
Bemutató óra – Tehetséggondozás és fejlesztési lehetőségek a napközi 

otthonban 

 

A bemutató órán – foglalkozáson - a napközi otthonban is tanító - négy kolléga 

mutat be tehetséggondozásra, fejlesztésre alkalmas feladatokat, játékokat, 

dalokat.  

A bemutatásra kerülő játékok alkalmasak a délutáni tanulás idején ráhangolni a 

gyermekeket az önálló házi feladat elkészítésére.  

A tanulás közben pihenést, majd a tanulmányi foglalkozás végén jó hangulatú 

levezetést biztosítanak a diákoknak a napi feladatok elvégzése után.  

 

A bemutató foglalkozás célja: 

1. - Bemutató foglalkozás célja a napközi otthonban tanító kollégák számára 

ötletek, munkaformák, eszközök alkalmazásának bemutatása. 

2. – Cél, a dalokkal, játékos feladatokkal nyugodt, tanulási környezet 

megteremtése, a tanulók érzelem világának gazdagítása. A tanulócsoportok 

közösséggé alakulásának segítése. 

3. - Olyan játékos feladatok, bemutatása, amelyek a napközi otthon tanulmányi 

foglalkozásán motiválás, fejlesztés, az ismeretek tartós beépítését szolgálják.  

 

A bemutató foglalkozásra elkészülő melléklet tartalmazni fogja a 

játékleírásokat, dalok, versek szövegét, melyet a látogató kollégáknak átadunk. 

A Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola Tagintézményének napközis 

munkaközössége készített a 2017/18. évi munkaterv mellé egy 

játékgyűjteményt. 

A játékleírások napközi otthonban alkalmazható udvari játékok, fejlesztő 

játékok, teremben egyszerű eszközökkel játszható játékok. A játékgyűjteményt 

szintén a foglalkozást meglátogató kollégák rendelkezésére bocsátjuk. 

 

Dunaharaszti, 2017. október 31.                Fábryné Tádics Mária, szaktanácsadó 



Óraterv – Tehetséggondozás és fejlesztési lehetőségek a napközi otthonban 

Őszi Pedagógiai Napok 2017. 

Dátum: 2017.november 16. 

Helyszín: Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Tagintézménye (Dunaharaszti, Fő út 268.) 

Tantárgy/ téma: Napközi otthon – tanulmányi munka előkészítése, levezetése, ráhangolódást segítő feladatok 

Műveltségi terület: matematika, nemzetiségi nyelv és irodalom, művészetek, testnevelés és sport, magyar nyelv és irodalom 

Osztály: 2. évfolyam 

Az óra didaktikai feladatai: Motiválás, aktivizálás, tartósság, visszacsatolás, megerősítés 

Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési 

szint, tudásszint megnevezése: 

Motivációs, tanulásra hangolódást segítő, illetve levezető játékok, feladatok, valamint a tehetséggondozást támogató gyakorlatok bemutatása.  

Figyelemfelkeltés, előzetes ismeretek alkalmazása, feladat- és problémamegoldás, következtetés, rendszerezés, ismétlés, rögzítés, értékelés. 

A tanulók emlékezetének, kommunikációs képességének fejlesztése. Dallamérzék, dallamhallás fejlesztése. Nyugodt, tanulási környezet 

megteremtése, a tanulók érzelem világának gazdagítása. A tanulócsoportok közösséggé alakulásának segítése. 

Tantárgyi kapcsolatok: matematika, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, nemzetiségi német nyelv és irodalom, informatika, környezetismeret, 

vizuális kultúra, testnevelés és sport 

Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.):  

A pedagógusok saját feladatkészlete, szakmai gyakorlata 

Polgár Judit: Sakkpalota tanítói kézikönyv 

Weöres Sándor verseskötet,  



Kányádi Sándor: Fától fáig c. kötete,  

YOUTUBE: Apacuka zenekar: Tükörkép,  

Gryllus Vilmos Dalok 3. - Biciklizős lemez (2007.)  Szúnyog c. dal,  

Halász Judit: Micimackó és a többiek (1996) c. album Micimackó és barátai c. dal 

Matematika kompetencia alapú programcsomag 2. osztály – (SULINOVA)  

Az órán közreműködő pedagógusok neve: Némethné Csobolyó Éva (tanító), Kopjár Máté (tanár – német nyelv), Lösingerné Váradi Szilvia (tanító), 

