            _______________ 

archas                         -            _______________ 

 

4. Írd a szavak elé egy-egy állat nevét, és egy új szót kapsz! 

 

                            ______________fog 

                            ______________talp 

                            ______________karom 

                            ______________bűvölő 

                            ______________szem 

                            ______________tej 

                            ______________cipő 



                            ______________száj 

                            ______________agyar 

                            ______________fogó 

 

5. Fejtsd meg a találós kérdéseket! Húzd alá a főneveket, 

karikázd be az igéket! 

 

A hóvirág után nyílok,                    

Kék, lila, illatos vagyok.____________ 

 

                                           Tó vizében lépeget, 

                                           Békák veszedelme, 

                                           Békát fog, és messze néz 

                                           Fél lábon merengve.__________ 

 

Fúr-farag, 

de mégse ács, 

kopog, mint a  

kalapács. 

Fák doktora, 

orvosa, 

erdőben az  

otthona.___________ 

 

6. Húzd össze az állatot a hangjával! Írj még az állatokra 

jellemző igéket! 

 

     bőg                                                 vaddisznó 

     vinnyog                                          bagoly 

     brummog                                        farkas 

     vonyít                                             medve 

     huhog                                             szarvas 

     röfög                                               róka 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

7. Tagold szavakra majd mondatokra a szöveget, majd írd le 

helyesen! 

 

Aszínpompásbohóchalszoroskapcsolatbanélahalálosmérgű 

tengerirózsávalecsöppetsembarátságosvirágállattalabohóc 

halonkívülaligvanmásakibarátkozik. 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 



 

IV.                    Ellenőrzés-értékelés: 

 

A párok szóforgóval ellenőrzik a feladatokat. 

Értékelik a közös munkát. 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

 

Az írás és helyesírás fejlesztése. Szókincs gyarapítása. 

Fejlődésnek indul a nyelvi kifejezésre irányuló figyelem, az 

önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos és 

kifejező nyelvhasználatra való törekvés. 

Problémamegoldás, és konfliktuskezelés kialakítása. 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Szóforgó, páros munka, cetlizés 

ESZKÖZÖK  

Feladatlap, színes kártyák, állatok neveit tartalmazó cetlik 

VÁRT EREDMÉNYEK  

Felismerje és megfelelően tagolja a szavakat, és a mondatokat. 

Megnevezze és felismerje a tanult szófajokat. Biztonsággal 

alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. 

 

 

7.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Technika 

IDŐPONTJA: Május 4. 

CÉLJA  

Segítse a gyereket technikai környezetébe való 

beilleszkedésében, a tájékozódásban és az aktív alkotó 

tevékenységben egyaránt. Ehhez bőséges érzékszervi 

tapasztalás szükséges. 

 

FELADATA  

Anyagvizsgálati feladatok elvégzése érzékszervi tapasztalással. 

Az anyagfeldolgozás alaplépéseinek alkalmazása. Tervezés 

kivitelezés. A funkció és a forma, valamint a szín és az arány 

iránti igényesség. A munkafolyamatokhoz szükséges eszközök 

megismerése, balesetmentes használata. 

Különböző papírfajták felhasználásával fecske készítése.  

 

VÁZLATA  

I                   Bevezető rész: 

 

1.a,             Találós kérdés:  Ki vagyok én? Találd ki a nevem! 

           

          Hátam bársony, 

          hasam vászon, 

          szemem pilla, 

          farkam villa, 

          fejem bot. 



          Mi az?  (fecske) 

 

1.b,            Beszélgetés a fecskéről: (ötletroham) 

         - Milyen a színe, tollazata? 

         - Milyen alakú a teste? 

         - Miért hasznos állat? 

         - Mivel táplálkozik? 

         - Hol tölti a telet? 

1.c,    -Gyűjtsünk szólásokat, közmondásokat madarakról! 

                (ötletroham) 

          A táblára írjuk az elhangzott szólásokat, közmondásokat. 

Pl.   Sok lúd disznót győz. 

       Szebb a páva mint a pulyka. 

       Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű. stb. 

 

II.                     Fő rész: 

          Célkitűzés: a mai órán fecskét készítünk kartonból. 

 2.a,     Párok kialakítása a munkához.  

 2.b,     Eszközök előkészítése:  olló, ragasztó, vonalzó, piros 

színes papír, fekete karton, fehér rajzlap, fekete filctoll, 

sablonok, damil a felfüggesztéshez 

  2.c,     Munkáltató rész: az elkészítés menete 

         - A fejhez vágjunk ki egy 10x13 cm-es csíkot a fekete  

            kartonból, és ragasszunk belőle egy gyűrűt. 

         - A villás farokhoz a sablont körbe kell rajzolni és kivágni. 

         - A testhez 20x3 cm-es csíkot hajtsunk csepp alakúra,  

            és a két vége közé ragasszuk a villás farkat. 

         - A szárny sablonját rajzoljuk körbe és vágjuk ki. 

         - A fejet és a szárnyat ragasszuk a testhez. 

         - A fehér papírból sablon segítségével kivágjuk a fej és a  

           has részét, majd a helyére ragasszuk. 

         - A csőréhez piros színes papírból négyzetet vágunk  

           sablon segítségével, majd félbehajtjuk és felragasztjuk a               

           fejére. 

         - A szeméhez fehér papírból 2db kört vágunk ki filctollal 

            berajzoljuk a szemét és felragasztjuk. 

         - Damilt fűzünk a szárnya alá és fel lehet lógatni a  

          lámpára. 

 

III.                      Befejező rész: 

        A kész munkadarabok értékelése. (szóforgóval) 

     - Kié a tetszetősebb, miért? 

     - Mit csináltál jól? Mit kevésbé? 

        A párok munkájának értékelése. 

     - Milyen volt a közös munka? 

     - Segítettetek-e egymásnak? 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

Kreativitás, problémafelismerő és megoldó képesség, képzelet, 

a képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi 

élet gazdagítása, művészeti nevelés. 

 



MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Szóforgó, ötletroham, páros munka 

ESZKÖZÖK olló, ragasztó, vonalzó, piros színes papír, fekete karton, fehér 

rajzlap, fekete filctoll, sablonok, damil a felfüggesztéshez 

VÁRT EREDMÉNYEK Manuális képesség fejlődése, munka közben törekedjen az 

anyagtakarékosságra, a tiszta rendezett környezetre és az 

esztétikus kivitelre 

 

8.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Testnevelés 

IDŐPONTJA: Május 4. 

