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A) Csoportprofil 

A tanított csoport profilja (alsó tagozat) 

 

A csoport egy fővárosi általános iskola 4. osztályos tanulói 

Tanító:  

Általános tanterv szerint tanuló osztály; 

Osztálylétszám 27 (14 fiú és 13 kislány); 

A gyerekek közötti életkori megoszlás Két tanuló 11 éves, 18 tanuló 10 éves és 7 tanuló 9 éves. 

A gyerekek első osztály óta együtt járnak. Részben már iskolánkba járó gyerekek testvérei, részben 

sorsolással kerültek iskolánkba. A gyerekek a város minden pontjáról érkeznek, nyolcan a VIII. 

kerületből járnak iskolába. Jelentős különbségek vannak mind az egyéni fejlettség, mind a 

szociokulturális háttér tekintetében. 

3. osztály év eleje óta tanítom őket. 

 

A tanulók egészségi állapota 

Általában egészségek, jól fejlettek a gyerekek. Nagy mozgásigényű, keveset betegeskedő társaság. 1 

krónikus beteg gyerek van az osztályban (táplálkozási betegség). 

 

A szülőkkel való kapcsolatunk jónak mondható. A szülők egy része ritkán és rendszertelenül 

érdeklődik gyermeke tanulmányi előmenetele és magatartása felől. Azonban bizalmukról biztosítanak 

bennünket. A szülők egy kisebb köre bizonytalan, tanácsot, megerősítést vár az iskolától. Szülői klubot 

szerveztünk, ahol kötetlen beszélgetés keretében eshet szó nevelési kérdésekről (pl. csúnya beszéd, 

szabálytartás, játék alatti magatartás, előítéletek, kirekesztés, munkamegosztás a családban, 

feladatvállalás, testi higiéné a kiskamasz korban, telefon és számítógép használata.) A jó hangulatú 

beszélgetéseknek híre ment, s a szülők már várták a következő alkalmat. 

 

Közösségi élet: A 3. és 4. osztály elején szociometriát készítettünk napközis tanító társammal. A 

kölcsönös kapcsolatok száma az elmúlt időben jelentősen megnövekedett (15-ről 21-re). Egy 

tanulónak nincs egyetlen kölcsönös kapcsolata sem, mégis amikor a gyerekeknek azt a személyt kell 

megnevezniük, akivel a leginkább szeretnek játszani, 4 gyerek is őt választja. Klikkesedés nyomait a 

fiúk közt nem találtam  A csillag alakzatú sűrű kapcsolathálózat mutatja, hogy nincsen magányos 

kisfiú. A fiúk a 3-4 legértelmesebb fiú köré csoportosulnak. Ezek között csendes, lármás, erőteljes 

egyéniség is van. Közös vonásuk: a nyitottság. A lányok két zárt csoportot alkotnak, a csoportok 

között kevesebb az átjárás. Ez intő jel a jövőre nézve.  

A fiúk és a lányok közötti kapcsolati hálózat igen sűrű. Öt kisgyerek jelenti a kapcsolódási 

pontokat. Közös tulajdonságuk a készségesség, mozgékonyság, játékosság.  

 

A 3. osztály elejétől kezdve sokat foglalkoztunk a gyerekek együttműködési képességének 

fejlesztésével, mivel ezen a területen jelentős elmaradást tapasztaltunk. A fejlesztés érdekében tett 

lépéseink: 
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 változatos módszerek és munkaformák alkalmazása a tanítási órákon, illetve hosszabb-rövidebb 

időszakot átívelően (projektmunka, kiscsoportos feladatmegoldások bevezetése, kooperatív 

tanulás, mozaik módszer) 

 megteremtettük az alá-, fölé- és mellérendelt viszonyok átélésének különböző lehetőségeit 

(felelősi rendszer kialakítása, egyéni vállalások, megbízások). 

Ezek eredményeképpen a többség képes az információk megosztására, a feladatmegoldás 

módjában, menetében, a feladatelosztásban meg tudnak állapodni már külső segítség nélkül is.  

A közös munkába nehezen vonható be 1 kislány öntörvényű magatartása miatt 

Javult a gyerekek konfliktuskezelő és megoldó képessége.  

 2 tanuló ( ) még alkalmanként szembekerül társaival, veszekedésbe már nem, de vitába 

keveredik.  

 4 kislány a konfliktusmegoldás elől kitér még vagy külső tekintély bevonásával (szülő, nagyobb 

testvér, tanítók) akarja azt megoldatni. Nekik abban segítek, hogy alkalmat teremtek a 

megbeszélésre. Egyelőre sokszor előfordul, hogy elbeszélnek egymás mellett.  

 Sokat beszélgettünk a gyerekekkel a csúfolódásról és csipkelődésről, az ugratásról és a 

sértegetésről, a humor és a gúny közötti különbségről. Sokat segített, hogy irodalmi példákat is 

olvastunk és elemeztünk. 

 Úgy tapasztaltuk napközis tanító társammal, hogy hallatlanul nagy a gyerekek beszélgetés 

deficitje. Otthon erre nem jut idő a sokféle elfoglaltság miatt (utazás, különóra, szülők otthoni 

munkája).  Lassan, nehezen nyíltak meg. Ma már egyre inkább igénylik a beszélgetéseket.  

 Nehezen birkóztak meg a mindennapos érintkezés formuláival is (kérés, elfogadás, köszönés, 

felnőttel való beszélgetés). Ezt, bár csak 6. osztály végére követelmény, úgy érzem, hogy a 

kiemelt feladatok közt kell kezelni, mert a gyerekek feszengenek egy-egy kommunikációs 

helyzetben. Éppen ezért sokat gyakoroltuk a mindennapos érintkezés formuláit. Igyekeztünk 

valóságos helyzeteket teremteni. Ebben iskolánk dolgozói készségesen segítettek (könyvtár, 

gazdasági iroda, titkárság, porta, takarítók). 

 

Magatartásuk egyre fegyelmezettebb. Szép szóval, megbeszéléssel, önkéntes vállalásokkal 

irányítható az osztály. Ugyanakkor váratlan esemény hatására zaklatottan reagálnak. 

Szorgalom: szívesen vállalnak külön feladatot. Különösen a megfigyelések, kísérletezések, 

adatkeresések népszerűek. Az órákon aktívak. Szívesen fogadják a gondolkodtató feladatokat. A 

felejtések, hiányok elég gyakoriak. Elsősorban a szülői törődés hiánya az oka. Nem egy tanuló 

ellenőrzője heteken át nincs szignálva.  

 

Matematika: A gyerekek az órákon aktívak, tevékenyek. Problémaérzékenység jellemző rájuk. A 

megoldásokban ötletesek. A formai kidolgozottság, a mások számára is érthető, követhető szóbeli és 

írásbeli matematikai kifejezés terén nagyot fejlődtünk a 3. osztályban. 

Több tehetséges tanuló van: hárman sakkoznak, egy tanuló geometriából gyengébb ugyan, de a 

többi matematikai témában kiemelkedő, egy kislány kitűnően gondolkodik, ám szétszórt és sokat 

téveszt a számolásban, egy kisfiú nagyon jó, de könnyen beszűkül egy megoldásra.   
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Heten igen jó eredményeket képesek elérni.  

 

20 tanuló jár szakkörre, de az is előfordult már, hogy nem szakkörös gyerekek figyelmét felkeltette 

az előkészített eszköz, s udvari játék helyett inkább a matematikai játékot választották.  

 

4 tanuló küzd lemaradással, 1 pedig alulteljesítő: 

 

1.  Számfogalma jól alakul a tízezres számkörben. Az írásbeli műveletek végzésében még 

bizonytalan. Munkaszokásait fejleszteni kell, egyelőre még hol a becslés, hol az ellenőrzés 

marad el. 

2. 1
 A nyári szünetben nagyon visszaesett. Szinte újra kellett tanulnunk a számokat, műveleti 

eljárásokat. Rendszeresen kell gyakorolnia. 

3. A százas számkörben már magabiztos. A tízezres számkörben (néha az ezresben is) nehézségei 

vannak (a számok kiolvasásában is jelentkezik olvasási problémája.) A műveletek 

értelmezésében megbízható. Szóbeli közös munkában nagyon jól teljesít.  

4.  Számfogalma megbízható az ezres körben is. A műveletek értelmezését többnyire megfelelően 

tudja. Némely esetben bizonytalan. A műveletek végzésben lassú, pontatlan.  

5.  Számfogalma biztos. A műveletek végzésében gyors, különösen a fejben számolásban 

kiemelkedő. Ugyanakkor önálló feladatmegoldáskor, a műveletek értelmezésekor még téveszt a 

pontos, türelmes olvasás hiánya miatt. Felületességből eredő értelmezési hibák sűrűn 

előfordulnak. Félig-meddig hajtja végre az utasításokat, mert az emlékezetére hagyatkozik a 

többszöri, válogató átolvasás helyett. Tanulási szokásai, kapkodó koncentrációja miatt 

kevesebbet mutat meg tudásából. 

6.  Számfogalma az ezres számkörben biztos. A műveletek megoldásában pontos, kicsit lassú.  

 

Az órákon szükséges: 

 mennyiségi differenciálás a lassú (3. 5.), illetve a munkaszokások lépéseinek betartásában (1.4.) 

és az olvasás megértési problémákkal (2.4.) küzdő tanulók miatt.  

 minőségi differenciálás az olvasásmegértési problémákkal (2.4.) és a számolási nehézségekkel 

(1.2.3.) küzdő tanulók miatt. 

 mozgásos modell bevonásával segíthetünk azoknak a gyerekeknek, akik a műveletek 

értelmezésében még mindig bizonytalanok (3. 4). Ez fontos, mert ugyan a 4. osztályban a 

műveletek ismétlésénél újra előkerülnek az értelmezések, de kisebb hangsúllyal, mint az 

eddigiekben, ugyanis az első három osztályban ezek központi helyet foglaltak el a számtan, 

algebra témakör tanításában. A lemaradók felzárkóztatása elengedhetetlenül szükséges. 