Gondos Brigitta (tanító) 

 

Időkeret 

 
Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések/ fejlesztési területek 

Módszerek Tanulói 
munkaformák 

Eszközök  

I. Némethné Csobolyó Éva 

Matematikai játékos bevezető feladatok 

Számfogalom, számtulajdonságok, műveletvégzés gyakorlása, elmélyítése 

3 perc 1. Mesés memóriafejlesztés  

A feladat ismertetése 

Mese meghallgatása 

A mesében szereplő számok 

felelevenítése, felsorolása 

A számok kivetítése az ellenőrzéshez 

előadás, 
megbeszélés, 
értékelés 

frontális munka Mese 
PPT-n a 
mesében 
szereplő számok 

figyelem- és emlékezetfejlesztés 

4 perc 2. Játék a számokkal 

A kivetített számok 

- sorbarendezése 

- számszomszédok keresése 

- páros- páratlan számok válogatása 

- 10-zel, 3-mal nagyobb vagy kisebb 

szám megnevezése 

- Melyik számra gondoltam? 

(számtulajdonságok) 

megbeszélés, 
játék, 

frontális és egyéni 
munka 

PPT-n a 
kivetített 
számok 

Megfigyelés, kreativitás, rendszerezés, 

analitikus gondolkodás, következtetés, 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Számfogalom megszilárdítása, számolási 

készség, fejben történő műveletvégzés 

gyakorlása. 

http://www.zeneszoveg.hu/album/2332/gryllus-vilmos/dalok-3---biciklizos-lemez-album.html
https://www.google.hu/search?client=opera&q=Hal%C3%A1sz+Judit+Micimack%C3%B3+%C3%A9s+a+t%C3%B6bbiek&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDTNqkg3zKhQ4tLP1TcwLEovKy_WUs9OttLPLS3OTNYvSk3OL0rJzEuPT84pLS5JLbJKyywqLlFIzEkqzQUAGsv4CkUAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiS1ufppJnXAhUFuBoKHSgaCqcQmxMIMSgBMAM


Időkeret 

 
Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések/ fejlesztési területek 

Módszerek Tanulói 
munkaformák 

Eszközök  

3 perc 3. Ki vagyok én? 

Játék ismertetése 

Feladatmegoldás 

megbeszélés, 
játék, 

frontális és egyéni 
munka 

PPT-n a 
kivetített 
számok 

Megfigyelés, kreativitás, rendszerezés, 

analitikus gondolkodás, következtetés, 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

Számfogalom megszilárdítása. 

2 perc 4. Villámszámolás 

A kivetített műveletek 

eredményeinek felsorolása 

megbeszélés egyéni munka PPT-n a 
kivetített 
műveletsor 

A számolási készség fejlesztése, fejben 

történő műveletvégzés gyakorlása. 

4 perc 5. Adj király katonát! 

Játék pontos műveletvégzéssel, 

fejszámolással. 

megbeszélés, 
játék, 

frontális, csoport és 
egyéni munka 

PPT-n a 
kivetített 
műveletek 

A számolási készség fejlesztése, fejben 

történő műveletvégzés gyakorlása. 

Versenyszellem és a sikerek, kudarcok 

elviselésére való képesség fejlesztése. 

3 perc 6. Kincskereső játék 

5-ös, 2-es, 3-as számsor játékos 

gyakorlása 

megbeszélés, 
játék, 

frontális munka tanulói tolltartó 
= „kincs” 

A számolási készség fejlesztése, fejben 

történő műveletvégzés gyakorlása. A 

szorzótáblák tanulásának előkészítése. 

II. Kopjár Máté 

Nemzetiségi német nyelv és irodalom tantárgyhoz kapcsolódó játékos ismétlés 

Olvasási- és beszédkészség fejlesztés 

7 perc 1. Trimino játék 

- Csoportalkotás 

- Játék ismertetése, - kiosztása, 

- Csoportos feladatmegoldás 

megbeszélés,  
játék 

csoportmunka Trimino játék Tanult ismeretek, szavak felelevenítése, 

gyakorlása. 

Rendszerezés. 

Idegen nyelvi olvasási és beszédkészség 

fejlesztése. 

Együttműködési készség fejlesztése, 

közösségformálás. 

