
FOGLALKOZÁSTERV  

 

A foglalkozás megnevezése: Alapképességek fejlesztése tehetséges tanulóknál első osztályban 

Osztály: 1. osztály bontott csoport 

Az óra célja és feladata: Anyanyelvi és matematikai feladatokon keresztül az alapképességek fejlesztése: érzékelés, észlelés, képzelet, figyelem, emlékezet, 

gondolkodási képességek, kommunikációs képességek fejlesztése. Szociális készség erősítése. 

Az Őszi Pedagógiai Napok témájával kapcsolatban az órán kiemelt feladat az érzelmi, értelmi nevelés és az értékelés kapcsolatának bemutatása. 

     A három fogalom szoros kölcsönhatásban áll egymással. Ha pozitív érzelmekkel érkeznek a gyerekek az órára, motiváltságuk okán kognitív képességeik 

jobban fejlődnek, a folyamatos visszacsatolás, a fejlesztő értékelés visszahat a teljesítményükre, az érzelmeikre. 

 Ezen az órán arra törekszem, hogy a tanulóknak adott feladatok fenntartsák az érdeklődést, figyelmet, munkakedvet, fejlesszék az alapképességeket és a tanulók 

pozitív érzelmekkel távozzanak a foglalkozásról 

Az óra didaktikai feladata: A tanulók figyelmének felkeltése és fenntartása; a tanulók képességeihez és tudásához alkalmazkodó feladatokkal aktivitásuk 

megőrzése; gyakorlás; a fokozatosság, szemléletesség alkalmazása; ellenőrzés és értékelés.  

 

Pedagógus: Fehérné Sebő Klára Dátum: 2017.11.14. 

 

Idő 
(p) 

Fejlesztési feladat Tanári tevékenységek Tanulói tevékenységek Didaktikai 

feladat 
Munkaforma 

 
Módszerek 

 
Eszközök 

 
2  Óra feladatainak 

ismertetése, párok 

kialakítása 

 motiválás    

4 Auditív észlelés, 

beszédhangszin 

tézis-hanganalízis 

fejlesztése 

A pároknak Micimackó 

barátairól egy képsort 

adok. Kérem, hogy 

maguk között nevezzék 

meg a szereplőket. 

Néhány állat nevét 

„robotnyelven” mondom 

el, majd a gyerekek is 

hangokra bontanak. 

A párok megbeszélik a 

munkamegosztást, megnevezik 

egymásnak a szereplőket. A 

„robotnyelvet”megfejtik, az állatokat 

az elhangzás sorrendjében 

megszámozzák. Ellenőrzés után a 

kimaradt állatok nevét hangokra 

bontják. 

gyakorlás: 

szociális készség 

erősítése 

páros 

 

 

 

 

egyéni 

megbeszélés 

 
fénymásolt 

képsor 

5 Auditív figyelem, 

figyelemmegosztás 

fejlesztése 

Általam írt rövid 

történetet olvasok fel 

Micimackó egyik 

kalandjáról.  

A történet hallgatása közben az 

ujjukon számolják, hogy hányszor 

hangzik el Róbert Gida neve. 

Figyelnek a történetre is, mert fel kell 

idézniük. 

a figyelem 

felkeltése, 

fenntartása 

frontális-

egyéni 
tanítói 

bemutatás, 

megbeszélés 

a történet 

szövege 



3 Vizuális figyelem, 

emlékezet 

Micimackós naptárképet 

mutatok a gyerekeknek 

30 mp-ig. 

A gyerekek figyelik a képet és 

megpróbálnak minél több vizuális 

információt megjegyezni. Utána 

válaszolnak a kérdéseimre. 

gyakorlás frontális-

egyéni 
szemléltetés, 

megbeszélés 

naptárkép 

3 Gondolkodás 

fejlesztése 

Egy képrejtvényt 

mutatok a gyerekeknek. 

Rávezető kérdésekkel 

segítem a gondolkodást. 

Meg kell fejteniük a rejtvényt, ami a 

csupor szó lesz. 

motiválás frontális játék képrejtvény a 

táblán  

8 Gondolkodás 

fejlesztése: 

problémamegoldás  

 

Problémafelvetés: 

Micimackó a mézes 

csuporhoz igyekszik. 

Hányféle utat választhat, 

ha a vonalak mentén csak 

balra és lefelé léphet?  

A gyerekek párban dolgoznak. Színes 

ceruzával jelölik be a különböző 

utakat. 

 

 

 

Időkitöltő: pontösszekötő feladat 

differenciálás 

 

 

 

a tanultak 

alkalmazása 

páros szemléltetés  

 

 

 

 

 

megbeszélés 

2 különböző 

nehézségű 

feladat a 

táblán,  

gyerekeknek 

feladatlapon; 

összekötős 

feladatlap 

6 Gondolkodás 

fejlesztése: 

következtetés 

Rajzos nyitott mondatot 

mutatok a táblán. 

 

Változtatok a reláció 

jeleken. 

A gyerekek gondolkodnak a 

feladaton, majd az ujjukon mutatják a 

megoldást. 

Új megoldásokat keresnek. 

gyakorlás 

 

 

 

gyakorlás 

frontális-

egyéni  

 

 

 

szemléltetés  

 

 

 

megbeszélés 

táblai kép 

7 Beszédértés, irány 

követés, 

következtetés, 

összehasonlítás 

Rajzos feladatlap 

kiosztása. Ezen többféle 

feladat elvégeztetése. 

Iránykövetéssel megszámozzák a 

csuprokat. 

Barkochbáznak. 

Füllentős játékot gyakorolnak. 

gyakorlás frontális-

egyéni  

 

 rajzos 

feladatlap 

5 Játék: vizuális 

figyelem, 

emlékezet, 

felidézés   

Lyukas táblán kirakott 

mintát mutatok. 

A gyerekek megfigyelik és 

emlékezetből kirakják a saját 

táblájukon.   

motiválás frontális játék lyukas tábla, 

szögek 

2 Értékelés Órai aktivitás, egyéni 

teljesítmények  

Önértékelés Értékelés    

 



 

      Auditív észlelés, beszédhangszintézis-hanganalízis fejlesztése:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 Vizuális figyelem, emlékezet fejlesztése:         A gondolkodás fejlesztése:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gondolkodás fejlesztése, problémamegoldás:  Időkitöltő feladat: 

 
    MACKÓ       MACKÓ 

 

 

 

 

 

 

 

           

MÉZ               MÉZ 

 

 

 

Gondolkodás fejlesztése: következtetés: 

 

 

 
 

 

 

Beszédértés, iránykövetés, következtetés, összehasonlítás:     Játék: vizuális figyelem,emlékezet, felidézés: 
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