                                                                 
1
 A 2. számmal jelzett tanuló olvasási problémáját az Országos Beszédjavító Intézet diagnosztizálta. Fejlesztése ott folyik 

óvodás kora óta. Diszkalkulia vizsgálata negatív.  
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 az utasítás során megértési nehézségekkel küzdő tanulók (2. 4.) esetében olyan megsegítő 

technika beiktatására, tanítására van szükség, amely segítségére van a kisgyereknek az 

utasításrészek egyenkénti olvasásában és végrehajtásában (pipálás, különböző színekkel 

aláhúzás), illetve  

 feladatolvasáskor a mondatonkénti ismétlés, önálló kérdésfeltevés, átfogalmazás és az egyes 

adatokra, információkra vonatkozó visszakeresés technikájának újratanítása és begyakorlása 

lehet a kisgyerek segítségére. 

A tervezéskor ezekre gondolni kell.  

 

A korrepetálásokon ezeknek a gyerekeknek rendszeres fejlesztésre van szükségük az 

olvasásmegértés; a számolási készség (kisebb számkörhöz visszanyúlva) és a munkaszokások alakítása 

terén.  

 

A ( ) egy vagy több tanuló nevének helyét jelzik. Nevüket személyiségi jogaik tiszteletben tartása miatt 

nem írtam le.  
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B) Útmutató a csoportprofil készítéséhez 

 

 A csoport bemutatása: a tanulók száma, a nemek aránya, más, pl.: szociokulturális jellemzők. 

 

 A csoport története (pl.: hogyan alakult ki a csoport, kik az osztályfőnök(ök), a pedagógiai 

programban meghatározott tantárgyakat kik tanították előzőleg a csoportban, új tanulók,elmentek 

stb.). 

 

 Az intézmény lehetőségeinek bemutatása a csoport fejlesztésének szempontjából.  

 

 A csoport megismerése érdekében tett lépései. A szülőkkel, segítő szakemberekkel való 

kapcsolattartás, együttműködés formái. 

 

 A csoportdinamika működése ebben a tanulócsoportban, az egyes tanulók szerepe, az Ön lépései 

a megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében. (Ezen a ponton szükséges lehet az egyes 

tanulókról külön is írni!) 

 

 Az Ön lépései a csoporttal való megfelelő viszony kialakítása érdekében. 

 

 A csoportban előzőleg használt és jelenleg használt tankönyvek, tananyagok, módszerek, IKT. A 

választások indoklása, az osztálytermi környezet bemutatása. 

 

 A csoport tagjai fejlődésének megvilágítása: előző tanulmányok (ha voltak), az Ön és a csoport 

által eddig kitűzött célok, eredmények, jelenlegi célok, a csoport erősségei, a főbb nehézségek és 

megoldásuk lehetséges útjai. (Ezen a ponton is szükséges lehet egyes tanulókról írni!) 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alsó tagozat 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 8 

 

C) Szempontsor a tanulók megismeréséhez 

(A csoportprofil- és a sikeres tanulási utak megismeréséhez) 

 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki mindig többet és többet szeretne megtudni magáról? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki tud hangszeren játszani? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki számára könnyebb úgy a problémák megoldása, ha 

valamilyen gyakorlati feladatot végez? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, akinek gyakran cseng a fülébe valamilyen dal, ezek 

ritmusát dobogja, dobolja, dúdolja, fütyörészi? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki jól gazdálkodik az idejével? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki vezeti az időbeosztását? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki jól gazdálkodik a zsebpénzével? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki vezeti (zseb)pénzügyeit? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, akinek történetek kitalálása nem okoz nehézséget? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, akinek jól koordinált a mozgása? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki - mikor beszél valakivel – nem csak a használt szavak 

jelentésére figyel, hanem azok csengésére is? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki szereti a rejtvényeket, szókeresőket, s egyéb játékokat 

a szavakkal? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki nem szereti a kétértelműséget, mindig szereti tisztán 

látni a dolgokat/jelenségeket? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki szereti a logikai játékokat vagy az elemi stratégiát 

igénylő (népi)játékokat(pl. sudoku/bűvös négyzetek, Elvesztettem zsebkendőmet, Adj, király, 

katonát!)? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki szeret magában rajzolni, gondolkodni, gondolkodva 

sétálni, építgetni? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, akinek a zene nagyon fontos? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki meggyőzően füllent, hazudik? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki sportol, táncol? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki különösen érdeklődik a teljesítménye iránt? 
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A csoportjába járó gyerekek közül hány van, akit az ésszerűtlenül viselkedő emberek bosszantanak? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, akiről úgy véli, a zenék közül érzelmi állapotának 

megfelelően gyakorol rá mély vagy kevéssé mély hatást? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki kifejezetten társasági ember, szeret emberek között 

lenni? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki szeret szisztematikus, alapos lenni? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki számára a grafikon vagy a táblázat segítséget jelent a 

megértésben? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, akinek jól megy a darts/célba dobás/frizbi? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, akinek nem okoz nehézséget idézetek, kifejezések 

megjegyzése? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki mindig felismeri azokat a helyeket, ahol már egyszer 

járt? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, akinek széles a zenei ízlése, sokféle zenét kedvel? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki gyakran firkálgat, miközben koncentrál? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki tudná az embereket manipulálni, ha szeretné? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki meglehetősen pontosan tudja megjósolni az érzéseit 

és viselkedését bizonyos szituációban? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki könnyűnek találja a matematikát? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki a legtöbb hangot felismeri, anélkül, hogy tudná, ezt 

mi idézi elő? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, akinek az iskolábana kedvenc tantárgya az idegen nyelv? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki szeret alaposan végiggondolni egy problémát, 

áttekintve az összes következményt? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki élvezi a vitákat és a megbeszéléseket? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki szereti a veszélyes sportokat, futamokat, esetleg 

extrém sportokat? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki leginkább az egyéni sportokat kedveli? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, akit érdekel, hogy érzik magukat a körülöttük levők? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, akinek a szobája, a lakásuk, a telefonja tele van 

fényképekkel, képekkel? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki élvezi az alkotást, kreatív, esetleg jó a kézügyessége? 
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A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki szereti, ha a háttérben szól a zene? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki könnyen jegyez meg telefonszámokat,busz indulási 

időpontját, menetrendeket? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki célokat és terveket állít fel a jövőre nézve? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki kifejezetten tapintatos? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki könnyen meg tudja állapítani, hogy valaki kedveli 

vagy nem? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki könnyen el tudja képzelni, hogy néz ki egy tárgy 

másik perspektívából? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki sohasem használja legó, testháló, bútorok 

összeszereléséhez a megadott utasítást? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki könnyen beszélget új emberekkel? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki  - ha valmi újat szeretne tanulni – csak nekiáll, s 

megtanulja, sikeresen halad? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki gyakran lát tisztán képeket, amikor becsukja a 

szemét? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki nem használja sohasem az ujjait, amikor számol? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki gyakran beszél magában, néha nemcsak fejben, 

hanem hangosan is? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van,aki szereti a zene-, énekórákat? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki ha külföldön van, könnyen ráragadnak az  idegen 

nyelv alapjai?   

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki szereti a labdajátékokat,könnyűnek és élvezetesnek 

tartja? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, akinek kedvenc tantárgya a matematika?  

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki mindig tudja, hogyan érez éppen? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki jól ismeri az erősségeit, gyengeségeit? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki naplót, blogot vezet? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki tudatában van mások testbeszédének? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, az iskolában a kedvenc tantárgya a rajz? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki örömet talál az olvasásban? 
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A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki könnyen eligazodik a térképeken? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, akit felzaklat, ha sírni lát valakit, tehetetlenségében,  mert 

nem tud segíteni? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki nagyon jó abban, hogy a mások közötti 

feszültségeket, vitákat megoldja, ezekben segítő legyen? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki arról álmodik, hogy zenész vagy énekes lesz? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki a csapatsportokat szereti inkább? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, akit az éneklés boldoggá tesz? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki nem téved el, még ha új helyen jár, akkor sem? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki ha azt tanulja, hogyan működik valami, szeret 

rajzokat, grafikonokat, ábrákat látni azok működéséről? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, aki szeret egyedül lenni? 

A csoportjába járó gyerekek közül hány van, akihez a társai, barátai gyakran fordulnak, ha szeretnének 

érzelmi támogatásra lelni vagy tanácsra van szükségük? 
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D) Tematikus terv - matematika 

A műveleti sorrend 
4. osztály  

tematikus tervezés  

időkeret: 5 óra a 14 vagy 15. héten  

 
A pedagógus neve:  

Iskola:  

Műveltségi terület: Matematika 

Tantárgy: Matematika 

Téma: A műveleti sorrend 

Cél- és feladatrendszer: A műveleti sorrend tudatosítása, zárójeles és zárójel nélküli feladatok 

megoldása. A zárójel felbontása. A műveleti sorrend megállapítására vonatkozó megállapodás 

megismertetése és tudatosítása (először a zárójelben lévő műveletet, majd a szorzást vagy az osztást 

számítjuk ki akkor is előbb, mint az összeadást vagy kivonást, ha nincsenek zárójelben) Összetett 

szöveges feladatok ábrázolása és megoldása a műveleti sorrend megtervezésével, illetve szöveg és 

ábra készítése műveletsorhoz. Év végén a továbbhaladás feltétele a helyes műveleti sorrend ismerete és 

alkalmazása. 

Fejlesztési feladatok: gondolkodás fejlesztése: átstrukturálás, visszalépés, elemzés, algoritmikus és 

kombinatorikus gondolkodás fejlesztése feladatok révén. A szabálytartó és szabálykövető magatartás 

fejlesztése. Együttműködés, segítségnyújtás páros és csoportos feladathelyzetekben. Vitázás érveléssel 

és cáfolatokkal. Vélemény indoklása. Szövegmegértő olvasás (tankönyvi szöveg, feladat és utasítás), a 

megértés bizonyítása átfogalmazással. Ábraértelmezés. 