CÉLJA A mozgáskoordináció fejlesztése, a mozgásbiztonság növelése, 

a motoros ügyesség fejlődése, a fizikai állóképesség növelése. 

FELADATA Társas kapcsolatok építése, együttműködés a gyakorlatban. 

Kompromisszum készség, nyitottság, kíváncsiság fenntartása. 

Térbeli, időbeli tájékozódás fejlesztése. Együttműködés, 

céltartás fejlesztése. 

Biztonságos haladás akadályok leküzdése közben. Szökdelő- 

gyakorlatok eredményes alkalmazása az ugrókötél- 

gyakorlatokban. 

 

VÁZLATA I.               Bevezető rész: 

         1.a, Sorakozó kétsoros vonalban 

         1.b, Az óra anyagának ismertetése: udvari játékok 

II.              Bemelegítés: 

         2.a, Futás körbe a tornapályán (3 kör) 

         2.b, Gimnasztika: 

         2.c, Utánzó járások: nyusziugrás, békaugrás, medvejárás 

                pókjárás, rákjárás, fókajárás, sántaróka-járás 

         2.d, Labdacica című játék (fiúk-lányok külön) 

 

III.            Fő rész:  

         3.a, Csoportok kialakítása: számolással 1-2-3 

         Az udvaron a karikák elhelyezése. 

         Az 1-2. csoport feladata: mocsárjárás 

         A 3. csoport végzi a földön egymás mögé elhelyezett       

         karikával a feladatot. 

         1-2.cs. Mocsárjárás virágszirmokon  

         3.cs. Szökdelés karikába: páros lábon 

                  Szökdelés karikába: egy lábon 

                  Átfutás a karikák fölött (mindegyikbe bele kell    

                  lépni) 

        3.b, Játék: fészekfogó (mind a 3 csoport) 

        3.c, Ugrókötelezés: nagy kötéllel (4m) 

               - páros lábon szökdelés 

               - egy lábon szökdelés 

               - forgás 

               - guggolás 



         Mondóka szövegének követése: 

                          Mackó, mackó ugorjál 

                          Pörögjél és forogjál 

                          Tapsolj egyet, 

                          Nyújtsd ki a kezed 

                          Érintsd meg a földet  

                          Ugorj ki.  

IV.            Levezetés: 

          4.a, Játék: Keresztező fogó 

                           Félperces fogó 

             

V.              Értékelés: 

            A gyerekek értékelik saját és a társaik munkáját.  

            (szóforgó) 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

 

Személyes kompetencia: mozgás- és élményszükséglet, 

egészségvédelem, önbizalom. 

Kognitív kompetencia: értő figyelem, az előzetes ismeretek 

felidézése, az ok- okozati kapcsolatok felismerése, 

összehasonlítás. 

Szociális kompetencia: türelem, a fair játékra való képesség,  

Szabálykészítés, szabályalkotás, versengés, csapatkezelés. 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Frontális osztálymunka, csoportmunka, szóforgó, bemutatás, 

gyakorlás, megfigyelés, ellenőrzés, önellenőrzés  

 

ESZKÖZÖK 12db karika, 6db virágszirom kartonból, nagy kötél (4m), 

2db gumilabda 

 

VÁRT EREDMÉNYEK A mozgás a gyerekek számára legyen örömforrás. A testi és 

lelki egészség összhangja alakuljon ki. Az egészséges életmód 

igényének fejlesztése. 

 

 

Magyar óra: szókártyák 

csoportosítása 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatlap kitöltése irodalomból. 

 

 

 

 

 

 

Fecske készítése: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Szökdelés a karikákba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocsárjárás: 

 

 

 

 

 

9.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Magyar nyelv és irodalom 

IDŐPONTJA: Május 5. 

CÉLJA  

Irodalmi ismeretekkel kapcsolatos tapasztalatszerzés, az 

esztétikai, erkölcsi és valóságérték felfedezése, és befogadása 

 

FELADATA  

Hangos olvasás fejlesztése, beszédfejlesztés, problémamegoldó 

gondolkodás, figyelem, koncentráció és emlékezet fejlesztése, 

szövegértés erősítése 

Csicsay Alajos: A mézelő méh c. olvasmány feldolgozása 

Legenda a méhecskéről (népmonda) 

Interaktív  tananyag feldolgozása 



 

VÁZLATA I. Ráhangolás: -csoportmunka 

1.a,    Találjátok ki a találós kérdés megfejtését! 

 

Kertünk végén pici kas, 

Benne ezer szorgalmas, 

Sárga bundás, fürge munkás, 

Épít viaszpalotát, mézraktárt magának.(méh) 

 

1.b,     Táblán: méhecskéről kép 

- Mit tudsz a méhecskéről? (ötletroham) 

 

1.c,     Szövegkiegészítés  Mf. 79.old. 1.a 

          Az interaktív tábla segítségével ellenőrzik a gyerekek 

a feladatot. 

 

1.d,      Legenda a méhecskéről Ok. 124. old. 

            Bemutató olvasás ( tanító) 

- Hogyan és miért bűntette meg az Isten a méhecskét? 

( válaszadás szóforgóval) 

 

       1.e,     Képolvasás Mf. 79. old.1.b 

   -     Miről ismerhetők fel a méhcsalád tagjai? 

                 Az interaktív táblán kivetített képek segítenek a 

feladat megoldásában. 

II. Célkitűzés: -csoportmunka 

A méhekről meglévő ismeretek bővítése. 

 

2.a,   Szómagyarázat: 

A táblán ismeretlen szavak és jelentésük.  

- Párosítsd a fogalmakat és jelentésüket! 

2.b,  Mi a helyes válasz? (házi feladat volt elolvasni: Nézz 

körül c. könyv 181-182. old. A méh „ repülőgépezete” 

 

1. Mekkora terhet tud szállít a méhecske? 

2. Milyen irányban repül a méh? 

3. Mire használja a szárnyát a repülésen kívül? 

 

III. A szöveg megismerése:  - csoportmunka 

 

3.a,  Önálló olvasás 

Minden csoport 1-1 részt olvas el, amivel kapcsolatban 

megoldja a feladatokat. 

Az ellenőrzés az interaktív táblán történik. 

