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I. Bevezető
Az alsó tagozat Kiegészítő útmutatójának célja az általános iskolai tanítók portfólió-készítésének a
segítése.
A Kiegészítő útmutatóban foglalt elméleti (elemzések, értelmezések és magyarázatok), valamint
gyakorlati (sablonok, minták, szempontrendszerek, példák) leírások a minősítővizsgára és a minősítési
eljárásra való felkészülés során is jól használhatóak, mind a pedagógusok, mind pedig a minősítési
szakértők számára.
Az alsó tagozat Kiegészítő útmutatójában a portfólió készítői segítséget kapnak az általános Útmutató
alsó tagozatra jellemző, speciális értelmezéséhez.
A Kiegészítő útmutató olyan sablonokat és mintákat tartalmaz, amelyek a gyakorlati tapasztalatokból
indulnak ki, és figyelembe veszik az alsó tagozat sajátosságait és szükségleteit.
Az idegen nyelv és az informatika kivételével minden tantárgyhoz készült egy dokumentum-együttes,
mely tartalmazza a csoportprofilt; a pedagógiai folyamatokhoz, tervezésekhez, megvalósításokhoz
kapcsolódó, önreflexiókkal kiegészített tematikus tervet, valamint az ahhoz kapcsolódó óratervet is, az
adott tantárgy vonatkozásában.
A Kiegészítő útmutatóban szereplő dokumentumminták az alsó tagozatban tanító pedagógusok
számára igyekeznek olyan adaptálható óraszervezési és módszertani ötleteket adni, amelyek a
portfólióban is megjeleníthetők, de attól függetlenül is felhasználhatók a mindennapi tanítási gyakorlat
során.
A szabadon választott dokumentumok listája példákat és ajánlásokat tartalmaz, amelynek elsődleges
célja a gondolatébresztő, ötletadó segítségnyújtás.
A kompetenciák elemzése és értelmezése az általános pedagógiai gyakorlat mellett az alsó tagozatos
tanítói munka szakmai sajátosságait írja le. Az indikátorok az általános pedagógiai és a
műveltségterületenkénti szakmai követelményeket a gyakorlat szintjén fogalmazzák meg. Az egyes
indikátorok az átfogó kompetenciákat elemekre bontják, értelmezik és példákat adnak gyakorlati
megvalósulásukra mind a portfólió dokumentumaiban, mind az óralátogatások tapasztalataiban.
A Kiegészítő útmutató csak az alsó tagozatra speciálisan jellemző sajátosságokat és értelmezéseket
tartalmazza. Így a portfólió elkészítésekor és a szakmai minősítéskor az általános és Kiegészítő útmutatót
egyszerre javasolt használni. Az útmutató a kötelező elemeken kívül javaslatokat is tartalmaz, amelyek
segítséget nyújtanak, ötleteket adnak.
Az útmutató ajánlásait érdemes figyelembe venni, de törekedni kell arra, hogy a portfólió tükrözze a
portfólió-készítő személyiségét, és a pedagógus szakmai munkájának az egészét mutassa be.
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II. Magyar nyelv és irodalom
A)

Csoportprofil

Iskola:
Tanév:
Tantárgy:

Magyar nyelv és irodalom (nyelvtan)

Osztály:

3.

Osztályfőnök:
Osztálylétszám:

25 fő

A csoport összetétele, szociális háttere
Az osztályba 25 tanuló jár; 16 lány és 9 fiú.
Rendezett családi háttérrel rendelkezik a tanulók nagy része; megfelelő anyagi körülmények között,
kertvárosi, ill. rendezett lakótelepi környezetben élnek.
A szülők többségére elmondható, hogy biztosítják gyermekük számára a feltételeket a nyugodt
tanuláshoz, nagymértékben támogatják a gyerekeket a tanulásban, a szorgalmi feladatok elkészítésében.

Magatartás, neveltségi szint
Kedvesek gyerekek. Barátkozóak, nyitottak a felnőttekkel és egymással is.
Az osztály közösségi szintje az életkornak megfelelő. Kialakult barátságok már adódnak, de a baráti
csoportok még változóak. Magányos, kirekesztett gyerek nincs az osztályban, de van néhány olyan
tanuló, aki nehezebben találja a helyét a közösségben. Nekik még kell segíteni a beilleszkedésben. Soksok közös tevékenységgel, önismereti játékokkal, kooperatív módszerek alkalmazásával próbálok ezen
a helyzeten változtatni, és ezeket a módszereket a tanórákon és a szabadidős tevékenységekben egyaránt
alkalmazom.
Magatartásuk is jónak mondható. Többnyire betartják a magatartási szabályokat. A tanórákon
fegyelmezettek, jó a munkafegyelmük is. Kirívó magatartási problémák nem fordulnak elő. Az óraközi
szünetekben és az ebédlőben a magatartásuk azonban még olykor hagy kívánnivalót maga után. Erre
nagy figyelmet kell szentelni folyamatosan.
Az osztályban tanító kollégákkal igyekszünk egységes elvárásokat támasztani, és következetesen
betartatni a megállapodásokat.
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Tanulmányi munka; hozzáállás a tanulmányi munkához (általános)
Összességében elmondható, hogy öröm velük dolgozni. Jó képességű osztály.
A tanulmányi eredmények nagyon szépek voltak az előző tanév végén is, és a harmadik osztály sem
hozott sok változást ebben. Az osztályból több tanuló tehetséggondozó szakkörökre is bekerült,
beválogatás útján. Nagy számban képviseltetik magukat a matematikai-logikai területen, valamint
vizuális területen indított szakkörökön. Többen könyvtári versenyeken is indulnak, zenét tanulnak; jó
sportolók is vannak közöttük.
Nagyon sok a több területen is tehetséges tanuló. Az ő fejlesztésükben arra kell törekednem, hogy ne
csak az erős oldalukra, a kiemelt tehetségterületre összpontosítsanak, hanem biztos alapokat sajátítsanak
el egyéb területeken is. Sokuknál a túlzott szülői elvárások és a rengeteg délutáni elfoglaltság miatt
pszichoszomatikus tünetek figyelhetők meg (izzadt tenyér; hasfájás témazárók előtt).
Nincsen kiugróan gyenge tanuló, de azoknál, akik bizonytalan teljesítményt mutattak az első két
évben, a nevelési tanácsadó segítségét kértük. Ők azóta fejlesztésre is járnak (2 fő magyar nyelv és
irodalomból és matematikából; 2 fő vizsgálata folyamatban van). Az ő esetükben is sok odafigyelésre
van szükség; differenciálás, folyamatos segítségnyújtás, a szülőkkel és a fejlesztő pedagógusokkal való
folyamatos konzultáció és együttműködés elengedhetetlen a fejlődésük érdekében.
Több tanuló mozgásfejlesztésen is részt vesz, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e szakvéleménnyel.
Szorgalmas, igyekvő tanulók járnak az osztályba. Sosem volt gond a házi feladatok elkészítésével, a
felszerelésekkel, szorgalmi feladatok vállalásával. Lelkesen vesznek részt versenyeken, pályázatokon,
különböző iskolai eseményeken, rendezvényeken.

Tanulmányi munka; hozzáállás a tanulmányi munkához (szaktárgyi)
Az osztály magyar nyelv és irodalomból jó szintet mutat.
Olvasásból a hangos olvasásban, szóbeli szövegalkotásban megbízható a teljesítményük.
A szövegértés és az írásbeli szövegalkotás területén van több olyan tanuló, akinek több gyakorlásra,
segítségre van szüksége; bizonytalanabb a tudása.
Magyar nyelvből általában hullámzóbb a teljesítményük. A nyelvtani ismeretek elsajátításában ugyan
sokkal magabiztosabbak, de a helyesírási készségfejlesztés területén bőven van tennivalónk. Emiatt az
anyanyelvi tanórákon elsősorban arra törekszem, hogy nagyon biztos alapokra építsem a következő
ismeretanyagot.

Kapcsolatrendszer az oktatási és nevelési célok, feladatok megvalósításában
A szülőkkel jó kapcsolatot alakítottunk ki már az első tanévtől. Ezt szeretném a jövőben is megtartani.
Nagyon érdeklődőek. A szülői értekezleten, fogadó órákon csaknem teljes létszámban részt vesznek,
több családból az anya és az apa is eljön. Megfogadják a tanácsokat, segítőkészek.
A szülői munkaközösség is mindig a segítségünkre van. Minden tanévben van olyan látványos
rendezvényünk, amelyre a családokat is meghívjuk (előadások, műsorok, iskolai rendezvények).
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Az iskolában dolgozó segítő szakemberekkel és az osztályban tanító kollégákkal jó a kapcsolat.
Rendszeresen megbeszéljük az aktuális örömöket, közösen keressük a megoldásokat a problémákra.
A fejlesztő pedagógusokkal is rendszeresen konzultálok a tanulási problémákkal küzdő tanulók
fejlesztése érdekében.
Különösen szoros a kapcsolat a napközi munkáját vezető kolléganővel, akivel évek óta nagy
összhangban tudunk dolgozni.

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.

8

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

B)
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Tematikus terv

A pedagógus neve:
A pedagógus szakja: Tanító
Az iskola neve:
Műveltségterület: Magyar nyelv és irodalom
Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom / magyar nyelv
A tanulási-tanítás egység témája: A melléknév fogalma, felismerése, fokozása, helyesírása.
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:
Cél: a tanuló ismerje a melléknév fogalmát. Személyek, állatok, növények és tárgyak jellemzésére tudjon mellékneveket sorolni, használjon rokon értelmű
és ellentétes jelentésű mellékneveket.
Ismerje a melléknév legfontosabb kérdéseit, és ezek segítségével ismerje fel a mellékneveket szócsoportokban, szókapcsolatokban, mondatokban.
Tudja, hogy a melléknevek is kaphatnak toldalékokat, el tudja határolni a szótőt és a toldalékot a fokozott és ragozott alakokban.
Ismerje fel és írja helyesen a ,,Hogyan?” kérdésre válaszoló ragos mellékneveket.
Ismerje fel a fokozott melléknévi alakokat. Tudja fokozni a mellékneveket. Ismerje a fokozás jeleit. Írja helyesen a fokozott melléknévi alakokat. Jelölje
helyesen a magánhangzók időtartamát a melléknevekben, a melléknevek végén. A ,,j” hangot írja helyesen a begyakorolt esetekben.
Fejlesztési, nevelési feladatok:
Az önismeret, önértékelés, önálló véleményalkotás fejlesztése.
Egymás pozitív tulajdonságainak felismerése, kiemelése, elismerése, árnyalt megfogalmazása melléknevek használatával.
Párban és csoportban végzett feladatokkal, kooperatív módszerekkel és játéktevékenységgel az ismeretek aktivizálása, a kezdeményezőképesség, az
együttműködés fejlesztése, valamint a felelősségvállalás fontosságának erősítése.
A problémamegoldó és rendszerező képesség fejlesztése.
Önálló feladatvégzés fejlesztése differenciált feladatokkal. A figyelem és az önellenőrzés képességének fejlesztése; pontosságra törekvés.
Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.
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A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei:
Szófaji ismeretek bővítése. Előzmény: a főnévvel kapcsolatos ismeretek, nyelvi tapasztalatok.
Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom (olvasás, fogalmazás), környezetismeret
Osztály: 3.
Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom, stb.):
 az alkalmazott tankönyvcsalád és különböző tankönyvkiadók tankönyvei, munkafüzetei, tanmenetjavaslatai, interaktív tananyagai
 Spencer Kagan: A kooperatív tanulás (Önkonet, 2001)
 Rácz Endre – Takács Etel: Kis magyar nyelvtan (Akkord, 2011)

Dátum: 2014.

Óra
1.

A téma órákra
bontása
A melléknév
fogalma,
jelentése

Házi feladat:

Didaktikai
feladatok
Ismeretszerzés,
ismeretbővítés.

Fejlesztési területek
(attitűdök, készségek,
képességek)
A szóbeli
kifejezőképesség
fejlesztése.
Szókincsfejlesztés.
Rendszerező képesség
fejlesztése.

Ismeretanyag (fogalmak,
szabályok stb.)
A melléknév fogalma,
jelentése. A melléknevek
felismerése. A melléknév
kérdése.

Módszerek,
munkaformák
Egyéni, frontális és
csoportmunka;
szemléltetés,
megbeszélés,
magyarázat,
feladatmegoldás

Szemléltetés, eszközök
Tábla, applikációs képek,
szókártyák, csoportmunkához
filctoll, A/3-as lapok

Mkt. 10. oldal 4.; mkt. 11. oldal. 5.; választható feladatat: rejtvények írása tulajdonságok felsorolásával.

Megjegyzések:
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2.

A melléknevek
felismerése.
Melléknevek
keresése
mondatokban.

Házi feladat:

Alsó tagozat

Együttműködési készség A melléknevek felismerése Egyéni, frontális és
Tábla, applikációs képek,
fejlesztése kooperatív
szócsoportokban,
kooperatív
szókártyák, csoportmunkához
technikák
mondatokban, szövegben.
csoportmunka;
filctoll, lapok, „kópéláda”
alkalmazásával és
A melléknevek szerepe
megfigyelés,
játéktevékenységgel.
beszédünkben, írásunkban. munkáltatás,
Szókincsfejlesztés.
megbeszélés,
Rendszerező képesség
kooperatív módszerek
fejlesztése.
Nevelési feladat –
egymás pozitív
tulajdonságainak
felismerése, elismerése.
Mkt.10/2. (látással érzékelhető tulajdonságok); mkt.10/3. (hallással érzékelhető tulajdonságok); mkt.11/6. (saját tulajdonságok
gyűjtése)

Ismeretek
alkalmazása,
gyakorlása.

Megjegyzések:
3.

A melléknevek
toldalékai.
A toldalékos
melléknevek
helyesírása.

Házi feladat:

Ismeretek
elmélyítése.
Ismeretbővítés.

A helyesírási készség
fejlesztése.
Az íráskészség
fejlesztése.

A melléknevek felismerése Egyéni, páros és
mondatokban, szövegben. A csoportmunka.
melléknevek toldalékos
formáinak felismertetése.
Kérdőszók.

Tábla, szókártyák, laptop,
projektor

Mkt. 15.o. 4. és 5.; a melléknevek toldalékos alakjainak felismerése, helyesírása. Mellékneveket tartalmazó szólások, közmondások
gyűjtése, lejegyzése a füzetbe.

Megjegyzések:
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4.

A melléknevek
helyesírása.

Házi feladat:

Alsó tagozat

Ismeretek
bővítése,
alkalmazása,
gyakorlása.

A problémamegoldó
gondolkodás és a
rendszerező képesség
fejlesztése.
Önálló feladatvégzés
fejlesztése differenciált
feladatokkal.

A magánhangzók
Frontális, egyéni
Tábla, applikációs képek,
időtartamának jelölése a
(differenciálással);
szókártyák, csoportmunkához
melléknevekben.
filctoll, A/3-as lapok
megfigyeltetés,
A magánhangzók
megbeszélés,
időtartamának jelölése a
munkáltatás,
melléknevek végén, különös cselekedtetés,
tekintettel az ’-ú, -ű’ végű
melléknevek helyesírására. játék,
A nyelvi igényesség
A ’j’ hang jelölése a
differenciálás
fejlesztése
melléknevekben.
Ragozott melléknévi alakok
helyesírásának
megfigyeltetése.
Az ’-an, -en’ és az ’-ul, -ül’
ragos melléknevek
helyesírása.
A munkatankönyv szójegyzékéből a ’j’-s, ’ly’-es melléknevek kigyűjtése, lemásolása. Mondatalkotás a gyűjtött szavak
felhasználásával.
Ismeretszerzés,
az ismeretek
bővítése.

A szóbeli és az írásbeli
kifejezőkészség
fejlesztése.
A rendszerező
gondolkodás fejlesztése.

Megjegyzések:
5.

A melléknév
fokozása.

Azonos tulajdonság
mértékének kifejezése –
fokozott melléknevek.
A melléknév csoportosítása
fokozat szerint: alapfokú,
középfokú, felső fokú
melléknevek.
A fokozás jelei.
Fokozott melléknevek
felismerése.
Különböző melléknevek
fokozása.
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Egyéni, frontális és
páros munka;
szemléltetés,
megbeszélés,
magyarázat,
feladatmegoldás
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Házi feladat:

Alsó tagozat

Fénymásolt feladatlap - képről fokozott melléknevek gyűjtése.

Megjegyzések:
6.

A fokozott
melléknevek
felismerésének
és a melléknév
fokozásának
gyakorlása.
A fokozott
alakok
helyesírása.

Házi feladat:

Ismeretek
alkalmazása,
gyakorlása.

A rendszerező képesség
fejlesztése.

A fokozott melléknevek
helyes használata és írása. A
szótő és a toldalék
Az együttműködési
elhatárolása a melléknevek
készség és az
fokozott alakjaiban.
önellenőrzés
A középfokú és felsőfokú
képességének
melléknevekkel kapcsolatos
fejlesztése.
helyesírási szabályok
A nyelvi igényesség
tudatosítása,
fejlesztése
alkalmaztatása.
A fokozott melléknevek
szóelemző írása.
A fokozott melléknevek helyesírásának gyakorlása – Mkt.19.o. 5., 6., 7.
Az ismeretek
összefoglalása,
rendszerezése,
rögzítése.

A meglévő ismeretek
elmélyítése. Ismeretek
alkalmazása különböző
nyelvi szintű
feladatokban.
A rendszerező képesség
fejlesztése.
Kooperatív
módszerekkel az
ismeretek aktivizálása,
az együttműködés
fejlesztése és a
felelősségvállalás
fontosságának erősítése.

Frontális, egyéni és
páros munka;
megbeszélés,
rendszerezés, rögzítés,
következtetések
levonása, játék

Tábla, applikációs képek,
szókártyák, csoportmunkához
filctoll, A/3-as lapok

Megjegyzések:
7.

A melléknévről
tanultak
rendszerezése,
összefoglalása.