Taneszközök: tankönyv és munkafüzet; füzet, madzagok, mérőszalag, gyufák, olló, vonalzó, 

szókártyák, algoritmushoz táblák, nyilak nagy alakban, ellenőrző lapok. 

 

Tananyagbeosztás 

 

1. Láncszámolások. 

1.1. Csak összeadást és kivonást tartalmazó műveletsorok eredményének megfigyelése. 

1.2. Szorzást és osztást tartalmazó műveletsor eredményének megfigyelése. 

1.3. Kombinatorikai feladat megoldása. 

2. Zárójellel és zárójel nélkül. 

2.1 Zárójellel és zárójel nélkül (visszanyúlás az értelmezésekhez). 

2.2. Szöveges feladatok megoldása zárójel használatával és zárójel nélkül. (Zárójel felbontása.) 

2.3. Összeadás, kivonás, szorzás és osztás vegyesen is előfordul a műveletsorban. 

2.4. Tankönyvi szöveg elolvasása, értelmezése, megbeszélése. A műveleti sorrend bevezetése 

2.5. Műveleti sorrend megállapítása számfeladaton 

3. A műveleti sorrendről szerzett ismeret elmélyítése, rögzítése. 

3.1. A műveleti sorrend felidézése. 
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3.2. Algoritmus megismerése, bejárása (térben). 

3.3. Feladatmegoldás algoritmuskövetéssel (tankönyvi ábrán). 

3.4. Zárójeles és zárójel nélküli két számfeladat (azonos számokkal) értelmezése 

tevékenységgel (szakaszos ábrázolás előkészítése madzaghajtogatással, vágással). 

4. Az algoritmus begyakorlása. 

4.1. Számfeladatok megoldása a tankönyvi algoritmus segítségével. 

4.2. Számfeladatok megoldása a sorrend megtervezése után. 

4.3. Számfeladatok megfigyelése, összehasonlítása. 

4.4. A házi feladat megbeszélése. (Zárójeles és zárójel nélküli két számfeladathoz szakaszos 

ábrázolás és szöveges feladat készítése.) 

4.5. Számfeladatok ábrázolása szakaszos ábrán. 

4.6.Szöveges feladat alkotása zárójeles és zárójel nélküli feladatokhoz. 

4.7. Állítások igaz voltának eldöntése a műveleti sorrend szabályainak felidézésével. 

5. Ellenőrzés. 
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Óra Didaktikai 

feladat. 

Óratípus 

Tananyag Szervezési mód 

Módszerek 

Eszközök 

Feladat 

1. óra Az új 

ismeretek 

elsajátításához 

szükséges 

előzetes 

ismeretek 

felidézése 

 

1. Láncszámolások  

1.1. Csak összeadást és kivonást tartalmazó 

műveletsorok eredményének megfigyelése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Csak szorzást és osztást tartalmazó műveletsor 

eredményének megfigyelése. 

 

 

 

 

 

1.3. Kombinatorikai feladat megoldása. 

 

4 fős 

csoportokban 

végzett 

megfigyelések 

megbeszélése 

először 

csoportonként, 

majd 

osztályszinten  

 

Kártyák 

műveletekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportmunka 

előre megbeszélt 

munka-

megosztással 

 

Műveletsorok alkotása véletlenszerű húzással: A kezdőszám 

a 140. 

A négy lefordított kártyából sorban húznak egyet a 

gyerekek. Mindig kiszámolják a műveletsor 

részeredményeit, míg megszületik a végeredmény. Ezután 

újra megkeverik a kártyákat és elölről kezdik az eljárást. 

 

140 

 

Zárójel nélkül bármilyen sorrendben elvégezhetők a csak 

összeadást és/vagy kivonást tartalmazó műveletsorok. 

 

A kezdő szám a 15. 

15 

 

Zárójel nélkül bármilyen sorrendben elvégezhetők a csak 

szorzást és/vagy osztást tartalmazó műveletsorok. 

 

Hányféle sorrendben lehet felírni ezt a feladatot: 5+8∙4-4 ? 

Megoldás számkártyás próbálgatással vagy tervszerű 

soralkotással vagy fadiagrammal. 

(24 féle megoldás van.) 

 

(Nem lesz, mert például a +8-4 és a -4+8 kifejezés értéke 

ugyanannyi.) 

+ 24 -82 +25 -61 

∙ 3 ∙7 :3 :5 
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Házi feladat:  

Vajon lesz-e 24 különböző 

eredmény? (Számításokkal vagy a felírt 

számfeladatok megfigyelésén alapuló okoskodással.) 

2.óra  

 

Előzetes 

ismeretek 

felelevenítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiválás 

játékkal 

 

 

 

 

 

 

 

Probléma- 

felvetés 

(tanulói vagy 

2. Zárójellel és zárójel nélkül. 

 

2.1 Zárójellel és zárójel nélkül (visszanyúlás az 

értelmezésekhez). 

 

 

 

 

 

 

2.2. Szöveges feladatok megoldása zárójel 

használatával és zárójel nélkül. 

 

 

2.3. .Összeadás, kivonás, szorzás és osztás vegyesen 

is előfordul a műveletsorban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Választhatóan 

egyéni vagy páros 

munkával 

megbeszélés, 

frontális munka 

eszközök: fonal  

 

egyéni munka 

 

frontális munka 

közösen, majd 

választhatóan 

egyéni vagy páros 

munkával  

 

 

megbeszélés 

vita 

tanítói közlés 

 

 

tankönyvi 

magyarázat 

 

Összetett szöveges feladatot oldunk meg két lépésben két 

művelettel, majd egy nyitott mondatként is felírjuk a 

problémát.  

Tankönyv 104/53. e) 

A zárójelben lévő kifejezés összetartozó dolgot ír le: az 

elhasznált szalagot. 

 

 

 

Tankönyvi feladat megoldása 104/ 53.a) 

 

 

 

Közelítő játék: két kártyakészletből húzunk lapot. Az 

elsőből (0-10-ig) egyet, a második készletből (10-100-ig 

számokkal) ötöt. Az először húzott számot kell 

megközelíteni. Bármely művelet felhasználható. Mind az öt 

kártyát használni kell. 

Például: 81 és a 2, 4, 8, 3, 0 a húzott számok. 

8+3∙(2∙4)+0=88  

 

 

Mi történik, ha lefelejtem a zárójelet? 

8+3∙2∙4+0=32 

Először a szorzásokat végezzük el, csak utána következik az 
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tanítói) 

 

Új ismeret 

 

Szabályis-

mertetés,  

szabályal-

kalmazás 

 

példa 

 

 

 

 

2.4. Tankönyvi szöveg elolvasása, értelmezése, 

megbeszélése. A műveleti sorrend bevezetése 

 

2.5. Műveleti sorrend megállapítása számfeladaton 

 

 

 

 

frontális munka 

  

összeadás. 

 

Tankönyvi szöveg olvasása, átfogalmazása, majd a 

lényegkiemelő rajz értelmezése. 

 

Három és négy tagú matematikai kifejezés megoldási 

sorrendjének felírása az újonnan megismert szabály szerint. 

 

 

Házi feladat: szöveges feladat megoldása, felírása 

kétféleképpen. 

Az órán megállapított műveleti sorrend szerint való 

számítás. 

3.óra  

 

Tényanyag 

gyűjtése 

(Az új isme-

retet 

megalapozó 

tények 

biztosítása.) 

 

 

Szabály 

felidézése 

 

 

Szabály 

alkalmazása 

 

3. A műveleti sorrendről szerzett ismeret 

elmélyítése, rögzítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.  A műveleti sorrendről szerzett ismeret 

felidézése. 

 

 

3.2. Algoritmus megismerése, bejárása (térben). 

egyéni munka 

frontális munka 

megbeszélés 

 

választhatóan pár 

vagy 

csoportmunka 

 

 

 

tanulói közlés 

vita  

frontális munka 

 

frontális munka 

megbeszélés 

Átstrukturálást igénylő feladat megoldása. 

 

 

 

 

Négy 5-ösből műveleti jelek és zárójelek felhasználásával 

különféle számok előállítása  

5+5+5+5=20 

5-5+5+5=10 

… 

 

A 0-át  is elő lehet állítani így? 

 

A műveleti sorrend szabályai. 
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Szabályhoz 

tartozó példák 

(kis számokkal, 

majd nagyobb 

számokkal is) 

 

Gyakorlás 

Ellenőrzés 

 

 

Alkalmazás  

 

 

 

 

 

 

3.3.Feladatmegoldás algoritmuskövetéssel 

(tankönyvi ábrán) 

 

 

 

Ellenőrzés előre nyomtatott ellenőrző lapról. 

 

 

3.4.Zárójeles és zárójel nélküli két számfeladat 

(azonos számokkal) értelmezése tevékenységgel 

(szakaszos ábrázolás előkészítése 

madzaghajtogatással, vágással) – házi feladat 

előkészítése 

 

Házi feladat megoldása  

 

 

 

 

 

 

egyéni munka 

 

páros munka 

 

frontális munka 

problémafelvetés 

 

tanítói és tanulói 

bemutatás 

 

 

 

egyéni és 

csoportmunka 

A négy ötösből előállított műveletsorok bejárása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A tankönyv feladatainak megoldása 5 ∙ 5 – 5 ∙ 5 = 0 

 

 

 

 

 

Házi feladat előkészítése - a házi feladat a két számfeladat 

ábrázolása szakaszos ábrával 

 (480-180)/2 és 480-180/2 

 

4.óra Gyakorlás  

 

 

 

 

 

 

4.Az algoritmus begyakorlása 

4.1.Számfeladatok megoldása a tankönyvi 

algoritmus segítségével 

 

 

4.2.Számfeladatok megoldása a sorrend 

megtervezése után 

 

 

 

frontális  

 

 

differenciált 

munka 

(mennyiségi) 

 

Számítsd ki! Jelöld a részeredményeket! 

60∙6-(8+17)= 

60∙6-8+17= 

 

Ki–ki annyit old meg, amennyit 8 perc alatt meg tud oldani. 

(Tankönyv) 

3400-1600∙2+700= 
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A megértés 

ellenőrzése 

 

 

 

(Az 

absztrakciós út 

újbóli bejárása 

oda és vissza.) 