 1.cs. 1-2. bekezdés            Mf . 79.old.    A méhek haszna 

 2.cs. 3. bekezdés                Mf.  79.old.   Lakhelyük 

 3.cs. 4. bekezdés                Mf.  80. old.  A méhcsalád tagjai            

 4.cs. 5. bekezdés                Mf.  80. old.  Szaporodásuk 

 5.cs. 6. bekezdés                Mf. 80. old.   A méhek beszéde 

 



     3.b      Időkitöltő feladat:  Táblán kérdések 

       Nézz körül c. könyv 182-183. old. A méhek beszéde 

- Mire szolgál a táncnyelv? 

- Mit mutat meg mozgásával a méh? 

- Milyen mozgást végez? 

IV. Befejező rész: 

Egyéni vagy minden csoport  Mf. 80. old. 3f. 

A gyerekek csoportszóforgóval értékelik az órai 

munkájukat, a saját és más csoport teljesítményét. 

Záró beszélgetés: 

- Mi újat tanultál meg a méhekről? (szóforgóval) 

 

  

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

 

Az anyanyelvi kommunikáció 

A hatékony, önálló tanulás 

Szociális és állampolgári kompetencia 

 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

 

Csoportmunka, szóforgó, csoportszóforgó 

 

ESZKÖZÖK  

Olvasókönyv, munkafüzet, kép a méhecskéről, Nézz körül c. 

könyv, projektor , számítógép, füzet, Találós kérdések 

gyerekeknek c. könyv 

 

VÁRT EREDMÉNYEK  

Egymás segítése, fegyelmezett munkavégzés, kooperációs 

készség fejlesztése, felelősségtudat erősödése 

 

 

10.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Matematika 

IDŐPONTJA: Május 5. 

 

CÉLJA Azoknak a képességeknek fejlesztése, amelyek segítségével a 

tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. A személyiség 

sokoldalú formálása, gazdagítása, a pozitív attitűd kialakítása. A 

kognitív képességek fejlesztésére szolgál, és lehetőséget teremt 

a gondolkodási módszerek alkalmazására. 

 

 

FELADATA Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyai között. Mennyiségek 

fogalmának alapozása. A mennyiségi jellemzők kifejezése 

számokkal; a számok értelmezése a valóság mennyiségeivel. 

Becslés, mérés. Összehasonlítás, mérés gyakorlati 

tevékenységgel, az eredmény megfogalmazása a tanult 



kifejezésekkel. 

VÁZLATA  

I.                      Előkészítő rész: 

 

              1.a, Fejben számolás: 

               -Csak az eredményt írd le a füzetedbe! (diktálás) 

                          39+64-29+18 

                          98-36-20+49 

                          38+26+40-56 

                          79-37+16-40 

                          55+27-19+37 

               Ellenőrzés szóforgóval. 

               1.b, Zárójelek használata: 

               Táblakép: Csak az eredményt írd le! 

                         130+2×4 

                         (130+2)×4 

                         2×4+130 

                         2×(4+130) 

                         530-40-25 

                         530-(40-25) 

                         (530-40)-25 

                         530-(40+25) 

                         5×170-34 

                         5×(170-34) 

              Ellenőrzés szóforgóval. 

II.                    Fő rész: 

            Célkitűzés: Hosszúságmérés gyakorlása 

               2.a,: Mérések mérőszalaggal: 

               -Becsüld meg, hogy hány centiméter vagy? 

                 Csoportban mérjétek meg a magasságotokat! 

                 (Csoportok kialakítása: Mindenki húz egy kártyát. 

                  A kártyákon képek, mit mivel mérünk? 

                  Keresd a csoportodat!) 

                 A becslés és a mérés kerüljön a füzetbe! 

 

                2.b, Becslések: 

                       Tk.140.old.1f. 

                 Becsüld meg a tárgyak hosszát!  

                 2.c, Színezős feladat: 

                        Tk.140.old.2f. 

                 Számold ki a mértékegységeket és színezd ki a 

megfelelő részeket! Önálló munka. 

                Ellenőrzés egyénileg. 

                2.d, Hosszúságmérés a szöveges feladatban. 

                    Tk.79.old.11f. Rajz a táblán! Önálló munka. 

                  Hányféleképpen juthat el a lepke a virágig? 

                  Számold ki, melyik útvonal milyen hosszú! 

                  Segítség a táblán: 3m2cm=302cm 

                                               4m3dm=430cm 



                                               3m62cm=362cm 

                                               2m3dm5cm=235cm 

                  Ellenőrzés a tábláról. 

 

III.                     Befejező rész: 

                3.a, Mennyiségek sorrendbe állítása. 

                       Tk.141.old.3f. 6f. 

                Önálló munka, ellenőrzés atábláról. 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

Ismeretek alkalmazása 

Problémakezelés és -megoldás 

Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek 

szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően; 

átstrukturálás 

Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel 

kapcsolatos értékek 

– Kommunikáció 

– Együttműködés 

– Motiváltság 

– Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás 

 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Frontális osztálymunka, önálló munka, csoportmunka, szóforgó, 

csoportszóforgó, szemléltetés, magyarázat, bemutatás 

 

ESZKÖZÖK Harmadik matematika könyvem, füzet, mérőszalag, képek , 

rajzok a táblán, feladatlap 

 

VÁRT EREDMÉNYEK – az anyanyelv és a szaknyelv adott szinten elvárható, 

megfelelő pontosságú használata; 

– a megértett és megtanult fogalmak, az eljárások eszközként 

való használata; 

– megoldási tervek készítése; 

– kellő pontosságú becslések, számítások a mérések előtt, 

feladatmegoldások helyességének ellenőrzése; 

– indoklások, érvelések, kérdésfeltevések, kételkedések, 

igazolás keresése; 

– a megértés igénye; 

– tapasztalatok gyűjtése a matematika érdekességeiről; 

– tankönyvek, feladatlapok önálló használata. 

 

 

 

11.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Környezetismeret 

IDŐPONTJA: Május 5. 

CÉLJA A gyerekek élőlényekkel kapcsolatos viszonyának fejlesztése. 

 Szerezzenek tapasztalatot az élőlények megfigyelésében.  



Alkossanak és ismerjenek meg elemi szabályokat, fejlődjön 

kifejezőkészségük.  

Alakuljon ki és erősödjön a természeti környezettel kapcsolatos  

pozitív érzelmi beállítódásuk. 

 

FELADATA Megfigyelési készség, emlékezet fejlesztése. 

 Szókincs és beszédkészség fejlesztése. 