A melléknévről tanult
nyelvtani ismeretek
felelevenítése és
alkalmazása különböző
nyelvi szintű feladatokban.
A melléknév helyesírásáról
tanultak alkalmazása a
gyakorlatban.
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Egyéni munka,
csoportmunka,
kooperatív
csoportmunka;

Kópéláda, babszemek,
filctollak, csomagolópapír,
interaktív tábla, boríték,
számkártyák, 5 db ragasztó

megbeszélés,
lényegkiemelés,
kooperatív
munkavégzés
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Házi feladat:

Alsó tagozat

Gyakorlás a témazáró dolgozatra.

Megjegyzések:
8.

A melléknévről
szerzett
ismeretek
felmérése.

Ellenőrzés.

A melléknévről tanult
nyelvtani és helyesírási
ismeretek alkalmazása
különböző nyelvi szintű
feladatokban.

Témazáró dolgozat.

Értékelés,
javítás.

A helyes önértékelési A témazáró értékelése.
készség fejlesztése.

Egyéni

Mérőanyag/feladatlap

Frontális, egyéni

Laptop, projektor

Megjegyzések:
9.

A felmérés
értékelése,
javítása.

Megjegyzések:

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.
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C)

Alsó tagozat

Reflexió (tematikus tervhez)
A pedagógus neve:
A pedagógus szakja: Tanító
Az iskola neve:
Műveltségterület: Magyar nyelv és irodalom
Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom / magyar nyelv
A tanulási-tanítás egység témája: A melléknév fogalma, felismerése, fokozása, helyesírása.
Osztály: 3.
Dátum: 2014.

Iskolánk helyi tantervében a harmadik osztályos magyar nyelvi tananyagban a szófaji ismeretek
tanítása a legmeghatározóbb. A témakör céljainak meghatározásához a tantervi előírásokat, az
intézmény pedagógiai programját vettem alapul.
Ahogy a pályám során máskor is, ebben a tanévben is úgy tapasztaltam, hogy a gyerekek a
melléknevekkel szívesen foglalkoznak. Hatékonyan motiválta őket és megkönnyítette a szófaj
fogalmának kialakítását, hogy a körülöttük lévő tárgyak, személyek jellemző tulajdonságainak
összegyűjtésében a közvetlen tapasztalataikra tudtam alapozni, és építhettem más tantárgyak (pl.
környezetismeret, rajz, olvasás) ismeretanyagára, majd ezeket a kapcsolódási lehetőségeket be tudtam
építeni a tanítási órákba. Az előző témakörhöz (főnév) viszonyítva könnyebbséget jelentett a gyerekek
számára az is, hogy kevesebb és átláthatóbb nyelvtani és helyesírási ismeretet kellett elsajátítaniuk. A
szófaj felismerését segítette, hogy 3. osztályban, néhány jellegzetes kivételtől eltekintve, főleg olyan
melléknevekkel találkoznak a gyerekek, amelyek nem kapnak toldalékokat.
A témakörben alkalmazott feladatokat a célokhoz rendelve választottam, így a problémamegoldó és
rendszerező képesség fejlesztése, a figyelem és az önellenőrzés képességének fejlesztése és az
együttműködés fejlesztése minden egyes tanórát áthatott. A szárazabb nyelvtani tananyagot igyekeztem
érdekes feladatokkal, nyelvi játékokkal fűszerezni. Változatos munkaformák alkalmazásával (egyéni,
páros, csoportos) sikerült a tanulókat aktivizálni. A tervezett módszerek is eredményesen segítették a
tanítási-tanulási folyamatot.
A tanítási órák tapasztalatai, valamint a tanulói munkák ellenőrzése alapján megállapítható, hogy a
nyelvtani ismeretek elsajátítása okozta a kisebb gondot a tanulók számára. Úgy zártuk az órákat, hogy
az összegző kérdéseknél nagyon pontos válaszokat kaptam, az osztály nagy része bátran használta azokat
a kifejezéseket, amelyek a melléknévvel kapcsolatosak. Szócsoportban, szókapcsolatban biztosan,
mondatokban és szövegben kissé nehezebben ismerték fel a mellékneveket. Különösen a toldalékos
melléknevek felismerését kell még gyakorolni. Melléknevek gyűjtésében, rokon értelmű, illetve
ellentétes jelentésű melléknevek használatában nagyon jól boldogultak a gyerekek. Szinte mindenki
biztosan fokozta a kiválasztott mellékneveket, ismerte fel a különböző fokú melléknévi alakokat.
Az osztály a helyesírási feladatok megoldásában alacsonyabb szinten teljesített. A középfokú és
felsőfokú melléknevekben kevesen ejtettek hibát, de azok elválasztása nehézséget okozott a számukra,
Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.
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Alsó tagozat

különösen mondat-, illetve szövegszintű alkalmazás esetén. A magánhangzók jelölésében és a ’j’-s, ’ly’es melléknevek írásában is gyakoriak voltak a hibák, ha nem célirányos volt a feladatmegoldás. A tanult
helyesírási szabályok alkalmazásában is voltak kisebb-nagyobb bizonytalanságok, hiányosságok.
A témazáró dolgozat is a fentieket tükrözte. 89%-os lett az osztály teljesítménye, ami nyelvtani
témazáró esetében jónak mondható. A tévesztések jelentős része a helyesírásból adódott. Folyamatos,
következetes gyakorlással próbálok ezen változtatni. Célom a nyelvtani ismeretekhez kapcsolódó
helyesírási szabályismeret és helyesírási készség szintjének fejlesztése.
Fejlesztési területek (attitűdök, készségek, képességek) meghatározásánál kiemeltem az
együttműködési készség fejlesztését kooperatív technikák alkalmazásával és játéktevékenységgel. A
megvalósítás szintjén is igyekeztem ezekkel a módszerekkel elősegíteni az ismeretek aktivizálását, az
együttműködés fejlesztését és a felelősségvállalás erősítését. Az órák nagy részében alkalmaztam ilyen
módszereket, eljárásokat. Sikeresnek, de nem befejezettnek tekintem ezt a fejlesztési területet. A
kooperatív módszerekkel az ismeretek aktivizálásában eredményesek vagyunk, de a csoporttagok
együttműködésében, a kiegyenlített munkavégzésben még fejlesztenem kell továbbra is a tanulóimat.
Az önálló feladatvégzés fejlesztését is igyekeztem beiktatni a tanórákba. A figyelem és az
önellenőrzés képességének fejlesztése, a pontosságra törekvés az alsó tagozat egyik fontos feladata.
Harmadik osztályra a tanulók nagy része már megbízhatóan dolgozik önállóan, de figyelmetlenség több
tanulónál előfordul, és a pontos önellenőrzés területén is kell még előre lépnünk.
A fentiek alapján összességében elmondhatom, hogy a melléknév témakörének tervezésekor kitűzött
célokat sikerült megvalósítanom, de a továbbiakban sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnem a
helyesírási készség fejlesztésére, folyamatos gyakorlással az osztály helyesírási szintjének
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D)

Alsó tagozat

Óraterv

A pedagógus neve:
Műveltségterület: Magyar nyelv és irodalom
Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom / magyar nyelv
Osztály: 3.
Az óra témája: A melléknévről tanultak összefoglalása.
Az óra cél- és feladatrendszere:
A melléknévről tanult nyelvtani ismeretek felelevenítése és alkalmazása különböző nyelvi szintű feladatokban. A meglévő ismeretek elmélyítése. A
melléknév helyesírásáról tanultak alkalmazása a gyakorlatban.
A rendszerező képesség fejlesztése; összegzés témakörönként.
Kooperatív módszerekkel az ismeretek aktivizálása, az együttműködés fejlesztése és a felelősségvállalás erősítése.
Az óra didaktikai feladatai: a melléknévről szerzett ismeretek összefoglalása, rendszerezése, rögzítése.
Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom (olvasás), környezetismeret
Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.):
 az alkalmazott tankönyvcsalád és különböző tankönyvkiadók tankönyvei, munkafüzetei, tanmenetjavaslatai, interaktív tananyagai
 Spencer Kagan: A kooperatív tanulás (Önkonet, 2001)
 Rácz Endre – Takács Etel: Kis magyar nyelvtan (Akkord, 2011)

Dátum: 2014.

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.
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Alsó tagozat

Nevelési/oktatási stratégia
Idő
(perc)
1.
1’
2.

5’

Az óra menete

Módszer

Célkitűzés
A mai órán összefoglaljuk, amit a melléknevekről tanultunk. Közlés
Csoportokban fogtok dolgozni. Babszemeket kaptok minden helyesen
megoldott feladatra.
Csoportalkotás – vegyes csoportok alkotása (5 db, 5 fős)

Frontális

Cselekedtetés,
csoportalkotás,
tanulói
megbeszélés

Mindenki kap egy kártyát. Keressétek meg a rokonaitokat!
- okos eszes értelmes intelligens bölcs
- kicsi apró pici parányi pöttöm
- szorgalmas igyekvő dolgos tevékeny buzgó
- bátor merész hősies elszánt rettenthetetlen
- szép gyönyörű káprázatos mutatós csodálatos
(A csoportok leülnek a felszerelésükkel a kijelölt padokba.)
Csoportszínek kisorsolása a pörgettyűvel.
Felelőskártyák kiosztása, csoportfelelősök megválasztása:
Feladatmester
Esélyfelelős
Szóvivő

Munkaforma

Eszközök

Megjegyz.

Babszemek
(óra végéig
folyamatosan)
szókártyák,
„kópéláda”
eszközei
(felelőskártyák,
pörgettyű)

Frontális

Jegyző

Időfigyelő és Eszközfelelős
3.

A melléknévről tanult nyelvtani ismeretek felelevenítése
,,Diákkvartett” kooperatív módszer segítségével
8’

1. A játékszabály megbeszélése
2. Számok kiosztása (minden tanuló kap egy számot, csoportonként
1-től 5-ig)
3. Kérdések feltevése, feladatok meghatározása (egyenként feltéve)
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Kooperatív
Csoportmunkavégzés
munka
(,,diákkvartett”).

„Kópéláda”
eszközei (színes
számkártyák,
húzózsák,
színpörgettyű)

Megbeszélés.
18

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

4. Csoportmegbeszélés (a csoporttagok közösen megbeszélik a
helyes választ)
5. A válaszoló tanuló kiválasztása (szín+szám)
6. A kijelölt tanuló válaszadása
7. Közös ellenőrzés, értékelés, pontozás

Alsó tagozat

Lényegkiemelés,
ismeretek
rögzítése.

Kérdések (10 db):
Mit fejez ki a melléknév? Mi a legfontosabb kérdése?
Gyűjtsetek öt olyan melléknevet, amely külső tulajdonságot fejez ki!
Gyűjtsetek öt olyan melléknevet, amely belső tulajdonságot fejez ki!
Hogyan fejezhetjük ki az ’egymással összehasonlító’ tulajdonságok
mértékét?
Hány foka van a melléknévnek? Mi az alapfok jele? Mi a különbség a
középfok és a felsőfok jelölésében?
Kaphatnak-e más toldalékokat a melléknevek? Soroljatok fel három
toldalékos melléknevet!
(1-1 babszem kiosztása helyes válaszonként)
Melléknevek gyűjtése megadott szempont szerint, ,,kerekasztal”
kooperatív módszer segítségével.

4.

7’

A tulajdonságok egy részét érzékszerveinkkel ismerjük meg.
Soroljátok fel az ember érzékszerveit! Gondoljatok a
környezetismeretből tanultakra!
Párosítsátok a szavakat a képekkel!
(Borítékban képek, szókártyák.)
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Kooperatív
munkavégzés
(,,kerekasztal”).
Szemléltetés

Csoportmunka

Tanulói
feladathoz
boríték,
szókártya,
csoportonként
1-1 ragasztó
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látás

hallás

Alsó tagozat

tapintás

szaglás

ízlelés

Mindegyik csoport kap egy lapot; a lapon egy kérdés található,
amelyre melléknévvel lehet válaszolni. A lap körbejár, s aki előtt van,
ráír egy megoldást, majd továbbadja.
Ha valaki megakad, a társai segíthetik. 3 percig dolgozhatnak.
1.csop. Milyen lehet valakinek a termete?
2.csop.Milyen lehet valaminek az íze?
3.csop.Milyen lehet valaminek a formája?
4.csop. Milyen lehet valaminek a hőmérséklete?
5.csop.Milyen lehet valakinek a hangja?
6.csop.Milyen lehet valaminek a felülete?
(Jó megoldásonként 1-1 babszem.)
A feladat ellenőrzése felolvasással történik. A ,,szóvivő” felolvassa a
gyűjtött mellékneveket, a többi csoport kitalálja, hogy milyen
szempont szerint gyűjtötte a csoport a mellékneveket.
Melléknevek felismerése mondatokban:
,,Mint a villám“ – a leggyorsabb válaszoljon!

5.

8’

a) A szólások, közmondások szóban hangzanak el. 1-1 mondatot kap
minden csoport. Ha felismerik helyesen a mellékneveket: 1
babszem. (Sorrend színsorolással.)
b)
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Csoportmunka
Tevékenykedtetés,
szóbeli
feladatmegoldás
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Alsó tagozat

A nagy dolgok kis dolgokból állnak össze.
A tiszta lelkiismeret a legjobb párna.
Kis patakból lesz a nagy folyó.
A nagy teher is könnyű, ha sokan emelik.
Szebb a foltos, mint a rongyos.
b) Keresd meg, majd másold le a füzetedbe mellékneveket az
szólásokból, közmondásokból! A leírt szavakban húzd alá a
fokozott alakokat! (kivetítve)
Az egyenes út a legrövidebb.
Mindenütt jó, de legjobb otthon.
Szebb a páva, mint a pulyka.
Ott is eltörik a jég, ahol a legvastagabb.

Egyéni
munka

Interaktív tábla,
filctoll, füzet,
feladatlappal
differenciálás

Írásbeli
feladatmegoldás

egyenes, legrövidebb, jó, legjobb, szebb, legvastagabb
c) Jegyző feladata: Másold le azt a szólást a csoport lapjára, amely az
őszinteségre, becsületességre vonatkozik! (A többiek segíthetnek neki
az ellenőrzésben.)
d) Önellenőrzés (helyes megoldások kivetítése)
CSOPORTFELELŐSÖK FELADATAI:

Egyéni
munkavégzés,
kooperatív
munkavégzés

Feladatmester – aki elkészült, annak pót-feladatot ad.
Időfelelős: jelzi , ha már csak 1 perc van a feladatmegoldásra.
Esélyfelelős: segít azoknak a gyerekeknek, akik bizonytalanok.
Jegyző: lemásolja a szólást.
Szóvivő: beszámol a csoport munkájáról az aktuális feladattal
kapcsolatban.
Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.
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Pót-feladat:
Alakítsátok át és válasszátok el a minta alapján a mellékneveket!
Állapítsátok meg, hogy milyen esetekben kell különösen figyelnünk a
fenti szabályra!
szép
kicsi
édes
olcsó
híg
apró
ügyes

leg-szebb
leg-kisebb
leg-édesebb

Akkor kell nagyon figyelni, ha a melléknév magánhangzóval
kezdődik.
(1 babszemet kap az a tanuló, aki a 6 melléknevet helyesen másolta,
és az aláhúzás is jó volt.+1 babszem a helyesen kiválasztott és
helyesen leírt szólásért.)
6.
Interaktív tábla,
füzet, Mkt.

Helyesírási totó – J-s, ly-es szavak helyesírásának gyakorlása,
melléknevek felismerése (Mkt.21.o.3.)
3’

Írjátok a megfelelő jelet a szavak mellé! Tegyetek csillagot a
melléknevek mellé!
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Szemléltetés,
közös
munkavégzés
tevékenykedtetés

Csoportmunka
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Ellenőrzés: interaktív tábla.
Hibátlan helyesírás: 2 babszem
Hibátlan melléknév-felismerés: 2 babszem
7.

5’

8.
5’

9.

1’

10.
3’

,,Nyelvtankirály játék” - ’j’-s, ’ly’-es melléknevekkel
Csoportos szógyűjtés
Minden csoporttag különböző színű filctollat kap. Egy közös
csomagolópapíron, egyszerre dolgoznak önállóan. Olyan
mellékneveket gyűjtenek, amelyek ’ú’-ra, ’ű’-re végződnek.
A megadott idő után összeszámolják a helyes találatokat.
Pontot (babot) ér minden különböző, helyesen leírt melléknév.
A mai órán a melléknévről tanultakat foglaltuk össze. Soroljuk fel
címszavakban, hogy milyen feladatok segítettek ebben!
A következő órán témazáró dolgozat segítségével fogok
meggyőződni arról, hogy mennyire pontosak az ismereteitek,
mennyire tudjátok alkalmazni a melléknév helyesírásáról tanultakat.
Értékelés
a) Önértékelés
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Játék

Csoportmunka

Közös
munkavégzés,
írásbeli
feladatmegoldás

Egyéni
munka,
csoportmunka

Csomagolópapír, filctoll

Rögzítés
Frontális
csoportmunka

Megbeszélés,
közlés

frontális
munka
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Ki érzi azt, hogy ügyesebb volt, mint a múlt órán?
Ki gondolja úgy, hogy ma írt a legszebben?
Ki érzi úgy, hogy dolgozhatott volna figyelmesebben?
Melyik volt a legérdekesebb feladat számodra a mai órán?
b) A tanítói értékelés szempontjai:
– feladatvégzés / babszemek száma alapján
– feladatvégzés melléknevekkel (csodás, remek, okos, ügyes, ötletes,
szorgalmas, kitartó, figyelmes)
– együttműködés, csoportfelelősök munkája.

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.
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Reflexió (Óratervhez)

Iskola:
Tanév: 2013/2014.
Osztály: 3. osztály
Tanító:
Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom / magyar nyelv
Tananyag: A melléknévről szerzett ismeretek összefoglalása, rendszerezése, rögzítése

A melléknév témakörrel szívesen foglalkozott a 3.a osztály, és ezen az órán is motiváltak voltak.
Az összefoglaló órát nagyon várták, mert tudták, hogy ismét ,,kópés” csoportokban fogunk dolgozni.
Nagyon kedvelik azokat az órákat, amikor kooperatív módszerekkel dolgozhatnak. Rám nem jellemző,
hogy órák alatt külső értékeléssel erősítem a sok gyereknél előforduló teljesítménykényszert. Ritkán
fordul elő, hogy pontozással vagy egyéb módon jutalmazom a gyerekeket, inkább a szóbeli véleményre,
elismerésre, dicséretre számíthatnak tőlem, de most motivációs célból babszemek gyűjtögetésével
lehetett elismerést szerezni. Rendkívül örültek ennek!