 

 

 

4.3.Számfeladatok megfigyelése, összehasonlítása 

 

 

 

4.4. Az előző órai házi feladat megbeszélése  

 

 

 

 

 

 

4.5. Számfeladatok ábrázolása szakaszos ábrán 

 

 

 

 

 

 

4.6.Szöveges feladat alkotása zárójeles és zárójel 

nélküli feladatokhoz 

 

 

4.7. Állítások igaz voltának eldöntése a műveleti 

sorrend szabályainak felidézésével. 

 

 

frontális közös 

okoskodás, 

esetleg vita 

 

 

frontális egyéni (a 

csoportok válasz-

tott szószóló-

jának) beszá-

molója 

 

egyéni munka 

tanítói 

segítségnyújtással 

közös 

ellenőrzéssel – 

metakogníciós 

beszámoló 

 

 

 

 

választható 

differenciált házi 

feladat 

(3400-1600)∙2+700= 

 

Melyik nagyobb? Számolás nélkül is meg tudjuk állapítani? 

(3500-750) x 2 + 800       3500 – 750 x 2 + 800 … 

 

 

Az ábrázolások ellenőrzése. Az alkotott szövegek 

meghallgatása és közös értékelése 

Az értékelés szempontja: kifejező ábrázolás, a valóságnak 

megfelelő adatok a szövegben.  

 

 

 

(560-180)/2 és 560-180/2 feladathoz rajz készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

a fentiekhez 

 

 

 

Házi feladat: a 107. oldal 59. feladatából 3 feladat 

választható vagy feladatlapon ugyanolyan 3 feladat csak 

kisebb számkörben. 
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A negyedik osztályban fontos feladatunk a műveleti sorrend tudatosítása. Két és féléves folyamatot zárunk le a tudatosítással. Második osztályban 

kezdtünk el zárójeles feladatokkal foglalkozni. Akkor az volt fontos számunkra, hogy a kisgyerek az összetartozó matematikai tényeket egy gondolataként, 

számalakban pedig egy számként lássa. Például a hét folyamán naponta egyenként elköltött uzsonnapénzt heti uzsonnapénz formájában fogja fel. Az 

egyenként elköltött 10 forintokat 10 ∙ 7 (hétszer tíz alakban) és egy számként: 70 forintként lássa. Ezt a szemléletet alapoztuk hosszan elnyúló érési időt 

hagyva, közben érleltük a műveleti sorrend fogalmát. Ám eddig mi mondtuk meg, hogy először a zárójelben lévő műveletet számítjuk ki.  Most 

megismerkedünk azzal a megállapodással is, hogy a szorzást vagy az osztást számítjuk ki akkor is előbb, mint az összeadást vagy kivonást, ha nincsenek 

zárójelben. Negyedik osztályban már lehetővé válik a tudatosítás, a szabálykövetés már csak azért is, mert bőséges tapasztalata gyűlt fel a kisgyereknek a 

műveletekkel kapcsolatban. Év végén a továbbhaladás feltétele, a helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása. A tankönyvi fejezet alaposan kidolgozza 

ezt a témát, s majd később az egész tanév során vissza-visszatérő módon gyakoroljuk.  

5.óra 

  

Ellenőrzés Feladatsor önálló megoldása. egyéni munka  Műveletsor zárójelezése az eredmény változtatása nélkül. 

       70∙3+4∙25= 

Műveletsor zárójelezése az eredmény változtatásával. 

Műveleti sorrend tervezése 

Két azonos számokat tartalmazó másképpen zárójelezett 

feladat összehasonlítása számítással vagy okoskodással. 
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E) Óraterv 

 

A pedagógus neve: 

Műveltségi terület: Ember a természetben 

Tantárgy: Környezetismeret  

Osztály: 3.  

Az óra témája: A település jellemző természeti formáinak megfigyelése (síkság, dombok, hegyek, 

völgyek, folyó), felismerése, megnevezése. Tájékozódás irányok szerint. Folyó folyásirányának, jobb 

és bal partjának megállapítása.  Terepasztalon modell építése, térképvázlat készítése közösen és 

önállóan 

Az óra cél- és feladatrendszere: A tanulmányi sétán látottak, tapasztaltak és tanult új ismeretek 

felidézése, rögzítése. Az új ismeretek alkalmazása újszerű helyzetben. A valóság megjelenítése térben 

és síkban  

Fejlesztési feladat: a gondolkodás fejlesztése probléma felvetése révén; problémamegoldás. A 

térészlelés: testtudat (bal, jobb), térbeli viszonyok és téri tájékozódás fejlesztése. Modellalkotás térben 

és síkban. Ábraértelmező és ábra alkotó képesség fejlesztése. Együttműködés, segítségnyújtás, 

csoportos feladathelyzetekben.  

Az óra didaktikai feladatai: Tanulmányi séta feldolgozó óra. Ismeret felidézése, a megértés 

megerősítése, ellenőrzése, az ismeret alkalmazása új helyzetben. Alkotás 

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom – szövegalkotás,  

Felhasznált források: Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes-Pákozdi Erika: Természetismeret 3. osztály 

tankönyv és munkafüzet; füzet, papírhajó, palack, összegöngyölt levél, iránytű, gyertya, hátizsák,  

kulacs, alma, képeslap, ceruza, takaró, kék színű papírcsík, a tanulmányi sétán készült  és a Google 

keresőről letöltött fotók, megfigyelési lap, fólia, a sétán készült feljegyzések, a hidak neve, terepasztal, 

tálcák homokkal, papírnyilak, iránytű, papírhajó, szókártyák 

Dátum: október elején, közepén (időjárástól függően) 

Az elsős játékos tájékozódási gyakorlatoktól kezdve lakóhelyünk, Budapest természetföldrajzi 

jellemzőinek megismerésén keresztül 4. osztályban majd eljutunk hazánk nagy tájainak felfedezéséig. 

A fejlesztési folyamat során a 3. osztályban megismerkedünk a fő- és mellékvilágtájakkal, a felszíni 

formákkal és felszíni vizekkel, valamint az időjárás tényezőivel és azok kölcsönhatásaival. Közben 

egyszerű alaprajzokat készítünk, és megtanuljuk a valóság térképi ábrázolásának alapvető szimbolikus 

jeleit. Így a gyerekek képessé válnak nemcsak lakóhelyük, de más tájak, tájegységek 

természetföldrajzi jellemzőinek önálló felfedezéséig.  

A kisiskolás gondolkodása szemléletes – képi. A képek cselekvéses tapasztalataihoz, élményeihez 

kötődő emlékképek. Érdeklődése sokoldalú, a realitásokhoz kapcsolódó (az őt körülvevő környezetre 

kíváncsi). Mindez meghatározza a tantárgy tanításához fűződő alapelveinket és céljainkat. Ennek 

megfelelően az elemi ismeretszerzés és tapasztalatszerzés tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi úton 

történik és életszerű tartalommal megtöltve a szűkebb és tágabb környezet valóságára épül. 
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A szükséges képességeket, készségeket folyamatos tevékenykedtetéssel, közvetlen 

tapasztalatszerzéssel, megfigyeléssel fejlesztjük.  Leírásokra, összehasonlításokra, mérésekre, 

egyszerű kísérletekre támaszkodunk. Ezeket a tanórai műhelymunka mellett tanulmányi 

sétákon, kirándulásokon, esetleg erdei iskolai programokon végeztetjük. 
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Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

 

 

 perc 

motiválás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célkitűzés 

 

 

 

1.Ráhangoló játék (memória fejlesztő) 

 

Az asztalon tíz tárgyat láthatsz. Figyeld meg 

ezeket alaposan! Kíváncsi vagyok, hány tárgyra 

emlékszel, ha nem látod őket. Írd le a 

füzetedbe, mik vannak itt!  

(Megfigyelés után letakarom a tárgyakat.) 

 

 

Hányra emlékeztél? Olvasd fel! 

 

Mi jut eszedbe ezekről a tárgyakról? A 

kirándulás.   

Hol jártunk? A Szabadság hídon és a Gellért-

hegyen 

Mikor voltunk ott? A múlt héten. 

 

A mai órán felidézzük, pontosítjuk és 

megerősítjük a tanulmányi sétán szerzett 

tudásunkat. 

Módszerek 

 

 

megbeszélés 

 

 

 

 

 

 

Tanulói 

munkaformák 

 

frontális 

feladatadás 

egyéni munka 

 

 

frontális munka 

Eszközök 

 

A tárgyak: 

papírhajó, 

palack, 

összegöngyölt 

levél, iránytű, 

gyertya, 

hátizsák, 

kulacs, alma, 

képeslap, 

ceruza. 

 

 

 

 

A tényanyag 

felidézése 

2. A sétán látottak feldolgozása  

Budapest és a Duna – térképvázlat készítése 

 

 

 

 

 

A táblán a Duna 

 

Hat asztalnál ülnek 

a gyerekek. Mind a 
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elemzése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

probléma felvetése 

 

 

 

az ismeret 

felidézése, a 

 

A csoportok fotókat kapnak. Néhány perces 

felkészülés, megbeszélés után elmondják, mire 

emlékeztetik őket a képek.  

Ezt követik az irányított kérdések.  

2.1 Folyó folyásirányának meghatározása 

2.1.1. A Duna és hídjai 

1. asztal 

 

 
 

 

 

      

    

 

megbeszélés 

 

 

 

 

irányított 

beszélgetés 

csoportmunka 

frontális munka 

 

vázlatos képe. 

A másik táblára 

felkerülnek a 

fotók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hat asztal kap a 

sétán készült vagy 

az internetről 

letöltött és 

kinyomtatott 

fotókból. Az 

emlékek felidézése 

után ezek a táblára 

kerülnek.  

Megállapításainkat 

a táblán rögzítjük.  

 

http://www.homonnai.hu/hid/margit-hid/old_margit1.jpg
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megértés 

ellenőrzése 

problémahelyzet 

teremtésével 

28 perc  

 

Mit ábrázolnak a képek? 