 Pontos megfigyelés, következtetések levonása, ismeretszerzés. 

A vízpart növény és állatvilágáról tanultak felelevenítése. 

 

VÁZLATA I.              Ráhangolás: 

 

 

          1.a,  Képfelismerés:   ( képek a táblán) 

      - Ismerd fel az állatok, növények képét! 

      - Mondd el mit tudsz róla? 

      - Hol él? 

      - Mivel táplálkozik? 

      - Mit tudsz a szaporodásáról? 

 

          1.b, Mutatkozz be című játék: 

      - Változtasd át a vezetéknevedet egy növény vagy állat      

         nevére!  Pl. Virág Zoltán, Oroszlán István … 

        ( szóforgóval) 

 

II.                  Célkitűzés: 

        A mai órán felidézzük amit a vízpart növény és   

        állatvilágáról tanultunk! 

          2.a,  Csoportalakítás: 

        A gyerekek szókártyákat húznak, amelyek az adott állat- 

       csoportra jellemző tulajdonságokat tartalmazzák. 

       ( pl. 2 láb, csőr, toll, tojás, szőr, fogak , anyatej, 4 láb stb.) 

       -  Keresd meg a csoportod tagjait! 

       -  Mi a csoportod neve? (pl. madár, emlős, rovar stb.) 

III.                Főrész: 

        Feladatlap kiosztása. A gyerekek csoportban dolgoznak. 

        Szerepek kiosztása: időfigyelő, jegyző, szóvivő, eszközfelelős 

          

 

1. Alkoss táplálékláncot a táblán lévő szókártyák segítségével! 

      (3db.) 

a, 

b, 

c, 

2. El van rejtve 7db madár neve. Írjátok le őket! 



gólyazergepintykacsatevefülemületeknősrétisasgepárdhéjarigó 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

3. Keressetek a képen állatokat, írjátok le a nevüket! ( lásd melléklet) 

     ( Színezzetek!) 

…………………………………………………………………       

………………………………………………………………… 

4. Gyűjtsetek „B” betűvel kezdődő állatokat, növényeket! 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

5. Ragasszátok össze a szétesett mondatokat! 

  A ponty                           messze kiölthető ragadós nyelve van. 

  A hód                              szarupikkelyes bőr fedi. 

  A békának                       nem tüdővel lélegzik, hanem kopoltyúval. 

  A vízisikló testét              a várát ágakból építi 

. 6.a, Puzzle: Állatok képét kell összeilleszteni! ( lásd melléklet) 

         Színezz! 

  6.b, Mi az állat neve:………………………………. 

        Mi fedi a testét?……………………………. 

        Hol él?............................................................. 

       Tápláléka:…………………………………… 

       Szaporodása:……………………………….. 

IV.               Ellenőrzés-értékelés: 

        A csoportok csoportszóforgóval ellenőrzik a saját és a másik csoport 

       munkáját. 

        Záró beszélgetés: (beszélgetőkör) 



       Mennyire emlékeztek a gyerekek a tanult ismeretekre? 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, 

SZINTEK 

 

Erősödjék érzelmi kötődése az élővilághoz, alakuljon felelősségtudata 

az élőlényekkel kapcsolatban. Bővüljenek az élőlényekkel kapcsolatos 

tapasztalataik. Szóbeli kifejezőkészség és társakkal való együttműködés  

fejlesztése. 

MÓDSZEREK/S

ZERVÉSI MÓD 

Csoportszóforgóval, szóforgó, csoportmunka, beszélgetőkör 

 

 

ESZKÖZÖK  

Képek állatokról,  feladatlap, puzzle, szókártyák, állatos képrejtvény, 

színesceruza, ragasztó 

VÁRT 

EREDMÉNYEK 

Egymás segítése, fegyelmezett munkavégzés, kooperációs készség 

fejlesztése, felelősségtudat erősödése. 

 

 

12.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Testnevelés 

IDŐPONTJA: Május 5. 

CÉLJA A szabadban végzett mozgás, az eddig tanult mozgásminták 

alkalmazása, a szociális viselkedés, a szociális kompetenciák 

fejlesztése, a testi és a lelki egészség összhangjának erősítése. 

 

FELADATA Önbizalom, helyzetfelismerés, kommunikációs készség 

fejlesztése, önállóság, kíváncsiság, csoportépítés, az egészséges 

életmód igénye. 

Biztonságos haladás az akadályok leküzdése közben. A 

koordinációs képességek fejlesztése. 

 

VÁZLATA  

I.               Bevezető rész: 

         1.a, Sorakozó kétsoros vonalban 

         1.b, Az óra anyagának ismertetése: zsámoly gyakorlatok 

 

II.              Bemelegítés: 

         2.a, Futás körbe a tornateremben (3 kör) 

         2.b, Gimnasztika: 

         2.c, Utánzó járások: nyusziugrás, békaugrás, medvejárás 

                pókjárás, rákjárás, fókajárás, sántaróka-járás 



         2.d, Játék: Házatlan mókus  

 

III.             Fő rész: 

           3.a, Zsámoly gyakorlatok: 

                  Zsámolyok elhelyezése a tornateremben.(8db) 

                 Csoportok kialakítása számolással 1-2 

                 - szlalomfutás a zsámolyok körül (virágváltó) 

                 - futás a zsámolyra fel- és lelépéssel 

                 - szökdelések fel-le a zsámolyra páros lábbal 

                 - szökdelések fel-le a zsámolyra egy lábbal 

                 - szökdelés kenguru labdával 

 

IV.                Levezetés:  

         Játék: pókfoci 

         Két csoport kialakítása számolással. 1-2 

        

 

V.                 Értékelés: 

 

           A gyerekek értékelik saját és a társaik munkáját.  

            (szóforgó) 

 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

 

Személyes kompetencia: mozgás- és élményszükséglet, 

egészségvédelem, önbizalom. 

Kognitív kompetencia: értő figyelem, az előzetes ismeretek 

felidézése, az ok- okozati kapcsolatok felismerése, 

összehasonlítás. 

Szociális kompetencia: türelem, a fair játékra való képesség,  

Szabálykészítés, szabályalkotás, versengés, csapatkezelés. 

 

 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Frontális osztálymunka, csoportmunka, szóforgó, bemutatás, 

gyakorlás, megfigyelés, ellenőrzés, önellenőrzés 

 

 

ESZKÖZÖK 8db zsámoly, 2db virág, 4db bója, 2db kenguru labda, 21 db 

karika, 1db gumilabda 

 

VÁRT EREDMÉNYEK A mozgás, a sport az életünk természetes és örömteli része 

legyen. A természetes életmód és az egészség összefüggése. 