7 perc 2. Mondatalkotás képek 

segítségével 

- Képek csoportosítása megadott 

szempontok szerint. 

- Mondatalkotás a képekről tanári 

kérdések, utasítások alapján. 

megbeszélés, 
 

frontális és egyéni 
munka 

Képek, 
mágnesek 

Rendszerezés, gyakorlás. A tanult ismeretek 

felelevenítése. Beszédkészség fejlesztése. 

Rendszerezés. 

III. Lösingerné Váradi Szilvia 

Fejlesztési lehetőségek a Sakkpalota program játékos feladataival 



Időkeret 

 
Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések/ fejlesztési területek 

Módszerek Tanulói 
munkaformák 

Eszközök  

3 perc 1. Bábadogatás 

- A gyerekek párokban adogatják 

egymásnak a sakkbábokat (jobb 

kézből a társ balkezébe) 

megbeszélés, 
bemutatás, 
játék 

páros munka sakkbábok Térorientáció, megosztott figyelem, 

együttműködés, mozgáskoordináció, 

ritmusérzék fejlesztése 

3 perc 2. Mi változott? 

- Képek megfigyelése 

- Változások (elvétel, hozzáadás, 

csere…) észrevétele, leírása szóban 

megbeszélés,  
bemutatás, 
magyarázat 

frontális munka demonstrációs 
tábla, mágneses 
képek 

Szókincs, emlékezet és figyelem fejlesztés. 

3 perc 3. Szógyűjtő 

- A sakk-dobókockán gurított báb 

nevének kezdőbetűjével kell szavakat 

gyűjteni adott témában (gyümölcsök, 

zöldségek, bútorok, stb.) 

előadás, 
megbeszélés, 
magyarázat 

frontális munka sakk-dobókocka Gondolkodás, figyelem és szókincsfejlesztés. 

3 perc 4. Szótaláló 

- A demonstrációs táblán lévő 

sakkbáb helyének jelölése alapján 

kell szavakat mondani (Pl.: A4, 

akkor A-val kezdődő 4 betűs szót) 

előadás, 
megbeszélés, 
magyarázat 

frontális munka demonstrációs 
tábla, mágneses 
sakkbábok 

Szókincs, figyelem és memória fejlesztés. 

IV. Gondos Brigitta 

Dalok, játékok, feladatok az ének-zene segítségével 

4 perc 1. Vasúti irányítótábla játék 

- Játék ismertetése  

- Feladatmegoldás (A tanulók a 

verset zöld jelzésre hangosan, piros 

jelzésre csak magukban mondják.) 

megbeszélés, 
magyarázat, 
játék 

frontális munka tamburin 
Weöres Sándor: 
Galagonya c. 
vers 

Szókincs, belső hallás, ritmus és 

koncentrációképesség fejlesztése. 

5 perc 2. Táncoló kígyó játék 

- Játék ismertetése  

- Feladatmegoldás (A dalszöveget 

soronként kapják a tanulók, mikor 

saját szövegüket hallják, 

felállnak….) 

megbeszélés, 
magyarázat, 
dramatizálás, 
játék 

frontális és egyéni 
munka 

gitár 
verscédulák 

Emlékezet, figyelem és 

koncentrációképesség fejlesztése. 



Időkeret 

 
Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések/ fejlesztési területek 

Módszerek Tanulói 
munkaformák 

Eszközök  

2 perc 3. Tükörkép 

- Párban állnak egymással szemben a 

diákok. Tükörképben mutogatják a 

dalt, miközben gitáros kísérettel el is 

énekelik. 

megbeszélés, 
dramatizálás, 
játék 

páros munka gitár 
Tükörkép c. 
versike 

Figyelem, mozgás és ritmus fejlesztés. 

Időkitöltő 

feladat / 3 

perc 

4. Találós kérdés 

- A füledbe zizegek, meg is csíplek, 

ha lehet… Mi az? 

- SZÚNYOG - Vidám, mozgással teli 

dal éneklése 

megbeszélés, 
dramatizálás, 
 

frontális munka táblára felírt 
találós kérdés - 
kép 
gitár 

Figyelem, mozgás és ritmus fejlesztés. 

1 perc 5. Elköszönés  frontális munka gitár 
Micimackó és 
barátai c. dal 

Közösség- és személyiségformálás.  

 

 