Megfigyeltük, milyen sorrendben helyezkednek 

el a Duna-hidak. Soroljátok fel!  

Tegyétek a hidak nevét a térképvázlatra! -gal 

jelöltem meg a vázlaton a Szabadság híd helyét. 

 

A vázlatra 

felkerülnek a 

hidakat felsoroló 

szókártyák 

2.1.2. Merre vitte a folyó a bedobott tárgyakat 

2. asztal képe, tárgya 

 

  

 

Arra voltunk kíváncsiak, merre folyik a Duna. 

Hogyan figyeltük meg? 

beszélgetés frontális papírcsónak  
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Papírhajókat dobtunk be. 

Melyik híd felé sodorta a víz a papírhajót? A 

Szabadság hídról dobtuk be a papírhajót, s a 

Lágymányosi híd felé sodorta a víz. 

 

3. asztal 

    

   

 

 

Hogyan készült a palackposta? 

 

Milyen célból dobtuk be a palackpostát a 

vízbe? Kíváncsiak vagyunk, hogy meddig viszi 

el a víz. 

Mi volt benne? Mire kérjük a megtalálót? Mit 

remélünk?  

Merre vitte a víz?  A Lágymányosi híd felé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanulói 

beszámoló 

 

 

frontális munka 

 

 

összecsavart 

levél 
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sodorta a víz. 

Merre folyt tehát a Duna? A Szabadság hídtól a 

Lágymányosi híd felé 

 

Berajzoljuk a vázlaton a folyásirányt mutató 

nyilat. 

2.2. Az északi és déli irány megállapítása 

4. asztal 

 

Eddig csak azt tudtuk mondani, hogy „arra 

felé”, „a Lágymányosi híd felé”. Melyik eszköz 

segítségével állapíthatjuk meg, hogy mely égtáj 

felé folyik a folyó? Iránytűvel. 

Hogyan kell használni az iránytűt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

tanulói 

cselekvés 

bemutatás és 

magyarázat 

frontális munka  

 

 

 

 

iránytű 
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Emlékszel, milyen irányban folyik a Duna 

Budapesten? Budapesten Északról Dél felé 

folyik a Duna. 

 

É és D megjelölése a táblai vázlaton. 

 

 

szókártya 

2.3. A folyó jobb és bal partjának 

meghatározása  

2.3.1. A folyó jobb és bal partjának 

meghatározása térben (a kiránduláson a 

helyszínen; ennek felidézése az órán a tantermi 

modellen) 

5-6. asztal 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

játék 

 

 

 

 

 

 

frontális munka 
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Szituációs játék:  

Két gyerek egymással szemben állva azon 

vitatkozik, hogy melyik a folyó jobb és melyik 

a bal partja. Közöttük kék színű papírcsík jelöli 

a folyót 

 

Segíts igazságot tenni? Hogyan határozzuk 

meg, hogy melyik a folyó jobb és bal partja?  

 

Megerősítésként olvassuk el a megfigyelési 

lapon leírtakat: 

 

Ha a folyó folyásirányával megegyező irányban 

állunk, bal kezünk felől van a folyó bal partja, 

jobb kezünk felől a jobb partja.  

tanulói 

magyarázat 

 

 

a helyszínen 

tanultak 

közlése, 

alkalmazása 

modellen 

 

kék papírcsík 

 

 

 

 

 

 

 

megfigyelési 

lap 

 

 

 

 

 

 

 

 

A séta során a 

gyerekek 

megfigyelési 

lapot vezettek. 

A tanultak 

rögzítése, 

alkalmazása más 

helyzetben 

2.3.2.A folyó jobb és bal partjának 

meghatározása síkban, munkafüzeti ábrán 

 

Persze könnyű a valóságban meghatározni, de 

hogy van ez a füzetben? Vegyük az ölünkbe a 

 

 

 

 

 

 

 

egyéni munka 

szükség szerinti  

 

 

 

munkafüzet 

írásvetítő, 

 

 

Ha nem értenek 

valamit a 

gyerekek, 

kérdezhetnek a 

Jobb part 

Bal part 
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feladatlapot! (Mf. 33/3.) Oldd meg a feladatot!  

 

Ellenőrzés az írásvetítőn.  

 

De már a táblát csak nem, vehetem az ölembe! 

Van valami ötleted? Ki tudná a táblán is 

megjelölni, melyik a jobb és melyik bal part? 

Magyarázd el, hogyan gondolkodtál! 

A táblára tesszük a bal part és jobb part 

szókártyákat. 

tanítói vagy 

tanulói 

segítséggel 

 

frontális munka 

 

filctoll, fólia a 

feladattal 

 

 

 

 

 

szókártyák 

társuktól. Ő 

segíthet, de 

lehetőleg okos 

kérdés 

feltevésével. 

 

10 perc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Buda és Pest összehasonlítása: térbeli modell 

készítése terepasztalon 

 

Ezután a felkapaszkodtunk a Gellért-hegyre. A 

hegy egyik kilátóján folytattuk a megfigyelést. 

Összehasonlítottuk a budai és a pesti oldalt.  

Vedd elő a feljegyzéseidet! 

Milyennek láttuk a budai oldal domborzatát (a 

felszín kiemelkedései, bemélyedései: hegyek, 

dombok, völgyek)?  

Csak a Gellért-hegy magasodik Budán?  

Ismersz más hegyeket is? 

Milyen Buda domborzata?  

 

Modellezés terepasztalon  

 

Megjelöltem a Duna medrét középen. A nyíl a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megbeszélés 

vita 

alkotás 

tanulói 

magyarázat 

tanulói 

bemutatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

csoportmunka 

kiállítási körséta 

 

 

 

 

 

megfigyelési 

lap 

 

 

Terepasztal és 

5 kis méretű 

mély tálca 

homokkal 

nyilak; kék 

papírcsíkok 

bal part, 

jobb part , 
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a megértés 

ellenőrzése 

folyó folyásirányát mutatja. 

 

Állapítsátok meg, melyik lehet a budai part! 

Alakítsátok ki a budai hegyes, dombos vidéket! 

 

Milyennek láttuk Pest felszínét? 

Alakítsátok ki Pest sík vidékét! 

Magyarázzátok el, hogyan gondolkodtatok! 

 

Hogyan helyeztétek el a szókártyákat? 

Tegyük fel a táblai vázlatra is! 

 

 

 

 

 

Felkerülnek a városrészt megnevező szókártyák 

is a táblai vázlatra. 

 

 

 

tanulói 

kogníció 

Pest és Buda 

szókártyák 

 

Buda Pest 
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Mit jegyeztetek még fel a kiránduláson Budáról 

és Pestről? A gyerekek megjegyzéseit 

meghallgatjuk. 

2 perc Készülj fel vitára! Válassz a két városrész közül 

kedvencet magadnak! Gyűjts érveket! Miért 

érdemes Budára költözni? Miért jobb Pesten 

lakni? Tanuld meg, hogyan határozzuk meg a 

folyó folyásirányát, jobb és bal partját. Mondd 

el társadnak! (megfigyelési lap) 

Rajzold le emlékezetből a táblai vázlatot! 

Házi feladat 

 

  

 

megfigyelési 

lap 
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F) Óraterv - magyar nyelv és irodalom 

 

A pedagógus neve:  

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: Olvasás 

Osztály: 3.  

Az óra témája: A három vadász című kazah népmese feldolgozása. 

Az óra cél- és feladatrendszere: Mese feldolgozása a kreatív kérdések módszerével; kooperatív tanulás 

Fejlesztési feladat: a lényeg felismerése, kiemelése, kérdések alkotása, a képi gondolkodás, a belső 

képalkotás fejlesztése, a kauzális gondolkodás (ok-okozat) fejlesztése, az előzmény, esemény, 

következmény összefüggéseinek feltárása; a mondanivaló megértése. A beszédkészség fejlesztése. A 

rugalmas gondolkodás fejlesztése. Kooperatív tanulás. Együttműködés, információ és 

feladatmegosztás csoportos feladathelyzetekben. A csoport munkájának értékelése, reális önértékelés 

fejlesztése. 

Az óra didaktikai feladatai: Új ismeret feldolgozása: ismerkedés a tényanyaggal; kérdések 

megalkotása, elemzés kérdések segítségével; a tanultak alkalmazása: a mondanivaló 

megfogalmazásában, egyszerű ítéletalkotásban. 

Tantárgyi kapcsolatok: Rajz- és vizuális nevelés. 

Felhasznált források: Olvasókönyv 

Dátum: 
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Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráhangoló játék (beszédkészség, rugalmas 

gondolkodás, fantázia fejlesztése). 

A játék ismertetése (időfigyelő kijelölése) 

Hány kérdés?   
Egy nagyméretű madártollat mutatunk a 

gyerekeknek. Két csapatot alkotunk. A 

csapatok felváltva kérdezhetnek. Az a 

csapat győz, amelyik az utolsó kérdést 

megfogalmazza. Egy kérdést csak egyszer 

lehet feltenni. Ha ismétlődő kérdés van, a 

másik csapaté a győzelem.  

A gondolkodási idő nem lehet két kérdés 

közt több mint 10 másodperc. 

 

Kooperatív tanulás 

1. Célkitűzés: A mai órán egy mesét fogunk 

olvasni, megérteni jó kérdések feltevésével 

és megválaszolásával, s megadott 

hozzávalókból képsort alkotunk a meséhez. 

Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 

 

Motiválás  

frontális  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatív 

tanulás 

Célkitűzés 

Eszközök 

 

 

madártoll 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

2. Feladatok ismertetése 

Meseolvasás 

Kérdések alkotása (1. boríték). 

A 2. boríték feladatainak megoldása:

tanítói közlés 

önálló munka 

 

 

 

Interaktív tábla: a feladatsor kivetítése 

az interaktív táblán  

 

 

Feladatlap+boríték: asztalonként egy 

feladatlap + Kérdésindítók és tanítói 
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 a kérdések kiegészítése 

A kérdések megválaszolása a mese 

szövegének használatával (idézetek). 

Képsor megalkotása, lerajzolása a füzetbe 

(mindenki). 