  

 

 

 

 



 

 

 

Ellenőrzés matematikából: 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

Csoportmunka magyar órán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktív magyar óra: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Puzzle kirakása környezetből: 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

                              Pókfoci: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Matematika 

IDŐPONTJA: Május 6. 

CÉLJA Azoknak a képességeknek fejlesztése, amelyek segítségével a 

tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. A személyiség 

sokoldalú formálása, gazdagítása, a pozitív attitűd kialakítása. A 

kognitív képességek fejlesztésére szolgál, és lehetőséget teremt 

a gondolkodási módszerek alkalmazására. 

 

FELADATA Számok, mennyiségek közötti elemi kapcsolatok felismerése, 

megjelenítése, általánosítás, az összefüggések megfogalmazása, 

szabály keresése. Elmondott, elolvasott történetre, problémákra 

való emlékezés; szöveges feladat lényegileg pontos felidézése; 

emlékezést segítő rajzok készítése, visszaolvasása. Kérdés 

tartalmának megértése adott tárgyi szituációban és megfogalma-

zott problémában. Válasz megfogalmazása szóban, később 

írásban is. Gondolatmenet kiépítése. 

VÁZLATA  

I.                     Előkészítő rész:  

                1.a, Totó: 13+1 szorzás  

               -Csak a szorzás eredményét írd le! 

      3×3, 5×6, 7×7, 9×4, 8×9, 9×9, 10×4, 3×5, 7×6, 2×8, 4×4, 

      6×8, 9×7, + 5×4,  

                1.b, Szorzás kerek tízesekkel: 

                A táblán lévő számolások eredményét írjátok a 

füzetbe! 

                     20×4                       50×3 

                     70×4                       30×6 

                     6×20                       9×50 

                     8×70                       2×80 

                     7×30                       30×5 

                 Ellenőrzés szóforgóval. 

 

II                     Fő rész: 

            Célkitűzés: Osztója, többszöröse 

                2.a, Csoportbontás: számolással 1-2-3-4 

                Feladatok kiosztása: 

                1.cs. Írjátok le a 2 többszöröseit 1-100-ig 

                2.cs. Írjátok le a 4 többszöröseit 1-100-ig 

                3.cs. Írjátok le a 3 többszöröseit 1-100-ig 

                4.cs. Írjátok le a 6 többszöröseit 1-100-ig 

                Ellenőrzés csoportszóforgóval. 



              - Vannak-e közös számaik a csoportoknak? 

                         - Miért? Magyarázzátok meg! 

              2.b, Csoportban válogassátok szét a számokat a  

              megadott szempontok szerint! 

              Feladatlap: 

              1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 

              36-nak osztója: …………………………………. 

              36-nak nem osztója:…………………………….    

              2.c, Szöveges feladat részben közös megoldása. 

                     Tk.46.old.2f. 

               Az állatkertben 30 kismajomnak ketrecet állítanak fel 

Hány ketrecre lehet szükség, ha mindegyikbe ugyanannyi 

kismajmot tesznek, és egyik sem marad ki? 

             - Rajzolj és írj osztásokat a füzetedbe! 

               Ellenőrzés a tábláról. 

 

 

III.                     Befejező rész: 

                3.a, Számkígyó színezése: 

                          Tk.47.old.3f. 

                   Színezd ki a 3 többszöröseit a számkígyóban! 

                   Mit tapasztalsz? 

                   Dolgozz csoportban! 

                   Ellenőrzés csoportszóforgóval a táblánál. 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

- számlálás, számolás 

- mennyiségi következtetés, valószínűségi következtetés 

- becslés, mérés 

- problémamegoldás,  

- rendszerezés, kombinativitás 

- induktív következtetés 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Frontális osztálymunka, önálló munka, csoportmunka, szóforgó, 

csoportszóforgó, szemléltetés, magyarázat, bemutatás 

 

ESZKÖZÖK Harmadik matematika könyvem, füzet,  képek , rajzok a táblán, 

feladatlap 

 

VÁRT EREDMÉNYEK Egyszerű szöveges feladat értelmezése tevékenységgel, modell 

választása. Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, 

művelettel. Megoldási terv készítése, kiszámítás. Válasz a 

feladat kérdésére. 

 

 



14.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Környezetismeret 

IDŐPONTJA: Május 6. 

 

CÉLJA  

 

A gyerekek élőlényekkel kapcsolatos viszonyának fejlesztése. 

 Szerezzenek tapasztalatot az élőlények megfigyelésében.  

Alkossanak és ismerjenek meg elemi szabályokat, fejlődjön 

kifejezőkészségük.  

Alakuljon ki és erősödjön a természeti környezettel kapcsolatos  

pozitív érzelmi beállítódásuk. 

 

FELADATA Megfigyelési készség, emlékezet fejlesztése. 

 Szókincs és beszédkészség fejlesztése. 

 Pontos megfigyelés, következtetések levonása, ismeretszerzés. 

A vízpart növény és állatvilágáról tanultak felelevenítése. 

 

VÁZLATA  

I.           Ráhangolás: 

 

          1.a, Játék a szókártyákkal:  

       -  Helyezzük el a vízi állatok szókártyáit a táblán lévő 

           vízpartot ábrázoló rajzon az élőhelyük szerint!  

       -  Hol él az állat, a vízpart melyik részén?  

       ( ponty, gólya, csuka, tőkésréce, kagyló, béka, sikló…) 

       - Mi a különbség a gázló és az úszómadár között? 

       -  Figyeld meg a csőrüket, lábukat! (ötletroham) 

 

         1.b, Vizek mentén című DVD megtekintése. 

 

        - Milyen növényeket ismertél fel a filmen? 

        - Milyen állatokat láttál, amiről már tanultunk? 

        (ötletroham) 

II.             Főrész: 

 

     2.a,   A mai órán felidézzük amit a vízpart növény és   

        állatvilágáról tanultunk interaktív tananyag segítségével. 

        (Dr. Mester Miklósné: A mi világunk 3.o. 

            környezetismeret) 

        Szemléltetés: Növények a vízben, vízparton és a hozzá 

        kapcsolódó feladatok, kérdések. 