A kooperatív technikák alkalmazásával az együttműködési készség fejlesztését próbáltam
megvalósítani. A ,,kerekasztal” és a ,,diákkvartett” jó módszer arra, hogy a csoportban mindenki
dolgozzon, és szükség esetén segítséget nyújtson. Ezek véletlenszerűen kialakult csoportok voltak, de
mindegyik csoportban volt legalább egy tanuló, akinek segíteni kellett. A türelem a varázsszó egy ilyen
feladatnál: volt, ahol erre kellett intenem a csoporttagokat. Ismét meggyőződhettem róla, hogy a
„kópéláda” csodákra képes, és a kooperatív módszerekkel az ismeretek aktivizálásában eredményesek
vagyunk, de a csoporttagok együttműködésében, a kiegyenlített munkavégzésben még fejlődni kell.

Fő feladatunk volt a meglévő ismeretek elmélyítése, a melléknévről tanult nyelvtani ismeretek
felelevenítése és alkalmazása különböző nyelvi szintű feladatokban. Amivel elégedett voltam: a
nyelvtani ismereteket jól alkalmazták; a szakkifejezéseket többnyire jól használta a gyerekek többsége.
Meggyőződhettem arról, hogy a melléknevek mondatszintű felismerésében még akadnak nehézségek,
elsősorban azoknál a tanulóknál, akik eleve nehezen olvasnak. Ennek folyamatos gyakorlását lehetőség
szerint akkor is be kell majd iktatnom az órákba, ha áttérünk a következő szófajra (igék).
A melléknév helyesírásáról tanultak alkalmazása a gyakorlatban nagyon nehéz feladat. Ezen az órán
viszont megbízhatóan dolgoztak, ami reményt ad arra, hogy a témazáró is jól sikerül majd.
Az önálló feladatvégzésnél, a differenciált feladat megoldásánál nagy különbségek adódtak.
Megküzdöttek a tanulók ezzel a feladatsorral. Volt néhány olyan tanuló, aki a tartalék feladatsorból is
kért, mert hamarabb elkészült. Ugyanakkor volt olyan tanuló is, aki a könnyebb feladatsorral is alig
végzett.
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25

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alsó tagozat

Sok feladatot oldottunk meg az órán; próbáltam változatosan válogatni a feladatokat. Szóban és
írásban is sokat kellett dolgozniuk a gyerekeknek. Az órának abban a részében voltak a
legmotiváltabbak, amelyben a ’j’-s, ’ly’-es melléknevek helyesírását gyakoroltuk. Nagyon szeretik a
,,király” típusú kiesős játékokat. Most ’j’-vel, ’ly’-lyel játszottuk. Főleg olyan melléknevek fordultak
elő, amelyek az 1-3. osztályos szójegyzékben is szerepeltek. Ez a feladat, valamint az óra elején a
csoportalakítás hosszabb időt vett igénybe, így az ’-ú’-ra, ’-ű’-re végződő melléknevek gyűjtésére
kevesebb időnk maradt. A gyerekek a játék után már nem foglalkoztak szívesen ezzel a feladattal,
fáradtak is voltak. Sok hibával, felületesen dolgoztak. Nem tekintem eléggé hatékonynak az órának ezt
a részét, nem értem el a kívánt célt.
A melléknevek használatával történő értékeléssel zártam az órát, amivel a gyerekek önismeretét,
önértékelését, önálló véleményalkotását igyekeztem fejleszteni. Nagyon élvezték ezt az értékelési
módszert, máskor is fogom alkalmazni.
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III. Matematika
A)

Csoportprofil

Iskola:
Tanév:
Tantárgy: Matematika
Osztály: 3.
Osztálylétszám:25

„A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,
hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit.” (Kahil Gibran)
A csoport személyi összetétele, jellemzői
A csoporttal való kapcsolatunk kialakulása még a gyermekek iskolába lépése előtt kezdődött, mivel
intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk az első osztályosok beiskolázására.
Már a beiratkozást megelőzően lehetőségük van az érintett szülőknek és gyermekeiknek az
iskolánknak és a leendő tanítóknak a megismerésére. A „Szülők Akadémiája” programunk már hosszú
évek óta hatékonyan segíti a beiskolázási kulcsfolyamatunkat. Leendő elsős tanítóként a program
kapcsán már a tanév megkezdése előtt lehetőségem adódott megismerkedni leendő tanítványaimmal és
szüleikkel, ami nagyban elősegítette a további munkámat.
A 2012/2013-as tanévben lettem az így kialakult 1.a osztálynak az osztályfőnöke. Egész napos
nevelés folyik intézményünkben, így kolléganőmmel ketten tanítjuk az osztályt. Ő a magyar nyelv és
irodalom, testnevelés és ének zene tantárgyakat tanítja, jómagam pedig a matematika, környezetismeret,
rajz és technika tantárgyakat. A szabadidős tevékenységek arányosan oszlanak meg kettőnk között.
25 tanuló került elsősként ebbe az osztályba, 13 kislány és 12 kisfiú. A gyerekek többsége már
jól ismerte egymást, hiszen 2 tanuló kivételével az iskola szomszédságában lévő óvodákból érkeztek az
intézménybe.
Sikerélményként élem meg ennek az osztálynak az igazi közösséggé kovácsolását. Közel 30 éves
pályafutásom során nem volt még ilyen nehéz dolgom a szoktatással, mint ennél az osztálynál. Nagy
öntudattal, magabiztosan lépték át a nebulók az iskola kapuját. Szabálytudatuk, önfegyelmük viszont
kevésbé volt fejlett. Hat tanuló rendelkezett csak azokkal a normákkal, amelyek az iskolai élethez
szükségesek.
A szoktatási idő így a megszokott 6 hét helyett 10 hétre tolódott ki. Feladták a leckét! Eleinte
minden módszerünk hatástalannak bizonyult náluk. A tanítási órákon a magatartási gondok miatt
kevésbé hatékonyan tudtunk dolgozni, a szabadidős tevékenységek pedig őskáoszra hasonlítottak a leírt
Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.
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okok miatt. De nem adtuk fel! A következetes nevelés, a közösségépítés előtérbe helyezése a tanulással
szemben szép lassan meghozta a várt eredményeket. A rengeteg közösségépítő játék, az adódó helyzetek
megbeszélése, a tanulságok levonása lassan megszelídítette ezt a kis társaságot. Segítségünkre volt
ebben az is, hogy a felsorolt problémák nem vették el a gyermekek kedvét, lelkesedését, hisz ők az első
perctől így is nagyon jól érezték magukat az iskolában. A hogyannal végül is csak nekünk, tanítóknak
volt problémánk. November közepe volt, mire sikerült kialakítanunk azokat a viselkedési normákat a
közösség minden tagjában, amelyek elvárhatók és szükségesek az iskolai élethez. A befektetett energia
viharos gyorsasággal kezdett megtérülni! A tananyagbeli lemaradásunkat sikerült pótolni; ezt segítették
a közösségfejlesztés során alkalmazott játékok részképesség-fejlesztő hatásai, valamint a tanulócsoport
fejlett értelmi képessége. Igazi osztállyá kovácsolódtunk össze a nehéz kezdet után, és most már
örömként élünk meg minden napot, amit együtt tölthetünk. Erős érzelmi kötődés alakult ki köztünk,
melynek alapja az egymás iránt érzett szeretet, tisztelet és a kölcsönös bizalom.
A kezdeti nehézségek leküzdésében segítségemre volt az a sok információ, melyet a gyermekek
mélyebb megismerése érdekében a családlátogatásokon, szülőkkel, tanulókkal folytatott beszélgetések
során szereztem. Az osztály tanulói eltérő szociokulturális környezetből érkeztek. A családok kis része
átlagon felüli, nagy része átlagos anyagi körülmények között él, de van két olyan család, akiknél az
anyagi nehézségek a mindennapi megélhetésüket veszélyeztetik. Az egyik egy roma család, öt
gyermekkel, köztük van egy fogyatékos nagyfiú is; a legkisebb gyermekük jár ebbe az osztályba. A
másik egy csonka család, ahol az édesanya egyedül neveli igen nehéz körülmények között a gyermekeit,
akik három különböző kapcsolatból származnak; a középső gyermek tagja az osztályunknak. A fentebb
említett mindkét tanuló HHH-s. Csonka családban még négy tanuló nevelkedik. Ezekre a tanulókra
kiemelt figyelmet fordítunk mind iskolai, mind osztályszinten, hogy szociális körülményeik miatt
semmiben ne szenvedjenek hiányt. Nagy segítséget kapunk ehhez azoktól a szülőktől, akik anyagilag
támogatják az osztályt, és ezzel biztosítják, hogy ezek a hátrányos helyzetű tanulók is részt tudjanak
venni minden olyan programon (színházlátogatás, kirándulás, stb.), amelynek anyagi vonzatai vannak.
Az első pillanattól kezdve egymás szeretetére, elfogadására neveltük tanítványainkat, így egységes
osztályképet sikerült kialakítanunk; a szociometriai mérések és a mindennapok tapasztalatai is
megerősítik, hogy nincs az osztályban periférián lévő tanuló. Elfogadják, segítik egymást. Emiatt nem
okozott semmiféle gondot az osztály életében a közösség összetételének változása sem. Első osztályban,
áprilisban érkezett hozzánk egy új kisfiú. Beilleszkedése így, év végén is sikeres volt. A második osztály
elején is történtek változások. Egy kislány, szülői kérésre, az évfolyam párhuzamos osztályába került (a
szülők a későbbi nyelvtanulás miatt döntöttek így, mivel mi „angolos” osztály leszünk, ők pedig a német
nyelvet szeretnék választani). Érkezett az osztályunkba viszont két új kislány. Mindkettőjük
beilleszkedése sikeres volt. Kiemelt figyelmet fordítottunk mindkét új tanulóra, segítettük a
szokásrendszerünk elsajátítását; az osztály többi tagja is részt vállalt ebben, és az eredmények azt
mutatják, sikerrel. Januárban történt még egy változás az osztályunk eletében. Beilleszkedési,
magatartási zavara már a tanulmányi munkáját is veszélyeztette a volt osztályában annak a kisfiúnak,
aki az esetmegbeszélések után, az iskolapszichológus tanácsára került át osztályunkba. Az ő
beilleszkedése még folyamatban van, nem teljesen problémamentes, de mind viselkedésében, mind
tanulmányi eredményeiben már láthatók javulások az eltelt időszak során.
A fenti változások után jelenleg 28 fő az osztálylétszámunk; a nemek aránya ideális, 14 kisfiú és
14 kislány alkotja a közösségünket. Szakvéleményes tanulók száma 2 fő.
Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.
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Diagnózis 1. Atípusos autizmus, artikulációs zavar, tanulási zavar veszélyeztetettsége.
Diagnózis 2. A szakértői vizsgálat során beilleszkedési/tanulási/magatartási nehézség igazolódott.
Az említett két tanuló különleges bánásmódot igényel, pedagógiai asszisztensek segítik a velük
kapcsolatos mindennapi munkánkat. A szakirodalom és a fejlesztő pedagógusok által nyújtott segítség,
valamint a folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel hatékony megoldást biztosít a két tanuló integrált
nevelésében.
A nehezen, de nagyon jól kialakult osztályközösség működéséért folyamatosan dolgozunk a
mindennapokban. A szabadidős tevékenységek szervezésének kiemelt célja a közösségfejlesztés, de az
oktató munkánk során is biztosítjuk ezt, a változatos tanulásszervezési eljárások alkalmazásával.
Vallom, hogy eredményeket csak akkor lehet elérni, ha megfelelő tanulási környezetet
biztosítunk tanulóink számára. Nekem az a legfontosabb, hogy a közösen kialakított környezetben
érezzék jól magukat a tanulók. Ha ez adott, akkor erre már hatékonyan lehet építeni az oktató munka
során; partnerré válnak tanítványaink. Épp ezért, ha bármilyen apró tényező is veszélyezteti ezt, képes
vagyok a tanítási folyamatot megszakítani, és időt szánni arra, hogy a problémát megszüntessük.
Rengeteget beszélgetünk tanítványaimmal, kölcsönös bizalommal vagyunk egymás iránt, ez növeli a
tanulási folyamat eredményességét is.
Az osztály jó értelmi képességekkel rendelkezik. Az első tanév elején elvégzett bemeneti DIFER
mérés kiváló eredményeket hozott. Osztályszinten az elemi számolási képességük 89,76%; a
következtetésük 91,76%; összefüggés-megértésük 92,84%. volt. Kiemelkedően gyenge képességű
tanuló nincs az osztályban, kiemelkedően jó képességű tanuló viszont 14, és ők rendkívüli magas
tanulási motivációval is rendelkeznek. A tantárgyaim tanításánál a fenti eredményeket remekül tudom
kamatoztatni; a differenciált tanulásszervezés elengedhetetlen a mindennapokban.

A matematika tantárgyat első osztálytól tanítom a csoportnak, heti 4,5 órában.
Az 1. osztályos tanév végi felmérés 95,9 %, 2. osztályos év eleji felmérés 95 %, a 2. osztályos félévi
felmérés 94,6 %-os eredményt hozott. Minden tanuló a képességeinek megfelelő szinten teljesített.
Nagy számban vannak az osztályban kiemelkedően jól teljesítő tanulók, de vannak gyengébb
teljesítményt nyújtók is, ezért a napi tanítás során elengedhetetlen az egyéni képességek
figyelembevételével történő differenciált óravezetés, melynek keretén belül egyaránt fontosnak tartom
a tehetséggondozás és a felzárkóztatás megvalósítását is.
A tanulók számfogalma kialakult és biztos a 20-as számkörben; a 200-as számkörben az
időszaknak megfelelő. Műveletvégzések terén az összeadás műveletét végzik biztosabban és
pontosabban, a kivonásban még többet hibáznak. A pótlás néhány tanulónál még erősítésre szorul. A
szorzás és az osztás bevésése folyamatban van. Fejszámolásuk a 200-as számkörben megfelelő, de a
tízes átlépésnél még néhány tanuló hibázik. Problémát okoz a lassú munkatempó négy tanulónál, a
figyelem, kitartó munkavégzés hiánya egy tanuló teljesítményét gyengíti, ő pedig képessége szerint jobb
eredményt is el tudna érni.
Matematikából szakköre 4 tanuló jár; levelezős versenyen 7 tanuló indult; az iskolai, megyei
szintű versenyekbe is bekapcsolódunk: matematika háziverseny, Széchenyi körúti matematika verseny
(városi), Szent-Györgyi Töprengő (megyei), Zrínyi Ilona matematika verseny (országos).
Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.
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Alsó tagozat

Céljaink a 2013/2014-es tanévben:
1. cél: Kulcskompetenciák fejlesztése
Cél: Továbbra is a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak (anyanyelvi, idegen nyelvi
kommunikáció, matematikai, digitális, természettudományos és technikai kompetencia) egyénre szabott
fejlesztése és megerősítése a pedagógusok módszertani kultúrájának további korszerűsítésével, újszerű
tanulásszervezési eljárások további alkalmazásával.
Célérték: Tanév végére minden tanuló érje el képességéhez mért teljesítménye maximumát.
Feladatok:
 Kompetencia alapú matematika programcsomag 2 / elemeinek beemelése a tanítási órákba.
 Tanulók motiválása a problémamegoldó gondolkodásra.
 A tanulók rászoktatása az idővel való gazdálkodásra a feladatok elvégzése során.
 A tanórai differenciálás nagyobb arányú megvalósítása.
 Kitartás, munkafegyelem erősítése.
 Biztos szám- és műveletfogalom kialakítása a 200-as számkörben.
 A szorzó- és osztótábla bevésése. --> A tematikus terv ezt az anyagrészt tartalmazza
 A mértékváltás folyamatos gyakorlása.
 A szövegértés fejlesztésével a szöveges feladatok pontos elvégzésének begyakoroltatása.
 A tehetséges tanulók képességének maximális kihasználása; gyengébb képességű tanulók
felzárkóztatása a differenciált tanulásszervezés keretein belül.
 Kooperatív tanulási technikák alkalmazása.
 IKT eszközökkel támogatott tanulásszervezés.
 JAM: Én és a világ – Családunk moduljainak beépítése
A kiválasztott tankönyvek, segédanyagok hatékonyan segítik a kitűzött célok elérését.
A Hajdu-féle tankönyvcsaládhoz tartozó digitális tananyag segítségével minden matematikaóra IKTvel támogatott.
Interaktív tábla és 30 notebook segíti a munkánkat, ez rendkívül motiváló hatású tanítványaim
számára.
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B)

Alsó tagozat

Tematikus terv

A pedagógus neve:
A pedagógus szakja:

Általános iskolai tanító

Az iskola neve:
Műveltségterület:

Matematika

Tantárgy:

Matematika

A tanulási-tanítás egység témája: A 7-es szorzótábla, osztás 7-tel. A 8-as szorzótábla, osztás 8-cal. A 9-es szorzótábla, osztás 9-cel.
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: Soralkotások 7-tel. A 7 többszörösei, egyjegyű számok hétszerese. A 7-es szorzó- és osztótábla
elsajátíttatása. Soralkotások 8-cal. A 8 többszörösei, egyjegyű számok nyolcszorosa. A 8-as szorzó- és osztótábla elsajátíttatása. Soralkotások 9-cel. A 9
többszörösei, egyjegyű számok kilencszerese. A 9-es szorzó- és osztótábla elsajátíttatása. Kapcsolatok keresése az eddig tanult szorzótáblák között (a műveleti
sorrendről tanultak alkalmazásával). Szöveggel adott függvény táblázatának kitöltése. A szorzó- és osztótáblák alkalmazása szám- és szöveges feladatokban.
A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: Műveletfogalom és műveletvégzés. A szorzás és az osztás értelmezése. A
szorzás és az osztás tulajdonságai. A szorzótáblák közötti kapcsolatok. A szorzás és az osztás alkalmazása.
Fejlesztési feladatok: Számlálás, számolás, rendszerezés, relációszókincs fejlesztése, szövegértés, szövegértelmezés, szövegesfeladat-megoldás, rész-egész
észlelése, kombinativitás, térbeli viszonyok megfigyelése, induktív következtetések, deduktív következtetések, problémaérzékenység, problémamegoldás,
emlékezet fejlesztése, feladattartás, figyelem, kreativitás, kezdeményezőképesség, megfigyelőképesség, összefüggéslátás, pontosság, kooperatív és önálló
munkavégzés, környezettudatosságra nevelés.
Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom; környezetismeret; ének-zene; technika
Osztály: 2.
Felhasznált források: a tankönyvkiadó tanmenetjavaslata, tankönyv, Matematika-logikai kompetenciacsomag 2. A és C modulrendszere; internet; digitális
tananyag; digitális tankönyv
Dátum:
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Óra A téma órákra
bontása

1.