A képsor bemutatása, a mese megbeszélése, 

elmesélése.  

 

Időfigyelő kijelölése.30 perc a munkaidő 

 

 

 

 

 

kérdések két borítékban 

 

Képek, keretek: képalkotó elemek a 

táblán:  

2 mosolygós szakállas arc, ugyanaz a 

2 szakállas, de most elégedetlen, 

szomorkodó arccal, 1 vidám 

csupaszképű arc és 1 szélesen 

mosolygó, huncut csupaszképű arc, 1 

lelőtt túzok rajza, 1 puska, 1 bogrács, 

amiben rotyog az étel, maradék 

csontok, tollak 

Arcokat ábrázoló táblai képek. 

és keretek a táblán 

 

 

füzet, olvasókönyv 

 3. Csoportalakítás puzzle segítségével. 

Négy képet szétvágtam 6-6 darabra. 

Mindenki egy darabot kapott. 

 

Keressétek meg egymást! Ha megvan a 6 

képrészlet, foglaljatok el egy asztalt, és 

állítsátok össze a képet! Az órai 

felszereléseteket is vigyétek magatokkal! 

 

  

Képek 6-6 darabra vágva 

 

 

A képeket előre 

is kioszthatjuk, 

de most is 

húzhatnak egyet, 

s kezdhetik a 

keresgélést. 
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túzok                        vadász 

 

    

 

sztyeppe (füves)          bogrács 

puszta 

 

A kész csoportok kezdhetik a feladat-

megoldást. 

 4. A csoportok munkájának segítése 

Mese elolvasása (Ez történhet egyénenként 

vagy közös felolvasással is. Ez a gyerekek 

választása. Ha ki-ki egyedül olvassa el a 

mesét, segítséget kell adni, a lassabban 

olvasónak). 

A kérdések feltevésekor 

 

 

kooperatív 

munka a 

gyerekek által 

szervezetten 
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fontos kérdés és felesleges kérdés 

megkülönböztetésére ösztönzés 

kérdésekkel. (Ez fontos? E nélkül a kérdés 

nélkül nem értjük meg a mesét?) 

A borítékban a tanító által összegyűjtött 

kérdések közül kell kiválogatni azokat, 

amelyek még lényegesek, és a gyerekeknek 

nem jutottak eszébe. 

A kérdések megválaszolásakor 

idézetkeresésre ösztönzés, 

A mese szerkezetének megértésében a 

lényegre irányítani a figyelmet 

(Előzmény: Túzokot lőttek. Fogadtak. 

Esemény: A simaképű megfőzte a túzokot, 

és megette. 

Következmény: Hoppon maradtak a 

többiek.) 

 

 

 

 

 

 

a keretek hátoldalán feliratok:  

Előzmény 

Esemény 

Következmény 

 

 

 5. Az elkészült munkák bemutatása 

A rajzok bemutatása 

 

A mese tartalmának megbeszélése a 

kérdések megválaszolásával. 

A válaszok alátámasztása a meséből vett 

idézetekkel 

 

Házi feladat:  

Rádiós hangjáték készítése. Osszatok 

szerepeket! (3-3 gyerek tud összehozni egy 

tanulói 

bemutatás 

kérdés felelet 

vita, érvelés 

 

 

 

 

 

differenciált 

A képek kirakása a képelemekből a 

táblán is.  

kép: vidám vadászok, puska, lelőtt 

túzok 

kép: bogrács madárcsontok, tollak 

kép bús szakállasok és vidám 

csupaszképű 

Igazságosan 

kellett volna 

elosztani a 

zsákmányt, mert 

együtt vadásztak. 

Mivel önzők 

voltak a 

szakállasok, 

pórul jártak.  
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Feladatlap: 

1. Mindenki húzzon egy színes kártyát az 1. borítékból! Ki-ki írjon  a mesével kapcsolatos kérdéseket! A kérdések a kártyán lévő kérdőszavak 

valamelyikével kezdődjenek! 

Például: Ki? Kik? Mi? Mik? Kik mentek madarat lőni? 

 

2. Vegyétek elő a színes lapokat a 2. számú borítékból! Jelöljétek meg *-gal azokat a kérdéseket, amelyeket még fontosnak gondoltok! 

Válaszoljatok a kérdésekre! 

  

felolvasást) Készüljetek fel egyénileg, majd 

próbáljátok el néhányszor a felolvasást!  

Írásbeli lecke:  

Adjatok címet az órán készült képeknek! 

Hogyan kerülnétek el, hogy ilyen helyzetbe 

kerüljetek? 

választható 

feladat 

 5. A csoportok munkájának értékelése 

Az értékelés szempontjai: 

Együttműködés; 

munkamegosztás módja; 

egyéni részvétel a munkában; 

mindenki elkészült-e a kijelölt feladattal? 
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1. boríték tartalma (színes kártyák kérdésindítókkal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki? Kik? Mi? Mik?  

 

Miért? Hogyan? 
 

Mi okból? Mi célból? 

Mi lett volna, ha…? 

 
 

Mit? 
 

Mitől? Mire? 

Mibe?Miben? 
 

Hova? Mikor? Meddig? 
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2. boríték tartalma (a színes lapokon a tanítói kérdések) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki? Kik? Mi? Mik?  

Kik mentek madarat lőni? 

Ki lőtte a madarat? 

Ki ajánlott fogadást? 

Mi volt a fogadás tétje? 

Ki tartotta be a fogadást? 

Ki szegte meg először a feltételeket? 

Ki akart becsapni valakit?  

Ki cselekedett helytelenül? 

Ki cselekedett helyesen? 

Miért? Hogyan? 
Miért nevetett a csupaszképű vadász, amikor a társai 

rákiabáltak? 

Miért lesték egymást a vadászok? 

Miért vártak a szakállasok a rászólással, amíg 

elfogyott a hús? 

Miért jár a madár a csupaszképűnek? 

Hogyan oszthatták volna el igazságosan a madárhúst?  

Miért kellett volna igazságosan elosztani a 

zsákmányt? 

Hogyan feküdtek le aludni végül a szakállasok? 
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Mi okból? Mi célból?  
Mi az oka annak, hogy ezt a fogadást ajánlotta a 

két szakállas? 

Mi célból ajánlottak a szakállasok ilyen fogadást?  

Mi lett volna, ha…? 
Mi lett volna, ha nem ajánlanak ilyen fogadást a 

szakállasok? 
Mi lett volna, ha a csupaszképű nem eszi meg a 
madarat? 
Mi lett volna, ha hamarabb megszólalnak a 

szakállasok? 

Mit? 
Mit zsákmányoltak? 

Mit állítottak fel este? 

Mit raktak?  

Mit csinált a túzokkal először a csupaszképű? 

Mit gondolhatott magában a két szakállas, amikor 

látták, hogy a csupaszképű kopasztja a madarat? 

Mit mondtak, kié lesz a túzok? 
 

Mitől? Mire? Mibe? Miben? 
Miben állapodtak meg? 

Mibe egyezett bele a csupaszképű 

Mire jött rá a végén a két szakállas?  
 

Hova? Mikor? Meddig? 
Hova ment vadászni a három vadász? 

Meddig jártak a zsákmány után? 

Meddig nem szóltak egy szót sem a szakállasok? 

Meddig hallgatott a csupaszképű? 

Hova telepedtek le a vadászok este? 

Mibe dobta be a csupaszképű a megtisztított 

madarat? 

Mikor vette ki a madarat a bográcsból a 

csupaszképű? 

Hová akasztotta a bográcsot a csupaszképű? 

Mikor támadt rá a két szakállas a csupaszképűre?  
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G) Óraterv - matematika  

A pedagógus neve: XY 

Műveltségi terület: Matematika 

Tantárgy: Matematika 

Osztály: 4.  

Az óra témája: A műveleti sorrend 

Az óra cél- és feladatrendszere: A műveleti sorrendről szerzett ismeret elmélyítése, rögzítése. A 

műveleti sorrend begyakorlását segítő algoritmus megismerése, alkalmazása.  

Fejlesztési feladat: gondolkodás fejlesztése - átstrukturálás, visszalépés, elemzés és algoritmikus 

gondolkodás fejlesztése feladatok révén. A szabálytartó és szabálykövető magatartás fejlesztése. 

Együttműködés, segítségnyújtás páros és csoportos feladathelyzetekben. 

Az óra didaktikai feladatai: Szabály felidézése, szabály alkalmazása új példákon. Gyakorlás 

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom - szövegmegértés, szövegalkotás 

Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, 

online források, szakirodalom stb.): Matematika tankönyv 4. osztály; füzet, gyufaszálak, algoritmus 

nagy alakban; madzagok 

 

Dátum: 14/15. tanítási hét 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alsó tagozat 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 43 

 

Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

 

1-5 

 

A gondolkodás fejlesztése: 

átstrukturálást igénylő feladat 

megoldása  

 

Egy gyufaszálat mozdíthattok el! 

Igaz legyen az egyenlőség!  

 

  

4-9=9 helyett a 4+5=9 

 

5+1=10 helyett 9+1=10 

 

3+8=13 helyett 5+8=13 

 

Módszerek 

 

 

megbeszélés 

tanulói és tanítói 

bemutatás 

Tanulói 

munkaformák 

 

egyéni munka 

frontális munka 

Eszközök 

 

 

írásvetítőn 

kirakva 

gyufaszálakból, 

a gyerekek előtt 

gyufaszálak 
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5-12 

 

1. A műveleti sorrend felidézése   

 

1. Próbáljatok négy ötösből műveleti 

jelek felhasználásával különféle 

számokat előállítani 3 perc alatt! 

 

Néhány megoldás felolvasása: 

 

5+5+5+5=20 

5-5+5+5=10 

5-5+5-5=0 

5∙5∙5∙5=625 

5∙5∙5-5=120 stb. 

 

A nullát is elő lehet állítani? 

Az 1-et is? 

 

5 5 5 5 = 0                  5 ∙ 5 – 5 ∙ 5 = 0 
  

 

5 5 5 5 = 1          5-5+5:5=1,   

5+(5:5)-5=1  

 

Próbáljuk meg a számokat 6-ig 

előállítani csupa ötösökből! 

