
 

 

Óraterv 
 
Iskola: Budapest V. Kerületi Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola

A pedagógus neve: dr. Szabóné Vámossy Mária  

Osztály: 4. z 

Idő: 2016. 11. 16. 

Műveltségi terület: matematika 

Tantárgy: matematika 

Témakör: mérések 

Az óra témája: Mérések. A mértékegységek használata és átváltása 

szöveges - és számfeladatokban. Mérőeszköz, mérőszám, 

mértékegység. 

Az óra típusa: Rendszerező és gyakorló óra

Az óra célja:  

 A matematika és a valóság kapcsolatának építése.  

 A mérésekről tanultak rendszerezése, ismétlése. 

 Szöveges feladatok megoldása a tanult mértékegységekkel.  

 Összefüggés felismerése, megértése a valóságban – kifejezése 

számokkal, jelekkel. 

 A mennyiségek közötti összefüggések megfigyelése, 

összehasonlítása, mérése.  

 Átváltások szomszédos mértékegységek között, mérőszám és 

mértékegység viszonya. 

 

Az óra fejlesztési területei:  

 Összefüggéslátás; mennyiségi viszonyok megértése, szóbeli, írásbeli 

kifejezés fejlesztése 

 Válogató, osztályozó, rendszerező képesség fejlesztése  

 Lényegkiemelő képesség fejlesztése 

 Érzékelés, észlelés pontosságának fejlesztése.  

 Tevékenységekhez kötött alkotó gondolkodás fejlesztése.  

 Alá-, fölérendeltségi viszony elfogadása csoportmunka során.  

 

Az óra didaktikai feladatai: 

 A munkavégzéshez szükséges képességek (például: pontosság, 

rendszeresség, megbízhatóság, önellenőrzés) fejlesztése. 

 Figyelem, emlékezet fejlesztése. 

 Problémamegoldó képesség fejlesztése.  

 Kommunikációs, szociális képességek fejlesztése.  

 Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás 

képességének fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: magyar irodalom, környezetismeret 

Felhasznált források:  

Matematika 4. osztályosoknak tankönyv, Matematika munkafüzet 4. osztályosoknak I. kötet Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest 2016 

C. Neményi Eszter : Geometriai tananyag és a geometria tanulása az alsó tagozaton  Matematika Tantárgypedagógiai Füzetek , Budapest 2007 

Dr. Ambrus Gabriella: A hétköznapok matematikája Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest 2010

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/matematika-4-osztaly/gondolkodasi-modszerek-alapozasa-tudatos-tanulast-elokeszito-tevekenysegek-  
 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/matematika-4-osztaly/gondolkodasi-modszerek-alapozasa-tudatos-tanulast-elokeszito-tevekenysegek-


 

Idő Az óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések Módszerek Tanulói 
munkaformák 

Eszközök 

2 p I. Ráhangolás:  

 Légzőgyakorlat:  

a) Hétfőn megyek, kedden jövök, … 

b) Számolás tízesével százig, százasával ezerig, 

ezresével tízezerig 

cselekedtetés frontális munka  figyelem tartás fejlesztése,  

figyelem terjedelem növelése 

12 p II. Ismeretek felelevenítése, rendszerezése: 

a) ötletroham: mérés  

b) mérésekhez mértékegységek rendezése 

sorrendbe (példák egyes mértékegységekhez) 

c) mértékegységek közötti váltószámok 

megállapítása 

ellenőrzés: a csoportok egymás munkáját ellenőrzik 

beszélgetés,  

tevékenykedtetés,  

feladatmegoldás 

ellenőrzés 

frontális munka 

 

csoportmunka 

 

frontális munka 

 

 

szókártyák 

kartonlap, ragacs 

 

mérések és mértékegységek  

áttekintése, felidézése 

A jó munkáért dominó pont jár.  

 

20 p II. Ismétlő, rendszerező feladatok: 

a) hosszúság mérése 

1. A szalagból masnit készítettem az adventi 

koszorúhoz. Milyen hosszú szalagot vegyek, hogy 

a négy masnit meg tudjam kötni? 

2. Az erdőben a Tanácskozás Sziklájához hívja az 

állatok királya alattvalóit.  Milyen messziről 

érkeznek az állatok? Tedd a megtett út alapján 

növekvő sorrendbe őket, és írd be a karikákba. 