2.

Fejlesztési területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)
Soralkotások 7Számlálás;
tel.
sorozatalkotás;
összefüggések
A 7 többszörösei, felismerése;
az egyjegyű
analogikus
számok
gondolkodás
hétszerese.
fejlesztése;
emlékezet
fejlesztése;
megfigyelőképesség
fejlesztése;
szövegértés,
szövegértelmezés
fejlesztése.

Alsó tagozat

Ismeretanyag
(fogalmak,
szabályok stb.)

Módszerek,
munkaformák

Szemléltetés, eszközök

Megjegyzések

Játék;
Tankönyv,
ismeretek
füzet,
előhívása;
interaktív tábla,
tevékenykedtetés; digitális tananyag (OK könyv)
megfigyeltetés;
http://www.aweben.hu/matek/szorzotabla.htm
megbeszélés;
szóbeli
feladatmegoldás;
írásbeli
feladatmegoldás;
ellenőrzés;
értékelés
egyéni munka,
frontális munka,
kooperatív munka
Házi feladat: Egész napos nevelés folyik, ezért a házi feladatot az önálló tanulás keretében végezzük el. A 7-es szorzótábla tanulása.
A gyakorlást segítő feladatok megoldása a gyakorló munkafüzetből.
Kapcsolatok
Összefüggések
A 7-es és az 1Játék;
Tankönyv,
keresése az eddig felismerése;
es, 6-os
ismeretek
füzet,
tanult
analogikus
szorzótáblák
előhívása,
interaktív tábla,
szorzótáblák
gondolkodás
közti kapcsolat. megfigyeltetés;
digitális tananyag (OK könyv)
között.
fejlesztése;
A 7-es és a 3-as, megbeszélés;
emlékezet
4-es
tevékenykedtetés;
fejlesztése;
A 7-es
szorzótábla
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Szöveges
feladatok,
következtetés
egyről többre.
Függvények,
sorozatok.

3.

megfigyelőképesség
fejlesztése;
szövegértés,
szövegértelmezés
fejlesztése.
A 7-es szorzótábla
alkalmazása.

Alsó tagozat

szorzótáblák
közti kapcsolat.

írásbeli
feladatmegoldás;
szóbeli
feladatmegoldás;
ellenőrzés;
értékelés.

Egyéni munka,
páros munka,
frontális munka.
Házi feladat: Egész napos nevelés folyik, ezért a házi feladatot az önálló tanulás keretében végezzük el. 7-es szorzótábla tanulása
A gyakorlást segítő feladatok megoldása a gyakorló munkafüzetből.
Bennfoglalás és
Összefüggések
A 7-es
Játék;
Tankönyv,,
részekre osztás
felismerése;
osztótábla
ismeretek
füzet
7-tel. A szorzás
analogikus
előhívása
interaktív tábla,
és az osztás
gondolkodás
megfigyeltetés;
digitális tananyag (OK könyv)
kapcsolata.
fejlesztése;
megbeszélés;
Kapcsolatok
emlékezet
tevékenykedtetés;
keresése az eddig fejlesztése;
írásbeli
tanult
megfigyelőképesség
feladatmegoldás;
szorzótáblák
fejlesztése;
szóbeli
között.
szövegértés,
feladatmegoldás;
szövegértelmezés
ellenőrzés;
fejlesztése.
értékelés,
egyéni munka,
frontális munka.
Házi feladat: Egész napos nevelés folyik, ezért a házi feladatot az önálló tanulás keretében végezzük el. A 7-es osztótábla tanulása.
A gyakorlást segítő feladatok megoldása a gyakorló munkafüzetből.
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4.

5.

Soralkotások 8cal. A 8
többszörösei, az
egyjegyű számok
nyolcszorosa.

Számlálás;
sorozatalkotás;
összefüggések
felismerése;
analogikus
gondolkodás
fejlesztése;
emlékezet fejlesztése

Alsó tagozat

A 8-as
szorzótábla

Játék;
tevékenykedtetés;
megfigyeltetés;
megbeszélés;
feladatmegoldás.

Tankönyv,
füzet,
interaktív tábla,
digitális tananyag (OK könyv),
színes rúd készlet

Egyéni munka;
páros munka;
frontális munka,
csoportmunka,
kooperatív munka
Házi feladat: Egész napos nevelés folyik, ezért a házi feladatot az önálló tanulás keretében végezzük el. A 8-as szorzótábla tanulása.
A gyakorlást segítő feladatok megoldása a gyakorló munkafüzetből.
Kapcsolatok
Összefüggések
A 8-as és a 10Játék;
Tankönyv,
keresése az eddig felismerése;
es, 2-es
tevékenykedtetés; füzet,
tanult
analogikus
szorzótáblák
megfigyeltetés;
interaktív tábla,
szorzótáblák
gondolkodás
közti kapcsolat. megbeszélés;
digitális tananyag (OK könyv).
között.
fejlesztése;
A 8-as és a 4-es feladatmegoldás.
Szöveges
emlékezet
szorzótáblák
feladatok,
fejlesztése;
közti kapcsolat.
következtetés
megfigyelőképesség
Egyéni munka;
egyről többre.
fejlesztése;
frontális munka,
Függvények,
szövegértés,
csoportmunka;
sorozatok.
szövegértelmezés
kooperatív munka.
fejlesztése.
A 8-as szorzótábla
alkalmazása.
Házi feladat: Egész napos nevelés folyik, ezért a házi feladatot az önálló tanulás keretében végezzük el. A 8-as szorzótábla tanulása.
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6.

7.

Alsó tagozat

A gyakorlást segítő feladatok megoldása a gyakorló munkafüzetből.
Bennfoglalás és
Összefüggések
A 8-as
Játék;
Tankönyv,
részekre osztás
felismerése;
osztótábla.
tevékenykedtetés; füzet,
8-cal. A szorzás
analogikus
megfigyeltetés;
interaktív tábla,
és az osztás
gondolkodás
megbeszélés;
digitális tananyag (OK könyv).
kapcsolata.
fejlesztése;
feladatmegoldás.
Kapcsolatok
emlékezet
Egyéni munka;
keresése az eddig fejlesztése;
frontális munka
tanult
megfigyelőképesség
szorzótáblák
fejlesztése;
között.
szövegértés,
szövegértelmezés
fejlesztése.
Házi feladat: Egész napos nevelés folyik, ezért a házi feladatot az önálló tanulás keretében végezzük el. A 8-as osztótábla tanulása.
A gyakorlást segítő feladatok megoldása a gyakorló munkafüzetből.
Szorzás, osztás
Analogikus
Az eddig tanult Játék;
Tankönyv,
gyakorlása.
gondolkodás
szorzó- és
tevékenykedtetés; füzet,
Érdekes fejtörők. fejlesztése;
osztótáblák.
megfigyeltetés;
interaktív tábla,
emlékezet
megbeszélés;
digitális tananyag (OK könyv),
fejlesztése;
feladatmegoldás.
http://www.aweben.hu/matek/szorzotabla.htm
kreativitás, képi
gondolkodás
fejlesztése;
Egyéni munka;
szövegértés,
frontális munka.
szövegértelmezés
fejlesztése.
Házi feladat: Egész napos nevelés folyik, ezért a házi feladatot az önálló tanulás keretében végezzük el. Tanult szorzó- és osztótáblák gyakorlása. A
gyakorlást segítő feladatok megoldása a gyakorló munkafüzetből.
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8.

9.

Alsó tagozat

9-cel növekvő,
Számlálás;
A 9-es
Játék;
Tankönyv,
illetve csökkenő sorozatalkotás;
szorzótábla
tevékenykedtetés; füzet,
sorozatok
összefüggések
megfigyeltetés;
interaktív tábla,
alkotása. A 9
felismerése;
megbeszélés;
digitális tananyag (OK könyv),
többszörösei, az
analogikus
feladatmegoldás.
http://www.aweben.hu/matek/szorzotabla.htm
egyjegyű számok gondolkodás
kilencszerese.
fejlesztése;
Szorzótáblák
emlékezet fejlesztése
Egyéni munka;
gyakorlása.
páros munka;
Összetett
frontális munka
feladatok
megoldása.
Házi feladat: Egész napos nevelés folyik, ezért a házi feladatot az önálló tanulás keretében végezzük el. A 9-es szorzótábla tanulása.
A gyakorlást segítő feladatok megoldása a gyakorló munkafüzetből.
Kapcsolatok
Összefüggések
A 9-es
Játék;
Tankönyv,
keresése az eddig felismerése;
szorzótábla.
tevékenykedtetés; füzet,
tanult
analogikus
megfigyeltetés;
interaktív tábla,
szorzótáblák
gondolkodás
megbeszélés;
digitális tananyag (OK könyv).
között (a
fejlesztése;
feladatmegoldás.
műveleti sorrend emlékezet
alkalmazásával). fejlesztése;
A 9-es
megfigyelőképesség
Egyéni munka;
szorzótábla
fejlesztése;
frontális munka
gyakorlása.
szövegértés,
szövegértelmezés
fejlesztése.
Házi feladat: Egész napos nevelés folyik, ezért a házi feladatot az önálló tanulás keretében végezzük el. A 9-es szorzótábla tanulása.
A gyakorlást segítő feladatok megoldása gyakorló munkafüzetből.
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10.

Alsó tagozat

Bennfoglalás és
Összefüggések
A 9-es
Játék;
Tankönyv,
részekre osztás
felismerése;
osztótábla.
tevékenykedtetés; füzet,
9-cel. A szorzás
analogikus
megfigyeltetés;
interaktív tábla,
és az osztás
gondolkodás
megbeszélés;
digitális tananyag (OK könyv).
kapcsolata.
fejlesztése;
feladatmegoldás
Összetett
emlékezet
számfeladatok
fejlesztése;
megoldása, a
megfigyelőképesség
Egyéni munka;
műveleti
fejlesztése;
frontális munka
sorrendről
szövegértés,
tanultak
szövegértelmezés
alkalmazása.
fejlesztése.
Házi feladat: Egész napos nevelés folyik, ezért a házi feladatot az önálló tanulás keretében végezzük el. A 9-es osztótábla tanulása.
A gyakorlást segítő feladatok megoldása a gyakorló munkafüzetből.
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C)

Alsó tagozat

Reflexió – Matematika tematikus terv

A tematikus terv a szorzás és az osztásról tanult ismeretek kibővítését, alkalmazását, valamint a
folyamatos gyakorlást megvalósító tíz tanítási órához készült.
A tervezéshez a tankönyvkiadó által javasolt Tananyagbeosztás, követelmények című segédanyagot
használtam.
Reflexiómban azt vizsgáltam, hogy az általam választott módszerek és munkaformák mennyire
segítették a kitűzött cél megvalósulását.

Az órák ugyanazon az algoritmuson való felépítését tudatosan alkalmaztam. Tapasztalataim azt
mutatják, hogy a megszokott felépítés segíti a tanulók számára az ismeretek beépülését.
A tervezést és a megvalósítást megkönnyítette, hogy már megfelelő jártasságot szereztek a tanulók a
szorzás és az osztás műveletének elsajátításában, hiszen a 7-es, 8-as és a 9-es szorzó- és osztótáblát nem
ismerték már csak a tanulók. Ezzel a tematikai egységgel ezeknek a szorzó- és osztótábláknak a
megtanítása volt a célom.
Az órák felépítésénél használtam a többi szorzó- és osztótáblák tanításánál jól bevált módszereket, és
beépítettem a korábbi tapasztalatokat is. A tanulási-tanítási folyamat eredményességét garantálta az is,
hogy már megszokott algoritmus szerint történt ezeknek az új ismereteknek az átadása.
A leírt tanítási óráknál központi szerepet kapott mind a mennyiségi, mind a minőségi differenciálás.
Ezt az is szükségessé tette, hogy a tanulóknak különböző fejlettségi szinten állt az előzetes tudása, az új
anyagot elsajátító képessége, a munkatempója. A minőségi differenciálást a különböző nehézségi
fokozatú feladatok adásával valósítom meg. A mennyiségi differenciálásra időkitöltő feladatokat
alkalmazok. Minden órába építettem be „időkitöltő” feladatokat is, melyekkel a célom az, hogy a
gyorsabban haladó tanulóknak legyen lehetőségük a kötelező feladatok elvégzése után tovább
tevékenykedni. (Ezeket pirossal bekarikázzuk, ha tankönyvben vannak, vagy felírom a táblára.) Vannak
olyan feladatok, amelyek könnyebben és gyorsabban megoldhatók, ezeknek az ellenőrzése többnyire
megtörténik az adott tanórákon. De vannak olyan feladatok is, amelyeknek a megoldása hosszabb időt
vesz igénybe, erre bármikor visszatérhetnek a tanulók. Ezeknek a feladatoknak az ellenőrzése a tanító
által történik.
A szorzó- és osztótáblák legkedveltebb és leghatékonyabb elsajátítási módját ebben az egységben is
az IKT eszközök alkalmazása biztosította.
A központi tanmenettel ellentétben a maradékos osztást, az évfolyamon tanítókkal közösen
megbeszélve, nem tanítottuk együtt a szorzó- és osztótáblákkal. Tapasztalataink azt mutatták, hogy
sokkal gyorsabb és hatékonyabb ennek az anyagrésznek a megértése és elsajátítása akkor, amikor már a
szorzó- és osztótáblák bevésődtek.
Természetesen a maradékos osztás tanítását már ebben az időszakban is előkészítettük, többnyire
játékokkal, tevékenykedtetésekkel és a tapasztalatok megbeszélésével, de új ismeretanyagként csak a
szorzásról, osztásról tanultak begyakoroltatása után fog előkerülni.
A 7-es, 8-as és 9-es szorzó- és osztótáblák megtanítása mellett az eddig tanult ismeretek mélyítése is
célja volt ennek az egységnek. Az összeadást, kivonást és a műveleti sorrend alkalmazását különböző
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feladattípusokon gyakoroltuk. Háttérbe szorult viszont most a mértékváltás gyakorlása. A tervezésnél
nagyobb figyelmet kellett volna fordítanom arra, hogy ennek a gyakorlását segítő feladatok is helyet
kapjanak
A tervezettekben leírtakat végül sikerült megvalósítani, de néhány tanóránál el kellett térnem az
előzetesen tervezettektől. Ennek oka: a tanulócsoport terhelhetősége a vártnál, megszokottnál gyengébb
volt (fáradtabbak voltak, kötelező úszásoktatásra jártak ebben az időszakban). Ezeken az órákon több
pihentető feladatot alkalmaztam, ezért nem tudtuk teljesíteni a tervezetteket. Az egész napos nevelés
lehetőséget biztosít arra is, hogy az önálló tanulási időszakban az ismeretek begyakorlásán túl a
hiányosságok pótlására is sor kerüljön, így ez nem jelentett problémát.

Az előzetesen tervezett módszerek, munkaformák jól segítették az eredményes tanítási-tanulási
folyamatot.
Ha újratervezném ezt a tematikus egységet, ugyanígy tenném, csak a mértékváltás gyakorlását
építeném még be.
A megvalósítás sikeressége bizonyította a tervezés megfelelő voltát.
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IV. Környezetismeret
A)

Csoportprofil

A csoport személyi összetétele, jellemzői
Osztály: 2. osztály
Statisztika
Osztálylétszám: 28 fő
Fiú: 14 fő
Lány: 14 fő
Szakvéleményes tanuló: 2 fő.
Diagnózis 1. Atípusos autizmus, artikulációs zavar, tanulási zavar veszélyeztetettsége.
Diagnózis 2. A szakértői vizsgálat során beilleszkedési/tanulási/magatartási nehézség igazolódott.

A tanulócsoport kialakulása
Az első évfolyamra való beiratkozáskor szülői kérésre kerültek egy osztályba a tanulók. Az első évet
25 tanuló kezdte ebben az osztályban, majd tanév közben költözés miatt érkezett még egy kisfiú. Szülői
kérésre az idei tanév elején egy kislány az egyik párhuzamos osztályba került, de érkezett két kislány az
osztályba: egyikük vidékről költözött ide, másikuk családja pedig Amerikából települt haza. Januárban
ismét bővült az osztály létszáma, mivel az évfolyam másik osztályából jött át egy kisfiú. Az ő
áthelyezését az indokolta, hogy magatartási- és beilleszkedési zavarai miatt az addigi osztályában már
nem a képességeinek megfelelően teljesített, így a pszichológus javaslatára ily módon próbáljuk
megoldani a problémát. Eddig úgy tűnik, hogy sikerrel. Tanító társammal együtt partnerek vagyunk
ebben, és az osztályközösség is befogadónak bizonyult.

Szociális helyzet
Az osztály tanulóinak szociális helyzete, anyagi, érzelmi ellátottsága kiegyensúlyozott. A családok
nagy része átlagos vagy átlag feletti helyzetű, de két tanuló igen nehéz anyagi körülmények között él. 5
tanulót egyedül nevel az édesanyja, a többiek teljes családban nevelkednek. A családok törekednek a
harmonikus családi háttérnek, az otthon biztonságának a megteremtésére gyermekeik számára. A
testvérek száma a családban: 1 tanulónak 4 testvére van, 1 tanulónak 3 testvére van, 5 tanulónak két
testvére van, 15 tanulónak egy testvére van, 5 tanulónak nincs testvére.
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A közösség helyzete – a szociometriai felmérés eredménye
Az osztályban a fiú-lány arány nagyon ideális. Kialakult baráti társaságok is vannak már. Összetartja
őket az azonos érdeklődési kör: foci, sakk, aerobic. Többnyire kis csoportokban játszanak, mely
heterogén, és állandóan változó. A többség kedveli a közös tevékenységeket, de vannak olyanok is, akik
még mindig nem szívesen kapcsolódnak be a játékba, inkább a tanító nénikkel sétálnak, velük
beszélgetnek a legszívesebben. Az iskolai életben jól érzik magukat; a szülői ház is támogatja őket.