        Szemléltetés: Csodálatos madárvilág  és a hozzá   

        kapcsolódó feladatok, kérdések. (frontális osztálymunka) 

    2.b,  Madarak és fák hete. Smart notebook  

            A.    Madarak éneke   

            B.    Anagramma 

            C.    Képek csoportosítása 



            D.    Puzzle 

            E.    Költöző madarak 

            F.    Gólyák etetik fiókáikat videó 

            G.    Szólások közmondások kiegészítése 

            H.    Koncz Zsuzsa: Kertész leszek című videóklipp 

 

III.             Értékelés: 

        Az órán szerzett élmények megbeszélése.(beszélgetőkör) 

         

 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

 

Erősödjék érzelmi kötődése az élővilághoz, alakuljon 

felelősségtudata 

az élőlényekkel kapcsolatban. Bővüljenek az élőlényekkel 

kapcsolatos 

tapasztalataik. Szóbeli kifejezőkészség és társakkal való 

együttműködés fejlesztése. 

 

 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Ötletroham, frontális osztálymunka, beszélgetőkör 

 

 

ESZKÖZÖK  

Laptop, DVD, interaktív tananyag, interaktív tábla, szókártyák, 

vízpartot ábrázoló rajz 

 

VÁRT EREDMÉNYEK  

Önálló információ gyűjtés, információ kezelés, rendszerezés, 

információ feldolgozás. Problémakezelés, problémamegoldás. 

 

 

15.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Magyar nyelv és irodalom 

IDŐPONTJA: Május 6. 

CÉLJA  

Irodalmi ismeretekkel kapcsolatos tapasztalatszerzés, az 

esztétikai, erkölcsi és valóságérték felfedezése, és befogadása 

 

 

FELADATA  

A természet védelme, gondoskodás a madarakról. 

Tények, adatok közti kapcsolatok feltárása, ok-okozati 

összefüggések keresése. 

Dénes János: Énekes madarak c. olvasmány feldolgozása 

Schmidt Egon: A nagy kócsag c. olvasmány feldolgozása 

 



 

VÁZLATA  

I.                Bevezető rész: 

 

        1. a, Légzőgyakorlat: „sz” hangoztatása a levegő 

kifújásakor. 

        1.b, Artikulációs gyakorlat: a hét napjainak elmondása 

II.               Hangulati előkészítés: 

 

        2.a, Madárhangok meghallgatása kazettáról. 

- Felismered valamelyik madár hangját? (ötletroham) 

2.b, Madarak nevének keresése. Ok. 129.old. 

A hűségesek, Cinkék, Fehér, fehér c. versből 

(csoportmunka) 

 

III. Célkitűzés: 

      3.a,   Beszélgetés: (ötletroham) 

- Mit tudsz a költöző és az itthon telelő madarainkról? 

- Soroljunk fel néhányat! 

-Segítenek a madarak képei a táblán! 

A madarak etetésének fontosságára felhívni a gyerekek 

figyelmét. 

 

IV. Szövegfeldolgozás csoportmunkában: 

     4.a,: Csoportalakítás képmozaikkal 

             A szöveg felosztása a csoportok között. 

             A szöveg önálló olvasása. 

     1.cs.   A feketerigó 

     2.cs.  A széncinege 

     3.cs.  A vörösbegy 

     4.cs.  A nagy kócsag 1-3. bekezdés 

     5.cs.  A nagy kócsag 4-5. bekezdés 

1.cs./2.cs/3.cs: Mf. 83. old. 1f. önálló megoldása. 

4.cs:   Mf. 84. old. 1f. 2f. 3f. önálló megoldása. 

5.cs:   Mf. 84. old. 4f. 5f. önálló megoldása. 

 

V.  Ellenőrzés, értékelés: 

 

A feladatok ellenőrzése szakértői mozaikkal. 

Mf. 84.old. 3f. frontális osztálymunkával. 

Szétdarabolt mondatok összeillesztése, és összefüggések 

keresése. 

Óra végi beszélgetés: 

- Miért válik védetté egy növény, vagy állat? (ötletroham) 

- Miért a nagykócsag a természetvédelem címermadara? 

- Te mit tehetsz a természet védelméért? 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

 

Az anyanyelvi kommunikáció 

A hatékony, önálló tanulás 



Szociális és állampolgári kompetencia 

Kombinatív képesség, konvertáló képesség, logikai képesség, 

rendszerező képesség 

 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Ötletroham, szakértői mozaik, képmozaik 

 

ESZKÖZÖK  

Olvasókönyv, munkafüzet, képek madarakról, madárhangokról 

kazetta, Dr. Mester Miklósné: Varázslatos világ 

 

VÁRT EREDMÉNYEK Egymás segítése, fegyelmezett munkavégzés, kooperációs 

készség fejlesztése, felelősségtudat erősödése 

 

 

16.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Magyar nyelv és irodalom 

IDŐPONTJA: Május 6. 

CÉLJA A szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése. 

Fantázia fejlesztése, beszédfejlesztés, helyesírási készség 

fejlesztése. 

Állatok szeretetére és védelmére nevelés. 

 

 

FELADATA Önálló állatmese alkotása képsorról. Ismert mese alapján 

készült fogalmazás. A népmesék tartalmi és formai 

jellegzetességeinek megfigyelése, a tapasztalatok 

megfogalmazása.  

 

 

VÁZLATA  

I.                   Ismétlés: 

 

    1.a,        Az elbeszélésről tanultak felidézése. 

       - Milyen a jó cím? 

       - Hány fő részre tagoljuk a fogalmazást? 

       - Mit tartalmaznak az egyes részek? 

          Bevezetés 

          Tárgyalás 

          Befejezés 

       - Milyen az egyes részek aránya? 

     1.b,       Állatokról szóló mese, vagy elbeszélés    keresése.   

(csoportmunkában, olvasókönyvben, mesekönyvben) 

 II.              Hangulati előkészítés, dramatikus játék 

      Az osztozkodó medvék című mese felolvasása. 

       - Játsszuk el a mesét! Minden csoport más feladatot kap. 

    1.cs,: A medvék megtalálják a sajtot. 

    2.cs.: A róka találkozik a veszekedő medvékkel. 

    3.cs.: A becsapott medvék beszélgetnek. 



    4.cs.: A medvék elmesélik anyjuknak a történteket. 

       

    2.a,        A mesére jellemzők felidézése a hallott mese 

segítségével. 

      - Mi jellemző a mesére? 

      - Miről szól, 

      - Kik a szereplők? 