 

megbeszélés, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanulói 

magyarázat, 

vita 

 

 

 

választhatóan pár 

vagy csoportmunka, 

frontális munka 

 

 

 

számkártyák,  

füzet 

 

 

 

tábla, kréta 
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Közös ellenőrzés: a táblára kerülnek a 

megoldások. 

12-24 Algoritmus megismerése, bejárása 

(térben). 

 

Mi a helyes műveleti sorrend? 

Jegyezzük fel a táblára a szabályokat, 

hogy segítségünkre legyenek az 

okoskodásban! 

 

 

MŰVELETI SORREND 

 

1.   (       )    

2.    ∙ : /      egyenrangú műveletek                 

3.    + -       egyenrangú műveletek 

 

Előbb a zárójelben lévőt, majd a 

szorzást, osztást, végül az összeadást, 

kivonást végezzük el. 

 

Állítsuk elő a számokat! 

Az utasításoknak megfelelően 

haladjunk!  

 

 

tanulói közlés 

 

megbeszélés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanulói közlés 

 

 

frontális munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

páros vagy csoport- 

munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

füzet 

tábla, kréta 
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5 5 5 5 = 2 5:5+5:5=2 

5 5 5 5 = 3 (5+5+5):5=3 

5 5 5 5 = 4 (5∙5-5):5=4 

5 5 5 5 = 5 (5-5)∙5+5=5 

5 5 5 5 = 6 (5∙5+5):5=6 

 

Közös ellenőrzés.  

frontális munka 

25-32 2. Feladatmegoldás algoritmuskövetés-

sel térben (tankönyvi ábra kinagyítása). 

 

Az előzőleg megoldott feladatok 

megoldása az algoritmus utasításai 

szerinti útvonal megválasztással. 

 frontális munka 

 

A földön nagy 

alakban 

felragasztott 

algoritmus. 

(Tankönyv) 

 

Az óra előtt a 

csoportok 

asztalait középről 

a terem széleire 

húztuk, mert 

középen nagy 

helyre volt 

szükség az ábra 

elhelyezéséhez. 

33-37 3. Feladatmegoldás 

algoritmuskövetéssel (tankönyvi 

ábrán). 

 

Célkitűzés: Nagyobb számokkal, 

összetett műveletsorok oldhatók meg 

hibátlanul szabálykövetéssel. 

430+(7200-1500)-3-430∙5  

 

430+7200-(1500-3-430)∙5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tankönyv) 
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Ugyanazok a számok szerepelnek a két 

kifejezésben. 

Vajon ugyanannyi lesz az eredmény is? 

Mennyi lehet a bal és jobb oldalon lévő 

kifejezés várható értéke?  

Melyik lesz nagyobb? (Durva becslés a 

valós értékek kiszámítása nélkül.) 

Így: a 7200 és 1500 különbsége 

nagyobb, mint …  

 

Számítsátok ki a két kifejezés értékét a 

tankönyv x feladatánál található ábrán 

való végighaladással! 

Ahol szükséges, használj írásbeli 

műveletet! 

Ellenőrzés előre nyomtatott ellenőrző 

lapról. 

 

 

problémafelvetés 

közös és egyéni 

megbeszélés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéni munka 

szükség esetén 

tanítói segítséggel 

 

 

 

páros munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ellenőrző lap 

előre megoldott 

feladatokkal 

38-43 4. Zárójeles és zárójel nélküli két 

számfeladat (azonos számokkal) 

értelmezése tevékenységgel (szakaszos 

ábrázolás előkészítése 

madzaghajtogatással, vágással), 

 

 

 

 

problémafelvetés 
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A tanultak alkalmazása 

 

Ábrázoljuk az (480-180)/2 és 480-

180/2 kifejezéseket! Miben 

hasonlítanak? Mi a különbség? 

 

A gyerekek ötletei alapján madzagon 

mutatjuk be a különbséget: 

(480-180)/2 

1. Vágj le egy 480 mm-es madzagot! 

Hány cm ez?  

       48 cm         

2. Vegyünk el levágással belőle 180 

mm-t, azaz 18 cm-t! 

Milyen hosszú most a madzag?  

300 mm vagy 30 cm. 

3. Ezt felezzük el!  

Most milyen hosszú? 

      150 mm vagy 15 cm. 

 

480-180/2                                                                   

 1. Ismét vágj le egy 480 mm-es 

madzagot! 

     Hány cm ez?  

     48 cm. 

házi feladat 

előkészítése 

 

tanítói és tanulói 

bemutatás 

 

 

 

 

 frontális munka 

 

 

 

 

mérőszalag, 

madzag, olló 
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2. A 180 mm felét kell levágni, vagyis 

90 cm-t. 

Most milyen hosszú maradt?  

    390 mm, más néven 39 cm. 

44-45  Házi feladat feladása: 

Írd le a két kifejezést a tábláról!  

Rajzold le a füzetedbe szakaszos 

ábrával! 480 mm a füzetedben 48 mm 

legyen!  

Választhattok, vagy egyedül vagy 

csoportban folytathatjátok a munkát! 

Alkossatok a két ábrához szöveges 

feladatot!   

differenciált házi 

feladat megol-

dása délután 

választhatóan egyéni 

munka és/vagy 

csoportmunka 

szükség esetén 

tanítói 

segítségnyújtással 
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H) Ellenőrző lap a műveleti sorrendről tanultakhoz 

 

1. Írj zárójelet úgy, hogy a műveletsor eredménye ne változzék! Legalább háromféle megoldást 

keress! Számítással ellenőrizd magad! 

 

70∙3+4∙25= 

70∙3+4∙25= 

70∙3+4∙25= 

70∙3+4∙25=   

3 pont 

 

2. Most úgy változtass zárójelekkel, hogy mindig más legyen az eredmény! Legalább háromféle 

megoldást keress! Számítással ellenőrizd magad! 

 

5+8∙4-4= 

5+8∙4-4= 

5+8∙4-4= 

5+8∙4-4= 

5+8∙4-4=           4 pont 

 

3. Tervezd meg az elvégzendő műveletek sorrendjét! Írd sorszámokkal a műveletek fölé! 

 

28∙4+24-12+8:2= 

2 pont 

4. Oldd meg a feladatokat! Írd a műveleti jel alá vagy fölé a rész-eredményeket is! 

 

25∙5:(1+4)=  

 

(50∙10):(1+4)= 

3 pont 

5. Igaz az egyenlőség? Válaszolj a kérdésre! Válaszodat indokold is! (Nem kell feltétlenül 

kiszámítanod az eredményt! Okoskodással is megoldhatod a feladatot!) 

 

2700-(800+750)=2700-800+750         

 

     25∙5:(1+4)= (25∙5):(1+4) 

 

6 pont 

 

Összesen15 pont 
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Megoldás és pontozás 

 

1. Írj zárójelet úgy, hogy a műveletsor eredménye ne változzék! Legalább háromféle megoldást 

keress! Számítással ellenőrizd magad! 

 

70∙3+4∙25= 

70∙3+4∙25= 

70∙3+4∙25= 

70∙3+4∙25= 

 

Megoldás 

 

(70∙3)+4∙25=310 

70∙3+(4∙25)=310 

(70∙3)+(4∙25)=310        

 

Feladatonként 1 pont 

Összesen: 3 pont 

 

2. Most úgy változtass zárójelekkel, hogy mindig más legyen az eredmény! Legalább háromféle 

megoldást keress! Számítással ellenőrizd magad! 

 

5+8∙4-4= 

5+8∙4-4= 

5+8∙4-4= 

5+8∙4-4= 

5+8∙4-4= 

 

Megoldás 

 

5+8∙(4-4)=5 

(5+8)∙(4-4)=0 

(5+8)∙4-4=48 

5+(8∙4)-4=33 

 

3 pont + 1 prémiumpont, ha jól számol a 0-val való szorzáskor 

Összesen: 4 pont 

3. Tervezd meg az elvégzendő műveletek sorrendjét! Írd sorszámokkal a műveletek fölé! 

 

28∙4+24-12+8:2= 

 

Megoldás 

    1.   3.    4.    5.  2. 

28∙4+24-12+8:2= 
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Mivel a sorrend tévesztése helytelen eredményhez vezet, 1 pont a sorrend tervezéséért jár;+ 1 

prémiumpont a hibátlan tervezésért. 

Összesen: 2 pont 

 

4. Oldd meg a feladatokat! Írd a műveleti jel alá vagy fölé a rész-eredményeket is! 

                  5 

25∙5:(1+4)= 25 

 

  125 

           500         5 

 (50∙10):(1+4)=100 

Összesen: 3 pont 

Fél pontot számítunk minden műveletért. 

 

 

5. Igaz az egyenlőség? Válaszolj a kérdésre! Válaszodat indokold is! (Nem kell feltétlenül 

kiszámítanod az eredményt! Okoskodással is megoldhatod a feladatot!) 

                   1550               1900 

2700-(800+750)=2700-800+750         

 

 

          1150                             2650 

 

Nem igaz az egyenlőség./ Nem egyenlőek.  

(Számokkal és jellel is válaszolhat.) 

 

2 pont a számításokért akár fejben, akár írásban számol, ha leírja a részeredményt, és 1 pont, ha 

válaszol a kérdésre. Vagy 2 pont, ha nem számol, de megemlíti az indoklásban azt, hogy a bal oldalon 

750-nel többet veszünk el. Ez esetben akkor is jár a 2 pont, ha a részeredményeket nem írja le. A 

válaszadás 1 pontot ér.  

Összesen: 6 pont 

Összesen: 15 pont 
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Az ellenőrző feladatsorról 

 

Nem szükséges hosszabb vagy nehezebb feladatsor összeállítása, hiszen nem zárjuk le a témával 

való foglalkozást véglegesen. A tanév végéig újra meg újra előkerül. Sőt az ötödik osztályban újra fő 

témaként jelenik meg a tananyagban. Ennél több feladattal csak azt mérnénk, hogy mennyire fárad el a 

kisgyerek a számolásban és figyelemkoncentrációja miként csökken az idő előrehaladtával. Így is 

nehéz probléma elé állítjuk azokat a gyerekeket, akik egy megoldással szeretnek túlesni a feladatokon. 