A csoport jellemzése a környezetismeret órákhoz fűződő tapasztalatok alapján
Az osztály fejlettségi szintje megfelel az aktuális követelményszintnek; tájékozottságuk életkoruknak
megfelelő. Nyitottak, érdeklődőek az őket körülvevő világ iránt. Aktív résztvevői a tanítási óráknak. Az
élő természet iránt fogékonyabbak, tapasztalati úton való tudásszerző képességük megfelelő. Az
élettelen természettel kapcsolatos ismeretek befogadására is nyitottak, de kevésbé érdeklődőek. A tanult
ismeretek előhívása, visszamondása még fejlesztésre szorul.
A tanítási-tanulási folyamat során leginkább a tanulóközpontú technikákat alkalmazom: a kooperatív
tanulási technikákat és a projektmódszert, kihasználva a tantárgyi koncentráció adta lehetőségeket és a
tanulók előzetes ismereteit. A tanulóközpontú munkaformák alkalmazása az egymás iránti figyelem
képességét és az együttműködési készségüket is fejleszti. A szorgalmi feladatok az öndifferenciálásra
adnak lehetőséget, valamint további ismeretek gyűjtésére, kutatására ösztönzik a tanulókat. A
gyűjtőmunkák bemutatása által a gyerekek szóbeli kommunikációs készsége is fejlődik.
Az osztályteremben interaktív tábla, projektor, 1 db tanítói laptop és 30 db tanulói notebook áll a
rendelkezésünkre. A tankönyvkiadó interaktív tananyagát minden órán használjuk, a Sulinet digitális
animációi pedig rendszeresen színesítik a tananyagot. A tanulói notebookok is szerves részei az óráknak,
ezeket ismeretszerzésre, információkeresésre használják a tanulók.
Az osztály erőssége, hogy érdeklődnek a tantárgy iránt, szívesen vesznek részt az órákon, jól
motiválhatóak, jól tudnak együttműködni. Nehézséget okoz viszont, hogy a csoport tanulás és tudás
szempontjából heterogén. A tantárgy tanulási nehézségének az oka a nem megfelelő szövegértés. Éppen
ezért a tanulás során következetesen alakítjuk a helyes tanulási szokásokat: értelmezzük a szöveget,
kiemeljük a lényeget, összefüggéseket keresünk és következtetéseket fogalmazunk meg. A kooperatív
tanulási technika előnyeit kihasználva segítjük a nehezebben tanuló gyermekeket. Az alsó tagozatos
tantárgyak közül a környezetismeret tantárgy a legalkalmasabb a tanulás tanítására, ezért nagy hangsúlyt
fektetek a tárgy oktatására. A szóbeli feleletekkel (a kommunikációs készség fejlesztése mellett) már a
felsős tantárgyak szóbeli számonkérési módjára is felkészítem tanulóimat.

Feladataink a 2013-2014-es tanévre:
 Környezettudatos magatartás kialakítása, fejlesztése.
 Az élő természet iránti felelősségvállalás erősítése: madáretetők gondozása.
 A meglévő érdeklődés, nyitottság szinten tartása.
 Gyűjtőmunka, kutatómunka folyamatosságának biztosítása.
 Lokálpatriotizmus erősítése: Szolnok
Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.
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 Szókincs bővítése, szövegalkotási készség fejlesztése.
 Tanulás tanítása.
 Bekapcsolódás az ÖKO-iskola programjaiba; feladatok végrehajtása.
 A tehetséges tanulók képességének maximális kihasználása; gyengébb képességű tanulók
felzárkóztatása a differenciált tanulásszervezés keretein belül.
 Kooperatív tanulási technikák alkalmazása.
 IKT eszközökkel támogatott tanulásszervezés.
 JAM: Én és a világ – A Család moduljainak beépítése
Felhasznált tankönyvek, munkafüzetek, segédanyagok:
munkatankönyv
interaktív tananyag
SDT
Usborne Enciklopédia
Ablak-Zsiráf
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Tematikus terv

A pedagógus neve:
A pedagógus szakja: általános iskolai tanító
Az iskola neve:
Műveltségterület: Ember a természetben
Tantárgy: Környezetismeret
A tanulási-tanítás egység témája: A ház körül élő állatok
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:
A tanulók anyanyelvi-, digitális- és természettudományos kompetenciáinak fejlesztése. Az első évfolyamon szerzett ismeretek felelevenítése és bővítése,
a meglévő ismeretek rendszerezése és alkalmazása. A ház körül élő állatok sokféleségének és az emberek életében való jelentőségének a bemutatása. A
felelős állattartás szabályainak a megismertetése, betartatása. Az azonos csoportba tartozó élőlények testfelépítésének a hasonlóságának felismertetése. Az
ismeretszerzés és a tanulás legegyszerűbb módjainak a megismertetése és gyakoroltatása. A tanulók aktív részvételének a biztosítása a tanulás-tanítás
folyamatában. Az önálló tanulás kialakulásának és a sokoldalú képességfejlesztésnek a segítése.
A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: Környezetismeret 1. o.: A kedvtelésből tartott háziállatok életével
kapcsolatos ismeretek. Az állattartás örömei és veszélyei. A lakásban tartott háziállatok gondozása.
Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, matematika
Osztály: 2. osztály
Felhasznált források: a tankönyvkiadó tanmenetjavaslata
Dátum:
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Óra

1.

A téma órákra
bontása

Didaktikai
feladatok

A
négylábú A témakör
háziállatok
bevezetése,
ráhangolás,
ismeretbővítés,
a házi feladat
előkészítése,
a házi feladat
kijelölése,
ellenőrzés,
értékelés

Alsó tagozat

Fejlesztési
területek
(attitűdök,
készségek,
képességek)

Emlékezet,
figyelem
fejlesztése;
gondolkodási
műveletek
fejlesztése:
összehasonlítás,
általánosítás;
anyanyelvi,
digitális és
természettudományos
kompetenciák
fejlesztése

Ismeretanyag
(fogalmak,
szabályok, stb.)

Háziállatok:
a négylábú
háziállatok
ismerete
(szarvasmarha,
ló, kecske, juh,
sertés, nyúl,
kutya, macska,
szamár).

Módszerek,
munkaformák

Egyéni munka,
páros munka,
hagyományos
csoportmunka,
frontális munka,
játék,
tanári
magyarázat

Szemléltetés,
eszközök

Interaktív tábla,
munkatankönyv,
füzet,
interaktív
tananyag

Házi feladat

Gyűjtőmunka:
madártollak
gyűjtése

Megjegyzések

Egész napos
nevelést
valósítunk meg,
ezért a
gyűjtőmunkán
kívüli házi
feladat elvégzése
nem otthon
történik!

Az emlősök
jellemzői:
szőrzet,
elevenszülés,
emlő, anyatej.
Az emlősök
testének fő
részei: fej, nyak,
törzs, végtagok,
farok.
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A szárnyas
háziállatok

Ráhangolás,
ismeretbővítés,
a házi feladat
előkészítése,
a házi feladat
kijelölése,
ellenőrzés,
értékelés
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Emlékezet,
figyelem
fejlesztése;
gondolkodási
műveletek
fejlesztése:
összehasonlítás,
általánosítás;
anyanyelvi,
digitális és
természettudományos
kompetenciák
fejlesztése

Baromfik.
A szárnyas
háziállatok
ismerete (tyúk,
lúd, kacsa,
gyöngytyúk,
pulyka, galamb).
A végtagok
(mozgás) és a
csőr (táplálékszerzés) közti
összefüggések.
Tollfélék
szerkezete,
szerepe.
A madarak
jellemzői:
tollazat, csőr,
szárny, kemény
héjú tojás.
A madarak
szaporodásának
történései.

Egyéni munka,
páros munka,
hagyományos
csoportmunka,
kooperatív
csoportmunka,
frontális munka,
játék,
tanári
magyarázat
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Interaktív tábla,
munkatankönyv,
füzet,
interaktív
tananyag

Gyűjtőmunka
kiadása:
háziállatokkal
kapcsolatos
könyvek
felkutatása

Egész napos
nevelést
valósítunk meg,
ezért a házi
feladat elvégzése
nem otthon
történik!
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A háziállatok és Ráhangolás,
az ember
ismeretbővítés,
a házi feladat
előkészítése,
a házi feladat
kijelölése,
ellenőrzés,
értékelés
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Emlékezet,
figyelem
fejlesztése;
gondolkodási
műveletek
fejlesztése:
összehasonlítás,
általánosítás,
anyanyelvi,
digitális,
matematikai,
szociális és
állampolgári,
természettudományos
kompetenciák
fejlesztése

A háziállatok
szálláshelye
(ól, istálló,
ketrec,
galambdúc).
Gondozásuk és
hasznosításuk.
Háziállatok és
vadon élő állatok
különbö-zőségei.
Az állatok
szeretete,
védelme és
megbecsülése.

Egyéni munka,
páros munka,
hagyományos
csoportmunka,
frontális munka,
játék,
tanári
magyarázat
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Interaktív tábla,
munkatankönyv,
füzet,
interaktív
tananyag

Egész napos
nevelést
valósítunk meg,
ezért a házi
feladat elvégzése
nem otthon
történik!
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A házunk
vendégei

Ráhangolás,
ismeretbővítés,
a házi feladat
előkészítése,
a házi feladat
kijelölése,
ellenőrzés,
értékelés
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Emlékezet,
figyelem
fejlesztése;
gondolkodási
műveletek
fejlesztése:
összehasonlítás,
általánosítás;
anyanyelvi,
digitális,
matematikai,
szociális és
állampolgári,
természettudományos
kompetenciák
fejlesztése

A házba húzódó
állatok
beazonosítása
jellemzők
alapján.
Szerepük az
emberek
életében.
A „nem
kívánatos”
állatok
betelepedé-sének
megelőzése,
védekezési
lehetőségek.
A fehér gólya és
a füsti fecske
külleme,
fészkelése.
Az élőlények
szerepe a
természetben.

Egyéni munka,
páros munka,
hagyományos
csoportmunka,
frontális munka,
játék,
tanári
magyarázat
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Interaktív tábla,
munkatankönyv,
füzet,
interaktív
tananyag

Egész napos
nevelést
valósítunk meg,
ezért a házi
feladat elvégzése
nem otthon
történik!
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A ház körül élő
állatok

Ráhangolás,
ismeretbővítés,
a házi feladat
előkészítése,
a házi feladat
kijelölése,
ellenőrzés,
értékelés

Alsó tagozat

Emlékezet,
figyelem
fejlesztése;
gondolkodási
műveletek
fejlesztése:
rendszerezés,
összehasonlítás,
általánosítás;
anyanyelvi,
digitális,
matematikai,
szociális és
állampolgári,
természettudományos
kompetenciák
fejlesztése

Az emlősök és a
madarak testének
fő részei,
legjellemzőbb
tulajdonságai.
A háziállatok
gondozása,
hasznosítása.

Egyéni munka,
páros munka,
hagyományos
csoportmunka,
frontális munka,
játék,
tanári
magyarázat
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Interaktív tábla,
munkatankönyv,
füzet,
interaktív
tananyag

Egész napos
nevelést
valósítunk meg,
ezért a házi
feladat elvégzése
nem otthon
történik!

48

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

C)

Alsó tagozat

Reflexió – Tematikus terv

A tematikus tervet a tantervi előírásoknak, valamint az intézmény pedagógiai programjának és helyi
tantervének figyelembe vételével állítottam össze. A tervezet a felhasznált tankönyv ismeretanyagára
épül, és igazodik a kiadó tanmenetjavaslatának ütemezéséhez.
A témakör tanítása során a fő cél a házi és a ház körül élő állatok megismerése, valamint a felelős
állattartás szabályainak a betartatása volt. A tanulók megismerték az állatcsoportok (négylábú
háziállatok, szárnyas háziállatok) fajtáit, jellemzőit, fő testrészeiket, szaporodásuk módját. Bővültek
ismereteik a háziállatok szálláshelyeiről, gondozásukról és hasznosíthatóságukról. Információkat
szerezhettek a „nem kívánatos” és a hasznos ház körül élő állatokról is.
A tanulási-tanítási folyamat középpontjában mindvégig az aktívan tevékenykedő tanulók álltak. Az
órák nagyobb részében tanítóként inkább együttműködő, mint irányító szerepben voltam jelen. A
kialakított szokásrendnek köszönhetően a tanulók már összeszokott csapatként dolgoztak az órákon. A
tanulási képesség fejlesztését céloztam meg a tanulók számára is elérhető digitális tananyag
használatával. Az órákat még szemléletesebbé tették a tanulók által hozott gyűjtőmunkák, képek,
fényképek, számítógépes prezentációk. A tanulás során következetesen alakítottam a helyes tanulási
szokásokat a tankönyv szövegének értelmeztetésével, a lényeg kiemeltetésével, az összefüggések
megkerestetésével és az ok-okozati összefüggések feltárásával.
A tananyagok feldolgozása során változatos munkaformákat alkalmaztam: egyéni munka, páros
munka, frontális munka, csoportmunka, kooperatív csoportmunka. A tanulók négy főből álló, heterogén
csoportokban ültek; ez minden munkaformához kedvező volt. Több feladat megoldásához kellett az
internetet segítségül hívniuk a notebookok használatával, ez motiválóan hatott rájuk. A tanulók
együttműködési készségének a fejlesztése minden tanórán megvalósult. A differenciálást a szorgalmi
feladatok kijelölésével valósítottam meg. Az értékeléseim folyamatosak és megerősítőek voltak; a
tanulói értékeléseket a reális önértékelés fejlesztése céljából használtam.
A témakör tanítása során építettem a tanulók előzetes ismereteire, és kihasználtam a tantárgyi
kapcsolódási pontokat is a magyar nyelv és irodalom, informatika, ének-zene, rajz tantárgyakkal (tanult
versek, dalok kapcsolása a tananyaghoz; rajzok készítése; notebook-használat).
A témakör tervezésekor kitűzött célokat sikerült megvalósítanom, a tanulók aktívan vettek részt a
tanórákon, ismeretük bővült.
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D)

Alsó tagozat

Óraterv

A pedagógus neve:
Műveltségi terület: Ember a természetben
Tantárgy: Környezetismeret
Osztály: 2.
Az óra témája: A háziállatok és az ember
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűdök, készségek, képességek, a
tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok, stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint
megnevezése: Az emlősök és a madarak testének fő részei, legjellemzőbb tulajdonságai. A
háziállatok gondozása, hasznosítása. A tanult háziállatok felismerése és jellemzése megadott
szempontok szerint. A háziállatok rendszerezése, összehasonlítása. Összefüggések feltárása.
Példák felsorakoztatása. Önálló feladatmegoldások. Csoportosítások szókártyákkal, képekkel.
Elérendő tudásszint: A tanuló legyen képes a közvetlen környezetében önállóan
megfigyeléseket végezni; a tapasztalatait tudja tanítói kérdések segítségével elmondani szóban,
és rögzíteni írásban, rajzban. A tanult háziállatokat ismerje fel, nevezze meg.
Megadott szempontok alapján tudjon csoportosításokat végezni.
Az óra didaktikai feladatai: Az ismeretszerzés és a tanulás legegyszerűbb módjainak a
megismertetése és gyakoroltatása. A tanulók aktív részvételének a biztosítása a tanulás-tanítás
folyamatában. Az önálló tanulás kialakulásának és a sokoldalú képességfejlesztésnek a
segítése. Természettudományos kompetenciák fejlesztése: környezeti tényezők vizsgálata,
megfigyelések, élőlények felépítése, működése, közös jellemzők keresése. Szociális
kompetenciák fejlesztése: megfigyelés, együttműködés, szabályismeret és -tudat; a természet
és az ember együttélése. Matematikai kompetenciák fejlesztése: összehasonlítás, válogatás,
elemek csoportosítása, sorba rendezés.
Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom, rajz és vizuális kultúra, matematika
Felhasznált források: tankönyv, interaktív tananyag, e-tankönyv, Spencer Kagan: A
kooperatív tanulás (Önkonet, 2004)
Dátum:
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Időkeret A tanulók
tevékenysége
0-4. perc Csoportalakítás

A pedagógus tevékenysége,
tanári instrukciók
A mai órán rendszerezzük és
bővítjük a tanult háziállatokról
az ismeretinket.
Mondok egy állítást: nagyon
sokat tudok a tanult
háziállatokról.
Álljatok fel, rendeződjetek
sorba úgy, hogy a sor elejére
azok álljanak, akik az állítással
egyetértenek, a másik végére
azok, akik nem. A többiek a két
végpont között helyezkedjenek
el oly módon, hogy
elhelyezkedésük kifejezze,
mennyiben értenek egyet az
állítással, illetve mennyiben
nem. Most az egyenest
„hajlítsátok be” úgy, hogy
párok képződjenek; a sor végén
álló lesz a párja a sor elején
állónak. Így alakítunk ki
négyes csoportokat.
Foglaljatok helyet-egy-egy
asztalnál!

Alsó tagozat

Célok és
feladatok
Célkitűzés
megfogalmazása

Módszerek

Tanulói
Eszközök
munkaformák

Tanítói
közlés
Hajlított
véleményvonal
(1. melléklet)

Négy főből álló
csoportok
alakítása úgy,
hogy a csoportok
tudásszintje közel
azonos legyen
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Frontális
munka

Megjegyzések
A tantermet
előre
rendezzük be a
4-5 fős
(létszámtól
függő) csoportmunkához.
Minden
asztalra
tegyünk egy
tubus ragasztót.