Melyik állat milyen hosszú utat tett meg? A rajzon 

1 cm a valóságban 1 km. 

 

tevékenykedtetés,  

beszélgetés,  

feladatmegoldás 

ellenőrzés 

 

 

páros munka 

 

 

csoportmunka 

 

 

feladatlap 

mérőszalag 

vonalzó 

fonal 

Problémamegoldás, összefüggések 

láttatása, kommunikáció fejlesztése. 

A jó munkáért dominó pont jár.  

Két csoport dolgozik ugyanazon a 

feladaton. 



 

Idő Az óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések Módszerek Tanulói 
munkaformák 

Eszközök 

 b) űrtartalom mérése 

1. Melyik pohár űrtartalma a nagyobb? Egy nap 

melyikből hány pohárral igyak meg, ha egy nap 

legalább másfél liter vizet kell elfogyasztani? 

2.  Gárdonyi Géza: Nagyapó tréfái 

A nagypapa nyolc liter szőlőlét kapott ajándékba, de 
felét odaadta a barátjának. 
A barát ötliteres üveget küldött. 
– Nem baj – mondja nagyapó. – Adjatok egy mértéket, 
majd átmérjük azzal. 
Végigkutatják a kamrát, de csak egy háromliteres üveget 
találnak. 
– No, gyerekek, ki tudná ezzel a háromliteres üveggel 
átmérni a barátomnak a négy liter szőlőlevet, de úgy, 
hogy a mérés pontos legyen? – Azzal leállította 
a három üveget az asztalra. 

 

tevékenykedtetés,  

beszélgetés,  

szemléltetés 

feladatmegoldás 

differenciálás 

ellenőrzés 

 

páros munka 

 

 

csoportmunka 

 

 

feladatlap 

poharak 

edények 

mérőeszközök 

Problémamegoldás, összefüggések 

láttatása, kommunikáció fejlesztése. 

A jó munkáért dominó pont jár. 

c) tömeg mérése 

    A vásárlásra egy olyan szatyrot vittem 
magammal, aminek a füle 5 kilogrammnál többet 
nem bír el, mert különben leszakad. 
Beletehetem-e az összes megvásárolt árut? Ha 
nem, akkor mi a legtöbb, amit abban vihetek 
haza? 

 

 

tevékenykedtetés,  

beszélgetés,  

feladatmegoldás 

ellenőrzés 

 

csoportmunka 

 

feladatlap 

kétkarú mérleg 

fogas 

vásárolt áruk 

Problémamegoldás, összefüggések 

láttatása, kommunikáció fejlesztése. 

A jó munkáért dominó pont jár. 

 ×d) Mennyiségek szétválogatása  

A gyorsabban dolgozó csoport végezheti el a 

feladatot, ha marad rá időnk. 

játék 

feladatmegoldás 

ellenőrzés 

 

csoportmunka 

oktatóprogram sulinet.hu /matematika 4. o. 
Mennyiségek szétválogatása, adott 
mennyiséghez való viszonyítás 
1.- 4.    A jó feladatsor 1 dominópont. 
 



 

 

Melléklet:  

1.mérési feladatok 

2. feladatlap 

Idő Az óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések Módszerek Tanulói 
munkaformák 

Eszközök 

7 p III. Összefoglalás 

Mérések, mértékegységek 

Kösd össze a következő dolgokat a nekik megfelelő 

mennyiséggel! 

Házi feladat, ha a mérés több időt vesz igénybe. 

feladatmegoldás 

ellenőrzés 

egyéni munka feladatlap Mit mivel mérünk? 

(válogatás) 

A jó munkáért dominó pont jár. 

4 p IV. Óra értékelése 

A csapatkapitányok értékelik a csapat munkáját, a 

nagyon támogatóknak megajánlhatnak még egy 

dominó pontot. 

Összeszámoljuk a dominópontokat és azok alapján 

értékelik a saját munkájukat. 

Értékelem az osztály feladattartását, csapatok 

munkáját.  

értékelés frontális munka 

csoportmunka 

 Az összes dominópont 

összeszámolása. 

A maximumot elérők két csillagot, az 

annál egy ponttal kevesebbet érők 

egy csillagot, a két ponttal 

kevesebbet érők piros pontot 

kapnak. 