      - Hogyan kezdődik és fejeződik be? 

      - Gyűjtsünk a mesében gyakran szereplő kifejezéseket, 

szófordulatokat! ( csoportmunka) 

III.                      Célkitűzés: 

        - Az óra feladata, hogy megpróbáljatok állatokról szóló 

mesét írni!  

        -  Segítségetekre lesz a Fogalmazás munkafüzet. 

            Mf. 69. old. 7f.  képsor 

            Mf. 71. old. 10f. a, b, c, képsor 

IV.                      Önálló fogalmazás: 

        Fogalmazás munkafüzet 69./71.oldal 

- Nézd meg a képsorokat! 

- Válaszd ki közülük azt amelyikről mesét fogsz írni! 

- Adj találó címet a mesédnek! 

- Használhatod a Mf szavait, kifejezéseit! 

- Írhatsz a fogalmazásba párbeszédes részt is! 

V.                      A fogalmazás bemutatása, értékelése: 

    Az elkészült munkák közül néhányat kiválasztunk, és 

közösen értékeljük az adott szempontok szerint. 

       Tartalmaz-e a téma szempontjából minden lényegeset?  

       Tartalmaz-e eredeti gondolatokat? 

       Mennyire egyéni? 

       A legmegfelelőbb szavakat, kifejezéseket használtad-e? 

    Óra után az összes füzetet beszedjük, és javítjuk az önálló 

munkát. 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

 

Szóbeli és írásbeli szövegalkotó képesség. Beszéd és szóbeli 

kifejezőképesség fejlesztése. Logikus gondolkodás és alkotó 

képzelet fejlesztése. Együttműködés a társakkal, kommunikáció. 

A beleélő képesség fejlesztése dramatizáláskor. 

 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Csoportmunka, drámajáték 

 

ESZKÖZÖK  

Fogalmazás munkafüzet, füzet, mesekönyvek 

 

VÁRT EREDMÉNYEK  

Az írásbeli kifejezőképesség fejlesztése szövegalkotással, 

fogalmak helyes használata, kreativitás, önálló alkotás. 

 

 



 

 

 

 

Vizek mentén című DVD megnézése 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Számkígyó kiszínezése: 

 

 

 

 

 

 

 

Szókártyák elhelyezése a vízparton 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Interaktív környezet óra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szövegfeldolgozás csoportban:                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogalmazás : állatos mese 

 

 

 

 



 

 

 

 

17.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Testnevelés 

 

 

IDŐPONTJA: Május 7. 

CÉLJA Az egyén és a közösség kapcsolatteremtő képességének 

megerősítése, a közös és a személyes sikerélmény biztosítása, 

az egészséges testmozgás iránti igény kialakítása. 

 

FELADATA Törekedjen a megismert szabályok betartására. A közös 

játékokban való részvétel során fejlődjön kifejezőkészsége, 

formálódjon kapcsolatrendszere, törekedjen a társaival való 

eredményes együttműködésre. 

A koordinációs képességek fejlesztése a különböző feladatok 

végzésében. Egyensúlyérzék fejlesztése. 

 

VÁZLATA  

I.               Bevezető rész: 

         1.a, Sorakozó kétsoros vonalban 

         1.b, Az óra anyagának ismertetése: pad gyakorlatok, 

                páros gyakorlatok 

 

II.              Bemelegítés: 

         2.a, Futás körbe a tornateremben (3 kör) 

         2.b, Gimnasztika: 

         2.c, Utánzó járások: nyusziugrás, békaugrás, medvejárás 

                pókjárás, rákjárás, fókajárás, sántaróka-járás 

         2.d, Játék: lovasfogó, kakasviadal 

 

III.              Fő rész: 

          3.a, Páros gyakorlatok: 

                 A párválasztás szabadon történik. 

                 - állva lovacskázás (hátán viszi a párját) 

                 - négykézláb lovacskázás (hátán ül a párja) 

                 - talicskázás 

          3.b, Hármas párok kialakítása (szabad párválasztás) 

                 - gólya viszi a fiát (mindenki legyen gólya) 

          3.c, Csoportok kialakítása: számolással 1-2-3 

          3.d,  A tornateremben a padok elhelyezése (3db) 

                 Feladatok: 



               - érintőjárás a padon a kéz oldalsó középtartásban 

               - törpejárás a padon a kéz csípőn 

               - nyusziugrás a padon 

               - medvejárás a padon 

               - hason csúszás a padon 

               - pókjárás a padon 

               - rákjárás a padon 

               - négykézláb járás a padon 

 

IV.             Levezetés: 

             Játék: Féltek-e a medvétől? 

 

V.               Értékelés: 

        

Az órán szerzett élmények megbeszélése.(beszélgetőkör) 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

Személyes kompetencia: mozgás- és élményszükséglet, 

egészségvédelem, önbizalom. 

Kognitív kompetencia: értő figyelem, az előzetes ismeretek 

felidézése, az ok- okozati kapcsolatok felismerése, 

összehasonlítás. 

Szociális kompetencia: türelem, a fair játékra való képesség,  

Szabálykészítés, szabályalkotás, versengés, csapatkezelés. 

 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Frontális osztálymunka, csoportmunka, bemutatás, 

gyakorlás, megfigyelés, ellenőrzés, önellenőrzés, beszélgetőkör 

 

ESZKÖZÖK  3db pad, 4db bója  

 

VÁRT EREDMÉNYEK  

A játékélmény biztosításával a közösség tagjainak szorosabb 

együttműködése. A csoportban végzett együttműködés 

fejlesztése.  

 

 

18.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: Matematika 

IDŐPONTJA: Május 7. 

CÉLJA 
A személyiség sokoldalú formálása, gazdagítása, a pozitív attitűd 

kialakítása a kisiskolás korosztály fejlődési ütemének 

figyelembevételével történik. 

A megfigyelés irányítása, a spontán megfigyelésből a tudatos, 

célirányos megfigyelésre való felkészülés, az észrevételek 

megfogalmazása, rendezése, értelmezése és lejegyzése, 

valamint a szerzett tapasztalatok más tanulási helyzetekben való 

alkalmazása. 



FELADATA Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, jelölésük. 

Rendezés a tulajdonságok alapján: sorba rendezés, osztályozás. 

Észlelés pontosságának fejlesztése. A logikai gondolkodás 

előkészítése. A kombinatorikus gondolkodás alapozása. A 

kreatív gondolkodás fejlesztése: többféle megoldási mód 

keresése, a különböző megoldások összevetése.  