A tanító segíti
a csoportba
rendeződést
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5-10.
perc

11-13.
perc

Feladatmegoldás,
ismeretek
előhívása

Az elkészült
munkák
bemutatása

A múlt órákon a ház körül élő
állatokat két csoportra
osztottuk, és ez alapján
jellemeztük őket. Most ezt
fogjuk feleleveníteni. Vegyétek
a kezetekbe az asztalon lévő
borítékot, és a feladatlapon
lévő utasításnak megfelelően
végezzétek el a benne lévő
feladatot!
5 perc áll rendelkezésetekre!
Jó munkát kívánok!
Látom, mindenki elkészült.
Ellenőrizzük, hogyan
dolgoztatok!
Minden csoport mond egy
helyes megoldást addig, amíg
minden cédula a helyére nem
kerül. Az, hogy az
állatcsoportokhoz milyen
sorrendben ragasztottátok fel a
cédulákat, nem számít, csak az,
hogy a cédulák jó helyre
kerüljenek.
Melyik csoportnak lett hibátlan
a megoldása?
Ügyesen dolgoztatok!

Alsó tagozat

A tanult
ismeretek
rendszerezése

Írásbeli
feladatmegoldás

Csoportmunka

Boríték:
1. feladat
(2. melléklet)
ragasztó

A feladat
megoldásának
ellenőrzése
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Ellenőrzés
csoportforgóval

Frontális
munka

Interaktív tábla,
feladatlap

A tanító
kivetíti az üres
táblázatot a
táblára, majd a
megoldások
elhangzása
után beírja a
helyes
válaszokat, a
gyerekek innen
ellenőrzik a
munkájukat.
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14- 19.
perc

Feladat-megoldás
írásban

20-23.
perc

Írásbeli munka
javítása

24- 29.
perc

Tapasztalatok
elmondása

Alsó tagozat

A következőkben a
tankönyvben fogunk dolgozni.
Nyissátok ki a könyveteket a
46. oldalon!
A hozott könyvek segítségével
oldjátok meg az 1. feladatot!

A háziállatok
szálláshelyének
megismerése:
akol, ól, istálló,
galambdúc

Írásbeli
feladatmegoldás,

Látom, elkészültetek;
ellenőrizzük a feladatot!
Remélem,minden csoportnak
sikerült megkeresnie a helyes
megoldást!
Melyik csoport dolgozott
hibátlanul?
Ügyesek vagytok!
Figyeljétek meg a képet!
Hogyan kell etetni, ápolni,
gondozni a háziállatokat?
Hogyan kell a helyüket tisztán
tartani?

A helyes
válaszok
megbeszélése

Az állattartás
felelősségének a
megértetése, a
szóbeli
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Csoportmunka

Interaktív tábla,
e-tankönyv
46/1. feladat

ellenőrzés

frontális
munka

interaktív tábla
e-tankönyv
46/1. feladatjavítókulcs
kivetítése
(√ jelre
kattintva)

Szóbeli
feladatmegoldás

Frontális
munka

Interaktív tábla,
e-tankönyv
46/2. feladat

információszerzés
könyvekből

A tanító
kivetíti a
táblára a
feladatot.
Néhány, a
témához
kapcsolódó
könyvet,
lexikont
helyezzünk el a
teremben, ha
esetleg nem
minden
csoportnak áll
hozott könyv a
rendelkezésére.

A tanító
kivetíti a
táblára a
feladatot.
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30-33.
perc

Állítások igazságtartalmának
eldöntése

34-36.
perc

A helyes válaszok
megbeszélése

37-40.
perc

Feladatmegoldás
írásban

Az előbb elhangzottak alapján
figyelmesen oldjátok meg a tk.
46/3. feladatát!
3 percet kaptok a feladat
elvégzésére; közösen
beszéljétek meg a
megoldásokat!
Letelt az idő. Nézzük, hogyan
dolgoztatok!
Ki tudja megmondani a helyes
választ? (a tanító szólítja a
jelentkezőket)
Melyik csoport dolgozott
hibátlanul?
Ügyesek voltatok.
Tanultunk a háziállatok
hasznáról is. Figyelmesen
oldjátok meg a tk. 46/4.
feladatát! 3 perc áll a
rendelkezésetekre. Amelyik
csoport készen van, annak
időkitöltő feladata is lesz:
minél több tejtermék nevét kell
összegyűjteni!

Alsó tagozat

kifejezőkészség
fejlesztése
A felelős
állattartás
szabályainak
megismerése

Írásbeli
feladatmegoldás

Csoportmunka

Interaktív tábla,
e-tankönyv
46/2. feladat

A tanító
kivetíti a
táblára a
feladatot.

A feladatmegoldás
ellenőrzése

Megbeszélés,
ellenőrzés

Frontális
munka

Interaktív tábla,
e-tankönyv
46/2. feladat

Interaktív
tábla,
e-tankönyv
46/3. feladat –
a javítókulcs
kivetítése
(√ jelre
kattintva)

A háziállatok
hasznának
megismerése,

Írásbeli
feladatmegoldás

Csoportmunka

Interaktív tábla,
e-tankönyv
46/4. feladat

A tanító
kivetíti a
táblára a
feladatot.

tejtermékek
nevének az
összegyűjtése
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41-43.
perc

44-45.
perc

Az írásbeli munka Letelt az idő. Nézzük, hogyan
javítása
dolgoztatok!
Ki tudja megmondani a helyes
választ? (a tanító szólítja a
jelentkezőket)

A házi feladat
feljegyzése

Melyik csoport dolgozott
hibátlanul?
Ügyesek voltatok.
Házi feladat:
tk.: 46/5. feladat megoldása

Alsó tagozat

A helyes
válaszok
megbeszélése

Megbeszélés,
ellenőrzés

Frontális
munka

A házi feladat
kijelölése

Házi feladat

Frontális
munka

Interaktív tábla,
e-tankönyv
46/4. feladat

Interaktív
tábla,
e-tankönyv
46/4. feladat –
javítókulcs
kivetítése
(√ jelre
kattintva)

értékelés

Délután:
25 perc

Az eddigi
ismeretek
felelevenítése,
kibővítése

Óra végi értékelés:
Látom, hogy nagyon sok
mindent megtanultatok a
háziállatokról, ezért
dolgoztatok ilyen ügyesen a
mai órán!
… tanuló(k) nagyon sok
érdekes dolgot mondtak az óra
anyagához, őket külön
megdicsérem.
Az órán nagyon sok érdekes
dologról beszélgettünk a
háziállatokkal kapcsolatban.

A háziállatok
hasznának
megismerése
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Most arról fogunk beszélni,
hogy miért tartja őket az
ember?
Milyen hasznuk lehet ?Hogyan
könnyítik meg az emberek
életét?
Nézzük meg a tk.:46/6.
feladatát!
Mi jut róla az eszetekbe?
Nézzük meg a további képeket!
Ezekről is mondjátok el az
észrevételeiteket!
Mivel tudnátok még
kiegészíteni az elmondottakat?

15 perc

A házi feladat
elvégzése

Nagyon sok hasznos dolgot
megtudtunk az elmúlt órákon a
háziállatokról. Remélem,
nektek is tetszett, és tudtátok
bővíteni eddigi tudásotokat.
Tk.: 46/5. feladat megoldása
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Szóbeli
feladatvégzés,

Frontális
munka

Feladat,
interaktív tábla,
e-tankönyv
tk. 46/6.

e-tankönyv
46/6. feladat
képanyaga

megfigyelés,

(

ikon)

szóbeli
feladatvégzés

Írásbeli
feladatvégzés

Egyéni munka
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Alsó tagozat

Mellékletek

1. sz. melléklet
Hajlított véleményvonal
A foglalkozást vezető tanító állít valamit. A résztvevők egy egyenes mentén úgy helyezkednek el,
hogy az egyenes egyik végpontján azok állnak, akik az állítással egyetértenek, a másik végén azok, akik
nem. A többiek a két végpont között helyezkednek el oly módon, hogy elhelyezkedésük kifejezze,
mennyiben értenek egyet az állítással, illetve mennyiben nem. Most az egyenest „behajlítják” úgy, hogy
párok képződjenek; a sor végén álló lesz a párja a sor elején állónak. Így alakítunk négyes csoportokat.
Olyan négyes csoportok jönnek létre, amelyekben a tagok véleménye az adott kérdésben különböző, így
vitatják meg az állítást.
2. sz. melléklet
Feladatlap
Olvassátok el figyelmesen a feladatot!
Ragasszátok a megfelelő helyre a borítékban lévő cédulákat!
Állatcsoport megnevezése

Jellemzők

Ide tartozó állatok
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Alsó tagozat

A következő cédulák találhatók a borítékban feldarabolva:

EMLŐSÖK

MADARAK

szamár

testüket szőrzet borítja

testüket toll borítja

kutya

fő testrészeik: fej, nyak,
törzs, végtagok

fő testrészeik: fej, nyak,
törzs, végtagok

házimacska

különleges testrész: farok

különleges testrész: csőr

elevenszülők

tojással szaporodnak

gyöngytyúk

kicsinyeiket az anyaállat
emlőiből tejjel táplálja

szarvasmarha

házikacsa

ló

házijuh

házilúd

házisertés

házikecske

pulyka

házityúk

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.

58

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

E)

Alsó tagozat

Reflexió – Óraterv

Az óra fő célja A háziállatok és az ember tananyagrész keretében a témában eddig tanult ismeretek
felelevenítése, rendszerezése, mélyítése, bővítése volt. A reflexióban azt fejtem ki, hogy a választott
módszerek és a tanulói tevékenységek hogyan segítették a cél elérését.

A tananyag feldolgozását csoportmunka keretében terveztem; a csoportalakítás a hajlított
véleményvonal segítségével történt. Az első feladat az eddig tanult ismeretek felelevenítését,
rendszerezését segítette: az emlősállatok és madarak közös tulajdonságait, jellemzőit, valamint a ház
körül élő tanult állatfajokat kellett a megfelelő csoporthoz helyezni. A megoldásokat az interaktív tábla
segítségével, csoportforgó módszerrel ellenőriztük. A téma nagyon közel áll a gyerekekhez, rengeteg
tapasztalattal is rendelkeznek, sokuk kertes házban lakik és állatokat is tartanak, így minden csoport
hibátlanul oldotta meg a feladatot. Egyedül a pontos fogalomhasználatra kellett felhívnom a
figyelmüket: pl.: tojást tojnak helyett, tojással szaporodnak. A következő feladat az állatok
szálláshelyével volt kapcsolatos, a tankönyv feladatait használtuk ehhez. Mindamellett, hogy a feladat
megoldásához felhasználhatták az előzetesen gyűjtőmunkaként beszerzett könyveket, heves vitázások
alakultak ki a csoporttagok között a feladat megoldása közben, de végül konszenzus alapján a helyes
megoldáshoz minden csoport eljutott. Az akol és a galambdúc szavak a tanulók többségének
ismeretlenek voltak, így a bevésődés érdekében a rövid szómagyarázatot rajzzal együtt lejegyeztük a
füzetbe is. A következő részben a felelősségteljes állattartás megbeszélésére került sor. A feladatra
tervezett idő kevésnek bizonyult, hiszen számos tapasztalattal, jó és negatív példával is rendelkeztek a
tanulók erről a témáról. Engem is meglepett, hogy ezek a nyolc-kilenc éves gyerekek mennyire együtt
érzőek tudnak lenni, és mennyire elítélik a felnőttek állatokkal szembeni felelőtlen viselkedését.
Remélem, ez felnőtt korukra is így marad! A téma fontossága miatt hagytam, hogy minden tanuló
elmondja a tapasztalatát, véleményét ezzel kapcsolatban. Ennek tükrében természetes volt, hogy a
következő tankönyvi feladatot ismét minden csoport hibátlanul oldotta meg. Az előző feladatra szánt
hosszabb idő miatt az utolsó feladat megoldására időhiány miatt nem került sor az órán, ezért ezt is
délutáni feladatnak kapták a tanulók.

Az óra végi értékelés kitért a tanulók órai magatartására, a csoportok teljesítményére és
együttműködési készségére is, de egyéni kiemeléseket is tartalmazott, pozitív megerősítésekkel.
A kitűzött célokat sikerült megvalósítani annak ellenére, hogy minden tervezett feladat elvégzésére
nem került sor. A legfőbb cél, a környezet iránti felelősség kialakítása, a felelős állattartásra nevelés
megvalósult. A tanulók aktívan, lelkesedéssel végezték a feladatokat.
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V. Ének-zene
A)

Csoportprofil

Iskola:
A pedagógus neve:
Műveltségterület: Művészetek
Tantárgy: Ének-zene
Osztály: 4. osztály (normál)
Az osztály létszáma 27; ebből 11 lány és 16 fiú. A csoport összetétele az elmúlt három év során nem
változott jelentősen. Második osztályba jött hozzánk egy tanuló, a harmadik évfolyam végén pedig egy
tanuló távozott.
A csoportra általában jellemző, hogy jó szociális háttérrel rendelkező családokból származnak a
gyermekek.
Három tanuló küzd valamilyen tanulási nehézséggel; ezek hátterében egy gyermeknél súlyos
figyelem-megtartási nehézség áll, egy tanulónak a beszédhallása nem megfelelő, egy tanuló pedig
tanulási nehézség veszélyeztetettséggel küzd, magas-átlagos intelligenciaszint mellett. Órai munkájukat
segíteni kell, ismételt instrukciókkal, önálló munkájuk folyamatos ellenőrzésével. Figyelmük fenntartása
érdekében törekszem minél több, az énekléshez kapcsolt mozgásos feladatok megoldására.
Egy gyermek az osztályból autizmus spektrumzavarral küzd, aki az új helyzetekhez nehezen
alkalmazkodik, csoportos foglalkozásba csak felnőtt irányítása mellett lehet bevonni. Ez a kisfiú
másodikban jött az osztályba; az új közösségbe való beilleszkedés nehéz volt számára. Csendes
szemlélőnek ismertem meg az ének-zene órákon, végezte a feladatokat, de sosem jelentkezett, nem
válaszolt, ha kérdeztem. Az első zenehallgatás alkalmával – amikor a Péter és a Farkast dolgoztuk fel
– nyílt meg. Azóta aktív részese az énekóráknak, sokat jelentkezik, hozzászól bármilyen témához.

Az első évfolyam óta én tanítom az ének-zenét. Fő célom a tantárgy, a zene és az éneklés
megszerettetése volt, amit nagyon sok játékkal, zenehallgatással értem el. A tanulók érdeklődőek,
nyitottak a zenére, játékra.
Az órákon öt gyermek nyújt folyamatosan kiemelkedő teljesítményt mind az aktivitás, mind az
elsajátított tudás területén. A csoport átlagosan jó adottságokkal rendelkezik; két tanuló tanulási
nehézségeik miatt alulteljesít. Három tanuló rendelkezik fejlett zenei hallással, egyikük hangszeren is
tanul, a másik zeneiskolába, szolfézsra is jár. Ez a kisfiú tavaly bronz minősítést szerzett a kerületi alsós
népzenei versenyen.
Az osztály fejlődése folyamatos és egyenletes; általában nagyon aktívak az órákon. Ritmikai
feladatokban kiemelkedően teljesítenek. Éneklési készségük megfelelő, a sok közös éneklésnek és
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játékoknak köszönhetően nincs „morgó” gyermek az osztályban. A gyerekek szeretik a zenét, szívesen
énekelnek, ez is segíti őket a fejlődésben. Zenei emlékezetük jól fejlett, kiemelkedőek a ritmikai
feladatokban, könnyen sajátítják el az új népdalokat is. Kottaolvasási-írási feladatokban igyekvőek, de
fejlesztésre szorulnak.
A tanítás során igyekszem figyelni a visszahúzódó, bátortalanabb tanulókra is. Gátlásaik feloldására
változatos munkaformákat alkalmazok. A gyermekjáték-dalokat füzérré fűzzük össze, eljátsszuk őket.
A körforma oldja a szorongást, hiszen a körben mindenki egyenrangúnak érezheti magát. A népzene
iránti szeretetüket kihasználva tánclépéseket tanítok; az oldottabb hangulat segít a gátlások
leküzdésében. Csoportmunkában is szívesen dolgoznak: olyan jeles napokat dolgoztunk fel, amelyekhez
a tananyagban is több szokásdal kapcsolódik.
Az 1-3. tanévben használt tankönyveinkben a szerzők olyan dalokat, mondókákat gyűjtöttek össze,
amelyek általánosan nem ismertek, azokat az óvodában sem tanítják. Mivel minden órán új gyermekdalt,
népdalt tanulhattak a gyerekek, jobban motiválhatóak voltak az ismeretek befogadására. A sok mondóka
a ritmikai készségfejlesztést szolgálta játékos formában.
A 4. osztályban másik kiadó könyvét használjuk. A tananyagot tematikus egységekre bontva tanítom,
így segítve a gyermekeket az ismeretek elsajátításában, rendszerezésében.
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Tematikus terv

A pedagógus neve:
A pedagógus szakja: Tanító
Az iskola neve:
Műveltségterület: Művészetek
Tantárgy: Ének-zene
A tanítási egység, témakör címe: A juhásznak jól van dolga

A tanulási-tanítás egység témája:
Hagyományőrzés – a pásztorok élete; pásztorünnepek; viselet, tárgykultúra bemutatása, tánchagyomány megismertetése a témához kapcsolódó népdalok
éneklése

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:
A tanítási egység célja, hogy felhívja a gyermekek figyelmét a jeles napok, szokások fontosságára, hogy megértsék ezek szerepét a természetes kultúrában
és a mai életünkben. A közös éneklés, a népi játék, a tánc hozzájárul, hogy a gyermekek személyisége nyitottá váljon nemzeti kultúránk megismerésére, mely
színesíti a fantáziát, formálja az ízlést. Hagyományaink, a tánc élményszerű megismertetése hozzásegíti a tanulókat az esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség, attitűd kibontakoztatásához. A közösségi alkotó tevékenység (játék, tánc) lehetőséget teremt a szociális és állampolgári kompetenciák
fejlesztésére, ezzel a társadalmi sokféleség elfogadására, mások értékeinek tiszteletére nevel. A népdalok tanítása, éneklése során a gyermekek
megismerkednek anyanyelvünk sokszínűségével, a népies kifejezésekkel; a hagyományos, népi öltözködéssel, tárgykultúrával.