Nekik probléma lehet, hogy letapad a figyelmük a már megadott megoldásnál: nem elég rugalmas és 

gördülékeny a gondolkodásuk. Nekik érdemes a délutáni időszakban olyan társasjátékokat keresni, 

amelyek ezen a területen fejtik ki fejlesztő hatásukat.  

Az ellenőrző lap összeállításánál ügyeltem a fokozatosságra. Kisebb számkörben kértem a változás 

nélküli és a változást eredményező zárójel használatot; a feladatsorok 4 eleműek. A kisgyerek számára 

ezek  érdekes feladatok, mert a kombinatorikus gondolkodást is megmozgatják. Hányféleképpen 

helyezhető el zárójel? (1. és 2. feladat) 

A tervezéses feladat 5 elemű, de nem kell kiszámolni. (3. feladat) 

Az ismeret, készség, alkalmazás sorrendet is szem előtt tartottam. Már az első feladat sem oldható 

meg a szabály felidézése nélkül. Az utolsó feladat igen magas szintű összehasonlító szituációban kéri a 

műveleti sorrendről tanultak felidézését, követését, azaz az alkalmazást. 

A kiszámításos feladat ismét kisebb számokra épülő, hogy a lassabban számolók figyelmét ne kösse 

le, hiszen nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen szinten számolnak – azt tudjuk a műveletek 

témakörök méréseiből: lassan, nehezen!–, hanem arra, hogy tudja-e a műveleti sorrend szabályait. (4. 

feladat) 

Az utolsó feladatban teljesül a szórakoztató, okoskodásra épülő számolás nélküli feladatmegoldás a 

tehetségesek számára úgy, hogy a nem tehetségeseket sem zárja ki a megoldásból, mert más úton 

eljuthatnak a megoldásig.  

 

A 12 pontnak legalább a felét, két harmadát megszerzik a gyerekek, ha kombinatorikus 

gondolkodásukat, szabálykövető képességüket és algoritmusos gondolkodásukat egyaránt fejlesztettük. 

A lassabban haladóknak hosszabb érési időt kell hagyni. Velük lehet egyéni megállapodást, 

„szerződést” kötni arról, hogy két vagy három hét gyakorlás után megírhatják a dolgozatot. A 

késleltetés ne csökkentse az elért érdemjegyet!  

 

A téma feldolgozása során sokat foglalkoztunk az összetett szöveges feladatok két, illetve egy 

lépésben, egy nyitott mondatként való felírásával, mégsem szerepelt ilyen feladat a dolgozatban. 

Ennek oka, hogy az összetett szöveges feladatokkal kapcsolatos követelményt év végére kell elérnie a 

gyerekeknek. Ehhez sok ilyen feladatot kell megoldaniuk. Alaposan ki kell fejleszteni az önálló 

modellválasztásra való képességet, szokás szintre kell juttatni a szöveges feladat lépéseinek betartását.  

 

Osztályommal két hét görgető gyakorlás után írtuk meg a dolgozatot. Az átlag 4,14 volt.  

 Négy tanuló szerzett közepes érdemjegyet. Fő problémájuk a több megoldás megadása, illetve a 

számolási bizonytalanság. Olyan is többször előfordult, hogy jó a jelölt műveleti sorrend, de 

pontatlan a kiszámítás.  
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 7 tanulónál tapasztaltam, hogy jók a megoldások, de a feladatutasítás nem minden mondatát 

olvassák el figyelmesen. Például: a 3. feladatban jól terveztek, de elkerülte a figyelmüket, hogy 

sorszámozásos tervezést kértem. Arról szó sem volt, hogy ki is kell számítani az eredményt. Ők 

inkább ránézésre kezdték el a feladatmegoldást vagy nem jutottak túl az első utasításon. Vagy 

előfordult, hogy a válaszadás hiányzott, pedig erre vonatkozó kérés elhangzott az utasításban.  

 Velük az utasítás értő olvasását és pontos követését kell gyakorolni, illetve pipázásos vagy 

színezéses módszerrel az utasítás egyes részleteire kell terelni a figyelmüket.  

 23 tanuló jól oldotta meg a feladatokat.  
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I) Reflexiók környezetismeret tanulmányi sétát feldolgozó 

órához 

Az órán a kisiskolás életkori sajátosságait tartottam szem előtt. Különösen a szemléletes képi 

gondolkodását vettem figyelembe. A konkrét tárgyi tevékenységekből interiorizálódnak a 

gondolkodási műveletek. A kisgyerek a saját gondolati tevékenységét a maga elé vetített tárgyi 

tevékenységben tudatosíthatja, értheti meg. Az ismeretszerző kisgyereknek így jól használható emléke, 

képe alakul. A képek cselekvéses tapasztalataihoz, élményeihez kötődő emlékképek. A kisgyerek 

érdeklődése sokoldalú, a realitásokhoz kapcsolódó (az őt körülvevő környezetre kíváncsi).  

Az órát megelőző tanulmányi séta anyaga volt a közvetlen tapasztalatszerzés: 

 Budapest felszínéről; 

 A Duna a várost két városrészre osztja, Budára és Pestre; 

 A folyó folyásiránya, bal és jobb partja. 

A sétát feldolgozó órát ezeknek az ismereteknek a tevékenységekhez kapcsolt felidézése, rögzítése, 

elmélyítése és alkalmazása új helyzetben követte.  

 A felidézésben segítségünkre volt a séta előkészítésekor alkotott palackposta levéllel. 

(Feliratozott ábra tanulmányozása alapján kellett elkészíteni, megfogalmazni a levelet, 

behelyezni a palackba és viasszal vízhatlanná tenni a palack tetejét a dugó körül. Érdekes, a 

szövegmegértő és ábraolvasó képességet alaposan próbára tevő, fejlesztő, komplex feladat volt.) 

 Papírhajókat hajtogattunk. 

 Térképvázlaton tájoltuk be magunkat a hídon. Úgy álltunk be, hogy jobb kezünk felé essen a 

Gellért-hegy.   

 Bedobtuk a vízbe a palackpostát és a hozott tárgyakat. Akkor és ott rajzoltuk be a folyó 

folyásirányát. 

 Megtanultuk a szabályt, ami szerint a jobb és bal part meghatározható. 

 A hegy tetejére felsétálva folytattuk a megfigyelést. A látottakat megfigyelési lapon rögzítettük. 

Az iskolai felidézéskor a gyerekek lelkesen számoltak be tapasztalataikról. Nemcsak elismételtük az 

ott látottakat, tanultakat, hanem új tevékenység is kapcsolódott az eddigiekhez. 

Az órán közösen táblai vázlatot készítettünk. Míg a helyszínen Buda és Pest jobb és bal irányú 

elhelyezkedéséből indultunk ki, az osztályban az észak-déli irányt határoztuk meg a táblai vázlaton 

először. A hidak beazonosításával a folyásirány is megállapíthatóvá vált. A „folyó” mellett álló 

gyerekek vitájával egyértelműen a folyásiránytól tettük függővé a bal és jobb oldal meghatározását.  

 

 Így lehetővé vált a jobb és bal oldal kijelölése, Buda és Pest beazonosítása.  

 A munkafüzeti feladat látképen kérte a jelölést, a folyásirányt megadva támpontul. Ezzel 

előkészítve a terepasztalon folyó feladatmegoldást.  
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 A terepasztalon újra megalkottuk a teret kicsiben. A folyó folyásirányának megadása jelentette a 

viszonyítási alapot. Ehhez képest kellett megjelölni a jobb és bal partot, megformálni a hegyes-

dombos budai és a sík pesti oldalt. Illetve az északi és déli irányt megadni. 

 A házi feladat a táblai vázlat lerajzolása emlékezetből a füzetbe. Nehéz feladat, de úgy 

gondoltam, hogy alaposan előkészítettem az órán a sikeres feladatmegoldást. Nemcsak 

elsősorban a letisztult táblai kép felidézésére számítottam, hanem arra, hogy a sokrétű 

megközelítés biztosítja az egyes elemek közti összefüggések mély megértését. Mindezt 

megerősíti a tevékenység.  

A tanórán azokra a gyerekekre külön figyeltem, akik bizonytalanok a bal-jobb oldal 

megállapításában, azaz testtudatuk még fejletlen (3 kisgyerek). Igyekeztem őket mindig mozgásos 

szituációjú tanulási helyzetbe hozni, szerepeltetni. A munkafüzeti feladat megoldásánál 

megnyugodtam, mert jól rajzolták be a sátrat a jobb partra.  

 

Az órán nem használtam semmiféle külső motiválást, értékelést. Úgy gondoltam, az izgatott 

előkészület, a jó hangulatú séta, az élményszerű ismeretszerzés, a feldolgozóórán sikeresen 

megoldott feladatok jóleső kompetenciaérzést keltenek a gyerekekben. Kár lett volna ezt 

osztályzatos vagy „jó/piros/maci pontos” üzletelésre váltani. Az értékelésben is csak a munka 

során tanúsított megbízhatóságot, a külső helyszínen való defenzív (a biztonságra ügyelő, balesetet 

megelőző) magatartást emeltem ki. A tananyag elsajátítással kapcsolatban úgy gondoltam, 

hasznosabb engedni, hogy a jól végzett munka öröme hasson.  

 

           

      Eredményesnek ítéltem meg az órát. Tevékeny, gazdag tapasztalati anyagú óra volt. 

Példaképpen két házi feladat megoldást is mellékelek. 

     A téma feldolgozása minden harmadik osztály számára élmény. Különösen akkor, ha a 

palackposta levelére válasz is érkezik. 2009-ben két válasz is érkezett levelünkre. Ráadásul az 

egyik válaszadó felnőtt játékosan kutyája, Hustler nevében írta meg válaszát. Aláírásként pedig egy 

kutya lábnyomot rajzolt. A gyerekek öröme leírhatatlan volt.  
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Ezt a faliújságot készítettük, hogy megörökítsük az eseményt:  

 

 


