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A pedagógus neve: Dr. Oláh Tibor 

Műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: magyar nyelv 

Osztály: 8.d 

Az óra témája: mondatrészkifejtés és sajátos jelentéstartalom (alárendelő összetett mondatok) 

Az óra cél- és feladatrendszere: az alárendelő összetett mondatokról tanultak gyakorlása 
 

Az óra didaktikai feladatai: gyakorlás, rendszerezés, kooperáció, ellenőrzés, ismeretbővítés; mobiltelefonok alkalmazása az oktatásban, digitális 

felületek alkalmazása tanórán 

Felhasznált források: irodalmi alkotások (ismert olvasmányok) idézetei, Rácz Endre – Szemere Gyula: Mondattani elemzések 

Dátum: 2017. november 15. 

 

 

Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

 Előkészületek 

Az osztályterem kialakítása csoportos 

munkavégzéshez 

Digitális eszközök előkészítése 

  projektor 

számítógép 

presenter 

(bemutatásvezérlő) 

router –jelerősítő 

mobiltelefonok 

 

 

2’ Hetesi jelentés Bemutatás Csoportkialakítás   



Csoportokba rendeződés  

Az óra menetének ismertetése (digitális 

felület segítségével ellenőrizzük a házi 

feladatot)  

Ellenőrzés 

10’ -Házi feladat ellenőrzése Redmenta 

felületen 

-Csatlakozás a Redmentához – belépés 

A házi feladatot, tesztjét a diákok 

kitöltötték otthon, a Redmenta felületén 

 

-A felületen láthatóak az eredmények  

-A feladatok megbeszélése, ellenőrzése 

 

A tesztet egyszer lehetett kitölteni – 

egyes feladatrészek hibás megoldásokat 

mutatnak – a csoport egyik tagja vállalja 

a csoportban jelentkező hiba 

korrigálását, a feladat értelmezését. 

A feladatok PPT-n láthatók 

 

-Tanulói magyarázatok 

Elbeszélés 

Feladatkijelölés 

Ellenőrzés 

Kooperáció 

Csoportmunka - 

kooperáció 

Egyéni munka – tanulói 

előadás, magyarázat 

Redmenta felület 

(projektor, 

számítógép) 

 

PPT 

Presenter 

A diákok 

regisztráltak a 

Redmenta 

osztálycsoportba 

(fazek20225750) – 

otthon elvégezték a 

házi feladatot – 

osztálykeretben, 

csoportban 

megbeszélik az 

eredményeket, s 

kitöltik a feladathoz 

kapcsolódó tesztet. 

 

 

1’ Ellenőrzés, értékelés 

A diákok, a csoportok és az osztály 

eredményessége a feladatvégzésben. 

A tanulói magyarázatok értékelése. 

Tanári előadás 

Ellenőrzés 

Értékelés 

 Redmenta  

1’ -Új feladat kijelölése  

„A következő feladat az alárendelő 

összetett mondatok gyakorlását 

szolgálja. Ebben a mondatrészkifejtés és 

a sajátos jelentéstartalom is szerepel. 

Ehhez Kahoot-ot fogunk használni. A 

csoportok összetétele marad. 

Előadás 

Feladatkijelölés 

 

   



Előtte azonban ismételjük át az 

alárendelő összetett mondatról 

tanultakat!” 

5’ -A tanultak ismétlése 

-Alárendelés 

Mondatrészkifejtés 

Sajátos jelentéstartalom 

-Grafikus ábrázolás  

A diákok grafikus alapon kapják meg a 

mondattípusok ábrázolását.  

-„Írjátok be a hiányzó típusokat!  

Döntsétek el az állítások helyességét!” 

Igaz - Hamis 

Megbeszélés 

 

Ismétlés 

Rendszerezés 

Egyéni munka Ábra – papír 

alapon 

 

Ábra hiányos 

helyeinek 

kiegészítése 

5’ Kahoot beállítása 

-„A pontos és eredményes feladatvégzést 

szem előtt tartva kérem, figyeljetek 

egymásra! Így összeköthetjük a 

tananyagot a játékkal. Ugye, számíthatok 

rátok? Köszönöm!” 

  

-Mobiltelefonok beállítása a jelvételhez 

Kahoot Pin megadása 

Csoportok létrejötte (csapatnevek a 

kivetítőn) 

Tanulási 

szerződés 

Csoportképzés 

Csoportmunka - 

kooperáció 

Kahoot Csatlakozás a 

Kahoot felületre 

Pin létrehozása- 

megadása 

11’ Kahoot teszt elvégzése 

Alárendelő totó (13+1 feladat) 

Feladatonként a csoporteredmények 

szemléltetése 

 

A kivetítőt a pedagógus vezérli. 

Tanári 

koordináció - 

felületkezelés 

Csoportmunka Projektor 

Számítógép 

Router 

Mobiltelefonok 

Kahoot digitális 

felület 

A Kahoot felületen a 

feladatok 

eredményét 

láthatjuk. 

A szemléltetés során 

a diákok kicsit 



 

Az egyes feladatok elvégzésére 20 

másodperc áll rendelkezésre.  

 

-A pedagógus a feladatvégzés közben 

jelöli magának, hogy mely feladatok 

okoznak nehézséget. 

 

felszabadultak 

lehetnek – nevetés, 

megjegyzések. A 

pedagógusnak 

olykor 

figyelmeztetni kell a 

diákokat a 

megbeszéltekre. Ez 

viszont természetes 

az ilyen játékoknál. 

7’ A diákok megkapják a feladatokat papír 

alapon is. 

 

-Eredmények összegzése  

 

-A nehezebb feladatok megbeszélése, 

visszacsatolása. 

Ezeket közösen megbeszéljük. A 

magyarázatokat tanulók vállalhatják 

magukra 

Értékelés 

Ellenőrzés 

Magyarázat 

Csoportmunka 

Egyéni munka – tanulói 

előadás, magyarázatok 

Kahoot felület Elképzelhető, hogy 

két csapat 

ugyanannyi pontot 

ért le, helyezésben 

mégis van különbség 

köztük. A Kahoot 

pontja az eredmény 

és az idő 

függvényében 

értelmezhető.  

 

3’ -A csoportok értékelésének 

meghallgatása -Az óra értékelése a tanár 

részéről 

 

-Házi feladati kijelölése (digitális 

felületen – Redmenta) 

Értékelés 

 

Egyéni munka – tanulói 

magyarázat (értékelés) 

  

 