Didaktikai feladatok
 A témához kapcsolódó népdalok, mondókák, játékok felidézése, ismétlése, gyakorlása
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 Új ismeret nyújtása - népdalok, tánc tanítása
 A tanult zenei ismeretek alkalmazása
 Mihály napi néphagyományaink felelevenítése; a pásztorok életmódjának bemutatása
 Az ismeretek rendszerezése
 A tanulmányi munka értékelése

Képzési feladatok
 Ritmikai készségfejlesztés jelről való reprodukcióban ütemformák felismerésénél, mondóka ritmizálása során
 Dallami készségfejlesztés a hangok hangzásviszonyainak automatizálásával, kézjeles szolmizálással, belső hallás fejlesztése dalfelismeréskor
 Figyelem fejlesztése a ritmikai motívumok sorrendbe állítása során, azonos dallammotívumok megfigyeltetésével új dal tanítása során
 Metrum-érzék fejlesztése a mondókákhoz tapsolt mérőütéssel, kétfázisú mozgással, körjátékok során egyenletes járással
 Zenei emlékezet fejlesztése az ismert dalok, mondókák felelevenítésével, emlékezetből írással
 Improvizációs készség fejlesztése páros táncban
 Koordinációs képességek fejlesztése:
 téri tájékozódó képesség fejlesztése körjátékok és tánc során
 dinamikus egyensúly fejlesztése a táncos játékok, forgások során
 gyorskoordináció, reakcióképesség fejlesztése a táncban, népi játékban: páros forgásban, irányváltásban
 Percepció fejlesztése: alaklátás, formaállandóság érzékelésének fejlesztése köralakításban, körtartásban
 Lateralitás fejlesztése játékban, tánc során a forgásban, irányváltásban
 Szerialitás fejlesztése tánc és játékfűzés alkalmával
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Nevelési feladatok
 Kompetenciák fejlesztése: együttműködés, alkalmazkodás, megbecsülés, egymás iránti tisztelet, elfogadás – kiemelten a népi játékokban és a
táncban
 Népdalok hangulatának megfelelő előadásmódra ösztönzése, példamutatással
 Esztétikus, egyöntetű mozgás játékban, táncban
 Digitális kompetencia: az információ megkeresése, összegyűjtése, internet alapú szolgáltatások elérése
 Az önálló tájékozódásra, véleményformálásra való törekvés könyvtári munkában

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei
Hagyományaink ápolása fontos számomra, ezért már a 3. osztályban több jeles nappal ismerkedtek meg a tanulók (például Mihály nap, Szent György nap).
A jeles napokhoz kötődő népdalokat, mondókákat, népi játékokat énekeltük, játszottuk. A Hagyományok Házába is ellátogattunk. A „Találkozás a
néphagyománnyal” című ismeretterjesztő foglalkozáson tovább gazdagodtak ismereteink.
A 4. osztályos tananyagot tematikai egységekre bontva dolgozom fel. Egyik ilyen tanítási-tanulási egység a Mihály napi hagyományokhoz kapcsolódó
népdalaink csoportja, mely a pásztorok életébe enged betekintést. Ezeknek a népdaloknak egy részét már 3. osztályban tanultuk. Mivel népdalaink nagyon sok
néprajzi információt rejtenek szokásainkról, érzéseinkről, megismerhetjük anyanyelvünk sokszínűségét, régies kifejezéseinket, szólásainkat, ruházatunkat,
eszközeinket. A feldolgozásra szánt 5 óra ezeknek a rejtett ismereteknek a bővítését teszi lehetővé; ezek során megismerik a tanulók a pásztorok életmódját,
öltözködését, eszközeit, tárgykultúráját.

Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, hon- és népismeret, tánc és dráma
Osztály: 4. osztály (normál)
Felhasznált források:
Tegzes György: Ének-zene 4. osztály
Néprajz gyerekeknek 3.: Szilaj pásztorok, Néprajzi Múzeum 2006.
Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.

64

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alsó tagozat

Néprajz gyerekeknek 1.: Beszédes népviseletek, Néprajzi Múzeum 2003.
Tasnádi Zsuzsanna - Selmeczi Kovács Attila: Régi magyar mintakincs, Cser Kiadó – Néprajzi Múzeum 2012.
Tátrai Zsuzsanna - Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások, Mezőgazdasági Kiadó 1997.
Zenekalauz – Tengertánc: A pásztor, aki elvesztette juhait (zenehallgatás-CD)
Kodály Zoltán: A juhász (zenehallgatás-CD, az iskolánk kórusának előadásában – Végtelen út 2012.)
Dátum: 2014.

Óra

1.

Az óra
témákra
bontása
Mottó:

Ismeretanyag

Fejlesztési területek

Didaktikai
feladatok

Módszerek,
munkaformák

Szemléltetés
, eszközök

Házi feladat

Játékfűzés
Én elmentem a
vásárba…

Jeles nappal
kapcsolatos
ismeretek
felelevenítése
képek
segítségével.

Beszélgetés

„Ha Szent
Mihály lova
deres,
behozza a
telet.”

Ritmikai
készségfejlesztés:

Indukciós
képek

Szorgalmi
Ismétlő,
feladat: néprajzi gyakorló
témájú, jeles
óra
napokat,
népszokásainkat
bemutató
irodalomjegyzék
készítése az
iskola
könyvtárában
található
könyvekből.

Állatokról
szóló
gyermekjáték-dalok
éneklése,
játéka.
Vásári
kikiáltó
mondókák.

Kikiáltó
mondóka
Kisorsoló
játék: bothúzás,
annak
eldöntésére, ki
legyen a
bárány és a
farkas (fiúk
játéka)
Benn a
bárány…

mondókák
ritmizálása, kétfázisú
mozgás, metrumérzék fejlesztése
Dallami
készségfejlesztés:
tiszta intonáció
Figyelem fejlesztése
Koordináció
fejlesztése
Dinamikus egyensúly
fejlesztése
szerialitás fejlesztése

Mihály naphoz
kapcsolódó
körjátékok,
kikiáltó
mondókák
ismétlése,
gyakorlása

Magyarázat
Munkáltatás

Az óra
típusa

Tanult zenei
ismeretek
alkalmazása
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Kikiáltó
mondóka

percepció
fejlesztése:

Kisorsoló
játék:
annak
eldöntésére, ki
legyen a
kecske és a
gazda (lányok
játéka)

körtartás

Kecske ment a
kiskertbe…

esztétikus, egyöntetű
mozgás.
Kulcskompetenciák:
együttműködés,
alkalmazkodás,
elfogadás, anyanyelvi
kommunikáció;
gondolatok szóbeli
kifejezése

Együttes
csoport
foglalkoztatási
forma
Egyéni
foglalkoztatás

Mihály nap,
IX. 29.:
pásztorok
szegődtetése,
elszámoltatása;
Mihály napi
vásár
Szólások
„Ha Szent
Mihály lova
deres, behozza
a telet.”„Ha
Szent Mihály
napján itt van
a fecske,
karácsonyig
vígan legelhet
a kecske.”
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„Mihály
napkor keleti
szél, igen
kemény telet
ígér.”
Mottó:
2.

„Megismerni
a kanászt…”
Népdalok
éneklése a
témához
kapcsolódva
Szilaj
pásztorok:
nyájtípusok,
életmód

Ismert dal
éneklése:
Megismerni a
kanászt...
Volt nekem egy
kecském…

motívumok sorba
rendezése, kétfázisú
mozgás, metrumérzék fejlesztése

Új dal tanítása Dallami
hallás után:
készségfejlesztés:
Kelj fel
juhász…
szómagyarázat:
„csengős
bárány”

A tanult dal
Tanítói
szemléltetés. gyakorlása.

Ritmikai
készségfejlesztés:

szolmizálás
kézjelről,belső hallás
fejlesztése, tiszta
intonáció.

Tanult zenei
ismeretek
alkalmazása
ismert dalok
éneklésével,
ritmikai
gyakorlattal,
szolmizálással.

Figyelemfejlesztés.
Zenei emlékezet
fejlesztése.

Új ismeretek
nyújtása: dal
Kulcskompetenciák: tanítása hallás
után. (Kelj fel
együttműködés,
„kanász”?
juhász…)
alkalmazkodás,
elfogadás,
Pásztorok
Nyájtípusok,
életmódjának
pásztorok.
anyanyelvi
bemutatása,
juh-nyáj-juhász kommunikáció;
képekkel
gondolatok szóbeli
„aranyszőrű
illusztrálva
kifejezése
bárány”;
Kire mondjuk,
hogy
főkolompos?;
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Beszélgetés.
Magyarázat

Frontális
osztálymunka
Egyéni
foglalkoztatás

Az új népdal
bemutató
éneke,
képek
vetítése a
pásztorok
életmódjáról
(projektor)
Ritmusmotív
umok

Szorgalmi
feladat: olyan
népmesék
gyűjtése a
könyvtárból,
amelyeknek
szereplője
pásztor.

Új
ismeretet
feldolgozó
óra

Zenehallgatás
A pásztor,
aki
elvesztette
juhait
Tanulói
eszközök:
ragasztó (a
képek
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sertés-kondakondás/kanász

füzetbe
ragasztása),

szarvasmarhagulya-gulyás

hangjegyfüzet

ló-ménescsikós
Szilaj
pásztorok
„lakóhelye”.
Terelőkutyákkolonc.
Kire mondjuk
ma, hogy
kolonc?
Rováspálcadögrovás
Szólások:
„Sok van a
rovásán.”
3.

Mottó:
„A juhásznak
jól van
dolga”
Népdalok
éneklése a
témához
kapcsolódva.

Ismert dal
éneklése:
Megismerni a
kanászt...
Kelj fel
juhász…
Szélről
legeljetek…

Ritmikai
készségfejlesztés:
hiányos ritmusmotívum
kiegészítése,
kétfázisú mozgás,
metrum-érzék
fejlesztése

Ismeretek
rendszerezése,
rögzítése.
A tanult zenei
ismeretek
felidézése,
rögzítése
ismert dal
éneklésével,
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Beszélgetés.
Magyarázat

Az új dal
Tanítói
szemléltetés. éneklésének
gyakorlása,
Az új dal
szövegtanulás.
dallamának
bemutatása
furulyán.

Új
ismeretet
nyújtó
Gyakorló

Az új népdal
bemutató
éneklése.
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Szilaj
pásztorok:

Új dal tanítása Dallami
hallás után:
készségfejlesztés:

eszközök,
viselet,
pásztorművészet

A juhásznak jól szolmizálás kézjelről
van dolga…
belső hallás
fejlesztése
Pásztorélet:

dalfelismerés
furulyáról,
dalfelismerés
szolmizálás
alapján.
Új ismeretek
nyújtása.

Frontális
osztálymunka

Egyéni
foglalkoztatás

Hangoszlop
Képsorozat a
pásztorok
életmódjának részösszefoglalásához
(projektor)

az eddigi
ismeretek
rögzítése
képsorozat
alapján

tiszta intonáció

A pásztorok
eszközei és
funkciójuk:

Figyelemfejlesztés.
A zenei emlékezet
fejlesztése.

bot, furulya,
kés.

Kulcskompetenciák:

Tanulói
eszközök:

együttműködés,
alkalmazkodás,
elfogadás

hangjegyfüzet,
ragasztó

Viselet:
suba, cifraszűr,
bocskor, gatya
Szólás:
„Ráncba szed”
Szórakozás:

nehezebb hangközök
kigyakorlása
hangoszlopon való
szolmizálással

Zene-

Időjárásjósló
szokások
gyűjtése a
www.idokep.hu

weboldalról
„Suba subához,
guba gubához”
szólás
értelmezése

hallgatás
Kodály Z.: A
juhász

anyanyelvi
kommunikáció,
gondolatok szóbeli
kifejezése,

Csoportmunka

digitális kompetencia

tánc, éneklés,
faragás
4.

Mottó:
„Aki nem tud
táncolni,

Tánc tanítása:

Koordinációs
képességek
fejlesztése:

Új ismeret
nyújtása:
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Munkáltatás

Tánclépések
bemutatása
Zene

Új
ismeretet
nyújtó
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menjen haza
aludni!”
Kanásztánc
és ugrós

Alsó tagozat

egyszerű cifra
variációk,
lengető

téri tájékozódó
képesség fejlesztése,

páros ugrós

dinamikus egyensúly
fejlesztése,

szerialitás fejlesztése,

gyorskoordináció,
reakcióképesség
fejlesztése
Esztétikus,
egyöntetű mozgás.

lépések
gyakorlása
zene nélkül,
majd
népzenére.

Frontális
osztálymunka

Somogy:
Kanásztánc
és ugrós

Páros munka

Lépések
egyszerű
kézfogással,
párban, zene
nélkül, majd
népzenére.

Figyelemfejlesztés.
Improvizációs
készség fejlesztése.
Táncbátorság.
Kulcskompetenciák:
együttműködés,
alkalmazkodás,
elfogadás.
5.

A témakör
dalainak
ismétlő
gyakorlása.
Összegzés,
dokumentáció.

Népdalcsokor
éneklése.

Kulcskompetenciák: Rendszerezés,
rögzítés.
együttműködés,

Munkáltatás.

Ismeretek
rendszerezése.

alkalmazkodás,
elfogadás,

Bemutatás.
Kiselőadás.

Pásztorélet
bemutatása
vetített
képsorozat
alapján.

anyanyelvi
kommunikáció,
gondolatok szóbeli
kifejezése

A tanulmányi
munka
értékelése.
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Megbeszélés.

A tanterem
dekorálása
az elkészült
tablókkal

Ismétlőrendszerező.
Értékelő.

Képsorozat a
pásztorok
életmódjáról
(projektor)
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Gyűjtőmunkák
bemutatása.
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Népzene
hallgatása

Irodalomjegyzék
áttekintése,
mesegyűjtemény,
szólások,
népdalok.

Csoportmunka

Tabló készítése
a gyűjtő-

Egyéni munka

munkákból.
Időjárásjóslás
gyűjtemény.
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Reflexió (Tematikus terv)
A pedagógus neve:
A pedagógus szakja: Tanító
Az iskola neve:
Műveltségterület: Művészetek
Tantárgy: Ének-zene
A tanítási egység, témakör címe: A juhásznak jól van dolga

A tanulási-tanítás egység témája: Hagyományőrzés – a pásztorok élete; pásztorünnepek, viselet,
tárgykultúra bemutatása, tánchagyomány megismertetése; a témához kapcsolódó népdalok éneklése
Az ,,A juhásznak jól van dolga” című témakör célja a témához kapcsolódó népdalokban rejlő néprajzi
értékek megismertetése, közvetítése, zenei ismeretek alkalmazása készségfejlesztő feladatok
megoldásával.
Arra törekedtem, hogy a gyerekek tevékenyen vegyenek részt az órákon. Már az első óra, amely épp
Mihály napra esett, vidám vásári hangulatban telt népi játékokkal, mondókákkal. A közös játék
elősegítette az eddigi ismeretek felidézését, motivációt biztosított az új élmények befogadására.
Feladataim, céljaim megvalósítása során is a játék, játékosság kapott nagyobb hangsúlyt. Az ilyen
jellegű tevékenységekben a gyermekek észrevétlenül fejlődnek, a megélt tapasztalatok a mélyebb
bevésést teszik lehetővé.
Művészeti készségtárgy lévén fontosnak tartom szem előtt tartani, hogy minden énekóra élményt
biztosítson a tanulók számára, ezért a készségfejlesztési feladataim is a játékból indulnak ki. A
projektben ez leginkább a ritmikai fejlesztésben mutatkozott meg. A kétfázisú mozgásban általában
nagyon ügyesek, bár most bizonytalan volt a mérőlépés, bátortalanabb volt a taps is. Ezt a
készségfejlesztő játékot minden órán alkalmazom, mert oldja a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóim
szorongását, frissíti a figyelmüket. A „Ritmusvonat” című játék a tanulóim másik nagy kedvence: a
táblára feltett ritmus-motívumok sorba rendezése tanítói hangoztatás alapján. A feladat megoldását
(jelentkezés alapján) az egyik tanulási nehézséggel küzdő tanulómra bíztam. A megoldás során a „játék”
közösségi alkotó tevékenységgé válik. Nemcsak a táblánál dolgozóé a feladat, a segítséget az osztály
adja: addig hangoztatjuk a gyakorlatot, míg helyes sorrendbe kerülnek a motívumok. A feladat
megoldásában differenciálásra volt szükség: a 4 2/4-es ütemet két motívumra bontva hangoztattuk,
könnyebbé vált a sorba rendezés. Minden további fejlesztési feladat alapja ez a ritmikai gyakorlat volt.
A gyakorlat többszöri hangoztatása révén már nem okozott nehézséget a gyakorlat emlékezetből írása.
Kottaolvasási-írási feladatokban igyekvőek, de fejlesztésre szorulnak. A dallami készségfejlesztés a
jelről való reprodukció gyakorlására irányult. A kézjelről történő szolmizálás utáni dalfelismerés a
legnehezebb zenei feladat a tanulóim számára. A fejlődés érdekében több, a hangok
hangzásviszonyainak automatizálódását elősegítő játékok tervezésére kell törekednem a jövőben.
Az osztály éneklési készsége megfelelő, szeretik a zenét, szívesen énekelnek. A projektben énekelt
népdalok többségét 3. osztályban is énekeltük már. Ezek a dalok szorosan a témához kapcsolódtak, a
készségfejlesztő feladatok megoldását tették lehetővé. Két új népdal megtanítását terveztem: a Kelj fel
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juhász… kezdetű a tankönyvünkben is szerepel, az A juhásznak jól van dolga… nem, de mivel szorosan
a témához kapcsolódik, fontosnak éreztem, hogy megtanítsam. E dal esetében kivetítettem a dal szövegét
a könnyebb elsajátítás érdekében. Könnyen megtanulták, többnyire tiszta intonációval. Az apróbb
ritmikai, dallami pontatlanságok javítása a következő órák feladata lesz.