VÁZLATA  

I.                         Előkészítő rész: 

               1.a, Mit tudsz róla? 

                A kihúzott számról mesélj el mindent, amit tudsz! 

               Pl. kétjegyű, páros, szomszédai, többszörösei 

               1.b, Melyik szám vagyok én? Írd le a füzetbe! 

           - Én a legnagyobb értékű kétjegyű szám vagyok. 

           - A 728 nagyobbik egyes számszomszédja vagyok. 

           - Én a 8-nak a 6-szorosa vagyok. 

           - Én a 65-nek a kisebbik tízes szomszédja vagyok. 

           - Én a 200-nak a negyede vagyok. 

                Ellenőrzés szóforgóval. 

                1.c, Totó: 13+1 osztás 

              - Csak az eredményt írd le! 

36:6, 45:5, 12:4, 42:7, 24:8, 60:6, 81:9, 56:7, 40:5, 10:2, 27:3, 

18:6, 21:7, +48:8 

                 Ellenőrzés szóforgóval. 

II.                       Fő rész: 

            Célkitűzés: halmazokba rendezés 

                  2.a,  Számok rendezése halmazba: 

                    9, 10, 19, 24, 25, 27, 30, 32, 36     

                     A, 30-nál nem nagyobb számok 

                     B, 20-nál nagyobb számok           

                     C, 2 vagy3 többszörösei 



 
 

                 2.b, Nevek rendezése halmazokba: 

                 - Csoporban dolgozzatok! 

                        Anti elsős és szemüveges. 

                        Bea szemüveges, de 8. osztályos. 

                        Csabának jó a szeme, 3. osztályos. 

                        Erzsi Csaba osztálytársa és nincs szemüvege. 

                        Karcsi Bea osztálytársa és sas szemű. 

                        Rita még csak 8 éves, de már szemüveges. 

                        Vali karcsival jár egy osztályba és szintén jól lát. 

                              A, szemüveges 

                              B, fiú 

                              C, alsós 

           Ellenőrzés csoportszóforgóval. 

                 2.c,  Állatok szókártyáinak csoportosítása: 

                        Az adott szempontok szerint. (csoportmunka) 

                          1.    A, gerincesek 

                                 B, nem gerincesek 

 

 

  



 
 

 

                       2. A, emlős 

                           B, madár 

                           C, kétéltű 

 
 

 

                    3. Az állatos szókártyák csoportosítása saját 

                        elképzelés szerint. 

                       (új szókártyákat is lehet készíteni) 

                     Ellenőrzés a táblán csoportszóforgóval. 

III.                 Befejező rész: 

            3.a, Állatok csoportosítása tömegük szerint. 

                  Tk.121.old.2f. önálló munka  

                  Ellenőrzés közösen a tábláról. 

 

 

B A 

A 

C 
B 



FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

A tanulók értelmi képességeinek - logikai készségének, 

problémamegoldó, helyzetfelismerő képességeinek – 

folyamatos fejlesztése. A tanulók képzelőerejének, 

ötletességének fejlesztése. A tanulók önellenőrzésének 

fejlesztése. A tervszerű és célirányos feladat-megoldási készség 

alapozása. A kreatív gondolkodás fejlesztése. 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Frontális osztálymunka, önálló munka, csoportmunka, 

szóforgó, csoportszóforgó, szemléltetés, magyarázat, bemutatás 

ESZKÖZÖK Harmadik matematika könyvem, füzet,  képek , rajzok a táblán, 

Venn-diagram, szókártyák 

 

VÁRT EREDMÉNYEK – kellő pontosságú becslések, számítások a mérések előtt, 

feladatmegoldások helyességének ellenőrzése; 

– indoklások, érvelések, kérdésfeltevések, kételkedések, 

igazolás keresése; 

– a megértés igénye; 

– tapasztalatok gyűjtése a matematika érdekességeiről; 

– tankönyvek, feladatlapok önálló használata; 

 

 

Medvejárás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Lovacskázás:      

 

 

 

 



 

 

 

                                                             

                                                                                

 Gólya viszi a fiát: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Féltek-e a medvétől? 

 

 

 

 

 

 

 

Padgyakorlatok: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Halmazok szókártyákból: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halmazok ellenőrzése: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délutáni foglalkozások: 

Könyvtárlátogatás: (május 3. hétfő) 

A Vadvirágos rét című DVD megtekintése, növényekről, állatokról szóló könyvek 

kölcsönzése. Kiselőadás tartása a kedvenc állatom címmel. 



 

 

 

 

 

 

(május 4. kedd)  

Kézműves foglalkozás: háromszögbe 

foglalt madarak készítése 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Az utolsó simítások: 

 

 

 

 

 

 

Az elkészült munkák: 

 

 



 

 

 

 

 

 

Séta a Duna-parton: 

 (május 6. csütörtök) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Távolba dobó verseny: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Csigák kavicsok gyűjtése: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Játék a közeli játszótéren: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Lepke ivóverseny szívószállal: 

 

 

 

 

 

 

 

 



A fiókák etetése kukaccal: 

 

 

 

 

 

 

 

Tanyalátogatás:  (május 7. péntek) 

 

 

Indulás lovas kocsival: 

 

 

 

 

 

 

        Állatok simogatása:                                                

 

 

 

 

 

 

 



Zsákba futó verseny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lajhármászás: 

 

 

 

 

 

 

 

Lovaglás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Melléklet: 

Környezet feladatlaphoz puzzle (május 5.) 

 

 

Ponty: 



 

Levelibéka: 



 

 

Szürke gém: 



Hód: 



 

Teknősbéka: 

 

 

 

 



 

 

          A madarak és fák hetén való részvételért!            

……………………                3.d osztályos  tanulónak . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tanulói    kérdőív 

Madarak és fák hete 

3.d osztály 

2010. 

 

1. Tetszett a témahét ötlete?                         igen - nem      

 

2. Tetszett a témahét programja?                 igen - nem  

 

3. Melyik volt a legérdekesebb program? 

…………………………………………………………………………………. 

4. Tetszett, hogy csoportban dolgoztál?        igen - nem  

 

5. Tudtál együtt dolgozni a csoportoddal?     igen – nem 

 

6. Aktívan részt vettél az órákon?                  igen – nem 

 

7. Részt vennél máskor is ilyen órákon?       igen – nem 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