A játékosság mellett kiemelkedő szerepet kapott az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, melyre
leginkább a néprajzi ismeretek bővítésekor nyílt lehetőség. Minden népdal szövege értékes néprajzi
kincs, amelyek értelmezésével egy régi-új világba kalauzolom a gyerekeket. A képek vetítése is
segítségemre volt ebben. A tanulók érdeklődését kihasználva gyűjtőmunkát is kaptak a témához
kapcsolódóan, ezzel segítve az önálló tájékozódást a könyvtárban, interneten egyaránt. Csoportokban
kellett dolgozniuk: a jól olvasók a népmesegyűjtést, a szépen írók az irodalomjegyzék összeállítását
kapták feladatul. A jó nyelvtani készségekkel rendelkezők a szólások magyarázatában segédkeztek;
remek kézügyességre a tabló készítésekor volt szükség. A számítógép-barátok az időjárásjóslások
összegyűjtésében remekeltek. Az ismeretek rendszerezése a gyűjtőmunkák feldolgozása során, tablók
készítésével valósult meg az összefoglaló órán.
A pásztorok életének szerves része volt a tánc is, ezért tánchagyományunk megismertetése is fontos
feladat. Már 1-3. osztályban is adódott lehetőségem egy-két egyszerű tánclépés megtanítására, így ezeket
felelevenítve egyszerű páros ugrós táncot tudtunk megvalósítani. Az ellenkező nemű pár választása
ebben az életkorban már nem annyira természetes, különösen akkor, ha meg kell fogni a társ kezét. Bár
erőltetni véleményem szerint nem szabad, de fontos megértetni a gyerekekkel, hogy ez a gesztus
(kézfogás) az elfogadás, a tisztelet jele a másik iránt.

A téma feldolgozása során a tervezett célokat sikerült elérnem. A feladatok megvalósításakor
törekedtem a fokozatosságra, változatosságra; ez utóbbi az órák szervezésében is megmutatkozott.
Csoportmunkában jól és szívesen dolgoznak a tanulóim; szociális kompetenciájuk fejlődésének
érdekében a páros munkára szükséges nagyobb figyelmet fordítanom. A gyerekek érdeklődése, a
különféle tevékenységek hozzájárultak a motiváció, az aktivitásuk fenntartásához. A differenciált
feladatok a tanulási nehézséggel küzdő tanulók munkáját is segítették.
Törekedtem arra, hogy komplex módon mutassam be a gyerekeknek a pásztorkultúrát. A tanulók
tevékeny közreműködésével, képek vetítésével, játékkal-tánccal, zenehallgatással sikerült az értékek
bemutatása, megélése, és mindez hozzájárult ahhoz, hogy megértsék a jeles napok, szokások
fontosságát, szerepét a természetes kultúrában és mai életünkben.

„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg, nem is őrizni, mert nem rab. Hagyományaink csak
akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket.” (Sebő Ferenc)
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Óraterv

Iskola:
A pedagógus neve:
Műveltségterület: Művészetek
Tantárgy: Ének-zene
Osztály: 4. osztály (normál)
Az óra témája:
Hagyományőrzés – a pásztorok élete; pásztorünnepek; viselet, tárgykultúra bemutatása; a témához kapcsolódó népdalok éneklése
Az óra cél- és feladatrendszere:
Mihály nap alkalmából vidám játékfűzés keretében ismételtük át a jeles naphoz kötődő népszokásainkat, amelyet a tavalyi év során csoportmunkában
dolgoztak fel a gyermekek. A Mihály napi szokásainkból kiindulva a pásztorok életébe kalauzoltam a tanulókat. Képek segítségével, a Kelj fel juhász… kezdetű
népdal szövegének értelmezésével a pásztorok életmódjával ismerkedtek meg. A feldolgozás során új értelmet nyertek a „főkolompos”, az „aranyszőrű bárány”,
a „sok van a rovásán” kifejezéseink, szólásaink.
Az órám célja a néprajzi ismeretek bővítése képek vetítésével, új népdal tanításával, a tanultak ismétlésével, meglévő zenei ismeretek alkalmazásával. A
népdalok éneklése, a rejtett néprajzi információk kiemelése során motiválttá válnak a tanulók az ismeretek befogadására.
A téma élményszerű megismertetése hozzásegíti a gyermekeket az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, attitűd kibontakoztatásához.
Minden énekelt népdal, a szólások, népi kifejezések olyan értékeket közvetítenek és építenek be a tanulók személyiségébe, melyek színesítik fantáziájukat,
fejlesztik szókincsüket, formálják ízlésüket. Megteremtik a lehetőséget arra, hogy a gyerekek elfogadják társadalmunk, kultúránk sokszínűségét, mások
értékeinek tiszteletét. Ezáltal fejlődik szociális és állampolgári kompetenciájuk, mely a nemzeti öntudat kibontakoztatását segíti elő, az együttműködési,
alkalmazkodási, elfogadási attitűdök fejlődését mozdítja előre.
A közös éneklés, a hozzájuk kapcsolt mozgás, a képek vetítése megteremti azt a vidám hangulatot, amely segíti az új ismeretek befogadását, rögzítését, a
tanult zenei ismeretek alkalmazását.
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Didaktikai feladatok
 A Kelj fel juhász… kezdetű népdal gyakorlása
 A Szélről legeljetek… kezdetű népdal felismerése furulyáról; a népdal történetének felelevenítése
 A Megismerni a kanászt… kezdetű népdal felismerése kézjelről való szolmizálás után, a népdal éneklése „titi-tá” kísérettel és kétfázisú mozgással
 Tanult zenei ismeretek alkalmazása ismert népdalokon: szolmizációs hangok neve, kézjele, népdalt kísérő ritmus-motívum hangoztatása
 Az A juhásznak jól van dolga… kezdetű népdal tanítása hallás után, dallamának bemutatása furulyán
 Zenehallgatás: Kodály Zoltán: A juhásznak… kórusmű meghallgatása
 Hagyományőrzés: a pásztorok eszközei, ezek funkciója; viselet, szórakozás bemutatása képek segítségével
Képzési feladatok
 Ritmikai készségfejlesztés „titi-tá” kísérettel, kétfázisú mozgással
 Dallami készségfejlesztés kézjelről való szolmizálással, nehezebb hangközök gyakorlása kézjellel, belső hallás fejlesztése dalfelismeréskor, tiszta
intonáció
 Figyelem fejlesztése azonos dallammotívumok megfigyeltetésével az új dal tanítása során
 Metrum-érzék fejlesztése dalokhoz hangoztatott mérőütéssel, kétfázisú mozgással
 Zenei emlékezet fejlesztése az ismert dalok felelevenítésével
 Anyanyelvi kommunikáció, szókincs fejlesztése szólások, népies kifejezések magyarázatával; gondolatok szóbeli kifejezése, érthető szövegmondás
éneklés közben
Nevelési feladatok
 A közös, együttes élmény megteremtése
 Népdalok hangulatának megfelelő előadásmódra ösztönzése példamutatással
 Kompetenciák fejlesztése: együttműködés, alkalmazkodás, türelem, elfogadás, egymás iránti tisztelet
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 Digitális kompetencia fejlesztése: az információ megkeresése, összegyűjtése, internet alapú szolgáltatások elérése a házi feladat kapcsán
Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, hon- és népismeret
Felhasznált források:
Tegzes György: Ének-zene 4. osztály
Néprajz gyerekeknek 3.: Szilaj pásztorok, Néprajzi Múzeum 2006.
Néprajz gyerekeknek 1.: Beszédes népviseletek, Néprajzi Múzeum 2003.
Tasnádi Zsuzsanna - Selmeczi Kovács Attila: Régi magyar mintakincs, Cser Kiadó – Néprajzi Múzeum 2012.
Tátrai Zsuzsanna - Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások, Mezőgazdasági Kiadó 1997.
Kodály Zoltán: A juhász (zenehallgatás-CD, az iskolánk kórusának előadásában – Végtelen út 2012.)

Dátum: 2014.
Időkeret
16’

Az óra menete
I.

Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Munkaforma

Eszközök

Órarész típusa

HANGULATI ELŐKÉSZÍTÉS,
RÁHANGOLÓDÁS

8’
1. A Kelj fel juhász… kezdetű népdal
megszólaltatása furulyán
 a dal közös éneklése, folyamatos
rögzítése
Dallami- és ritmikai készségfejlesztés

A népdal
dallamának
bemutatása
furulyán

Közös éneklés

Frontális
osztálymunka

Tanítói eszköz:
furulya

Ismétlő-gyakorló

Tanítói eszköz:
furulya

2. A Szélről legeljetek… kezdetű népdal
megszólaltatása furulyán
 a dal közös éneklése
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8’

a dal néprajzi történetének felidézése
kulcsszavak segítségével: hajdúk,
bécsi vásár
a dal ritmusának tapsolása
utolsó sor ritmusának kiegészítése

Alsó tagozat

Egyéni munka
Tábla képe: utolsó
sor ritmusa felírva
a táblára, a 2. és 4.
ütem hiányzik

Dalfelismerés
3. A Megismerni a kanászt… kezdetű dal
szolmizálása kézjelről
 hangadás: „G”
 a dal szolmizálása
 a dal dúdolása
 a dal felismerése
 éneklése szöveggel
 egyéni szolmizálás kézjelről



29’
2’
II.

Frontális
osztálymunka

Kézjelek tanítói
mutatása

Egyéni munka

éneklése titi-tá osztinátóval
éneklése kétfázisú mozgással:
mérőlépés + ritmus taps

Új ismeretet nyújtó

ISMERETNYÚJTÁS

Célkitűzés
„A mai órára olyan képek gyűjtése volt a házi
feladat, amely a pásztorok életéhez
kapcsolódik.”
Gyűjtőmunka megtekintése (Az előző órán
gyűjtőmunkát kaptak a gyerekek. Képeket,
könyveket kereshettek a pásztorkodásról.)

Beszélgetés
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„Ma egy újabb, a pásztorok életmódjához
kapcsolható népdalt szeretnék megtanítani
nektek.”
Megfigyelési szempont
„A dal hallgatása közben figyeljétek meg, hogy
a sorok között van-e azonos!
10’

„A dallamot először furulyán hallgassátok
meg, majd szöveggel is bemutatom nektek.”




a dallam bemutatása furulyán
a népdal bemutatása szöveggel
a megfigyelési szempont
megbeszélése; ha szükséges, az
azonos dallamsorok kiemelése (a dal
1-2. sora azonos)

1. Hallás utáni daltanítás

1’

1. A dal ismételt bemutatása az 1.
versszakkal
2. A dal 1-2. sorának ismételt bemutatása
3. A dal 1-2. sorának visszaénekeltetése a
tanulókkal
4. Ha szükséges a nehezebb hangközök
kiemelése, szolmizálása, éneklése
szöveggel
5. Hibajavítás után az 1-2. sor újraéneklése
6. A dal 3. sorának bemutatása
7. A dal 3. sorának visszaénekeltetése a
tanulókkal
8. Ha szükséges, hibajavítás, hibás
motívum kiemelése, újraéneklése

Alsó tagozat

Segítségként a dal
szövegének
kivetítése
Frontális
osztálymunka
A népdal
dallamának
bemutatása
furulyán.
A tanító bemutató
éneke.
Megbeszélés

Frontális
osztálymunka

A tanító bemutató
éneke.
A dal szövegének
vetítése, kiemelve
színekkel a zenei
sorokat
Közös éneklés
Tanító kézjele
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8’

9. Hibajavítás után a dal 3. sorának
újraéneklése
10. A dal 4. sorának bemutatása
11. A dal 4. sorának visszaénekeltetése a
tanulókkal
12. Ha szükséges, hibajavítás, hibás
motívum kiemelése, újraéneklése
13. Hibajavítás után a dal 4. sorának
újraéneklése
14. A dal eléneklése
15. A dal 2. versszakának átolvasása
16. A dal éneklése 2 versszakkal

Alsó tagozat

Frontális
osztálymunka
Zenemű
bemutatásameghallgatása

Projektor, laptop,
vetítővászon

Feladatlap a
tanulóknak

2. Zenehallgatás
A népdal meghallgatása Kodály Zoltán
feldolgozásában, az iskolánk kórusainak
közreműködésével készült CD-ről;
a kóruséneklés szépsége

Csoportmunka
Alkalmazó-gyakorló.

3. Néprajzi ismeretek bővítése: a pásztorok
eszközei, ezek funkciója; a pásztorok
viselete, szórakozásaik
Diavetítés indítása
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Alsó tagozat

A tanult ismeretek ismétlése feladatlap
segítségével
„Kösd össze a fogalmakat a képekkel!”

Aranyszőrű bárány

Sok van a rovásán

Suba

Pásztor

Bocskor

Cifra szűr

Beszélgetés

Frontális
osztálymunka
Új ismeretek
rendszerezése,
folyamatos rögzítés.

Ellenőrzés, hibajavítás a helyes
megoldás kivetítésével
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6.dia
Pásztort ábrázoló kép
Kit ábrázol? (Pásztort)
Mit visel? (Subát, kalapot, csizmát)
Miből készült a suba? (Juhok szőréből gyapjúból)
Mit tart a kezében? (furulyát, botot)
Mire szolgált a bot? (Fegyverként: a
farkasok, betyárok távoltartására; a maga
szórakoztatására: táncolt vele.)

Alsó tagozat

Magyarázat
Elbeszélés

„Az ősszel, Mihály napkor hazatérő
pásztoroknak ünneplésképpen vásárt
rendeztek. Erre az alkalomra a pásztorok is
’ünneplőbe’ öltöztek, cifra szűrt vettek
magukra.”
7. dia
Ünnepi viselet: suba
8.dia
Cifra szűr
A „Kiteszik a szűrét” szólásunk erre a
ruhadarabra utal. Jelképes eljárással adták
tudtára a házasulandó legénynek a leány
érzelmeit vagy a lányos szülők
elhatározását. Ha nem volt kedvükre való a
legény, a szó szoros értelmében kitették,
kiakasztották a szűrét az eresz alá.

Elbeszélés

Magyarázat
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4’

2’
1’

1’

9.dia
Gatya, bocskor
Visszacsatolás a Megismerni a kanászt…
kezdetű dalhoz:
„Elöl fűzött bocskoráról…”
A férfiak fő ruhadarabja a vászon ing és a
gatya volt, ez alkotta nyáron az öltözetet.
Ünnepre finomabb anyagból és nagyon bőre
szabva készült ez a ruhadarab. A pásztorok
még a 20. sz. elején is télen-nyáron
gatyában jártak.
Erre a ruhadarabra utal a „ráncba szed”
szólásunk.
A keményebb vászonból készült gatyának a
ráncba szedése nagy hozzáértést, erőt és
ügyességet igényelt. Nem belevasalták a
ráncokat, hanem kézi erővel rögzítették a
hajtásokat. Erős kézzel kellett tartani a
hajtásokat, hogy ki ne ugorjanak, majd
madzaggal összekötözték, amíg az ember fel
nem vette. A gatya ráncba szedésének ez az Közös éneklés
eljárása azért válhatott a féktelen emberi
indulatok megrendszabályozásának
jelképévé, mert e művelet során keményen
kézben kellett tartani az anyagot, hiszen
nem lehetett egykönnyen a kívánt alakúra
formálni.

Alsó tagozat

Csoportmunka

4. Ismeretek összegzése
1. Milyen ruhadarabokból áll egy pásztor
viselete? (Suba, kalap vagy kucsma, bot)
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2. Milyen ruhadarabra utal a „ráncba szed”
szólásunk? (Gatya)
3. Mely ruhadarab a pásztorok ünnepi
viselete? (Cifra szűr)
4. Mely szólásunk ered a ’szűr’
ruhadarabból? (Kiteszik a szűrét)
A csoportok leírják a választ a füzetbe.
Ellenőrzés, hibajavítás.

Alsó tagozat

Értékelés

5.Az A juhásznak… kezdetű népdal
újraéneklése, folyamatos rögzítése
6.Házi feladat: időjárásjósló megfigyelések
gyűjtése a www.idokep.hu weboldalról (ez a
hf. a projektmunkához kapcsolódik; a projekt
5. óráján kerül sorra)
Szorgalmi feladat: Mit jelent a következő
szólás:
„Suba subához, guba gubához”?

III.

AZ ÓRA ÉRTÉKELÉSE

Értékelési szempontok
Mennyire volt aktív a részvétel a közös éneklésben,
a készségfejlesztő feladatokban?
A sokat jelentkező és jól válaszoló tanulók
kiemelése; a tanulók szorgalmának jutalmazása.
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E)

Alsó tagozat

Reflexió (Óraterv)

Iskola:
A pedagógus neve:
Műveltségterület: Művészetek
Tantárgy: Ének-zene
Osztály: 4. osztály (normál)
Az óra témája: Hagyományőrzés – a pásztorok élete; pásztorünnepek; viselet, tárgykultúra
bemutatása; a témához kapcsolódó népdalok éneklése

A tanítási óra célja a témához kapcsolódó népdalcsokor éneklése a meglévő zenei ismeretek
alkalmazásával, dallami-, és ritmikai készségfejlesztés, néprajzi ismeretek bővítése a pásztorok
életmódjával kapcsolatban.
Az óra feladatainak megvalósításához három olyan népdalt választottam, amit szívesen énekelnek a
gyerekek, és szorosan a témához kapcsolódik mindegyik. A Kelj fel juhász…, a Szélről legeljetek…
kezdetű népdalt furulyán játszott dallama után könnyedén felismerték a gyerekek. A Kelj fel juhász…
esetében a furulyadallamhoz képest 2 hanggal lejjebb énekeltettem a dalt, mert a furulya (D-ről játszott)
hangmagassága az osztály számára nem teszi lehetővé a tiszta intonációt.
A készségfejlesztés terén a hangsúly a belső hallás fejlesztésére helyeződött, amit a Megismerni a
kanászt… kezdetű dalon oldottam meg. A kézjeles szolmizálásról való dalfelismerés az egyik
legnehezebb zenei feladat a gyerekek számára, mivel még nagyon szoros az asszociációs kapcsolat a
szöveg és a dallam között. A hangok hangzásviszonyai nem automatizálódtak megfelelően, több
szolmizációs gyakorlat elvégzésére kell törekednem a jövőben, hiszen felső tagozatban, a hangközök
felismerésénél is nagyon fontos szerepe lesz ennek.
Az ilyen jellegű feladatok elvégzését nehezíti az is, hogy a szolmizálás nem kedvelt gyakorlat a
gyerekek számára, ráadásul nem is olyan kézzel fogható, mint bármelyik ritmusgyakorlat, amit
tapsolunk vagy lépünk. A ritmikai készségfejlesztés nekünk inkább játék, mint feladat. Óra közben oldja
a feszültséget, amire a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóimnak nagy szüksége van. Kétfázisú mozgást
már 1. osztályban is végeztünk; nagyon szeretik annak ellenére, hogy nem mindig sikerül pontosan
megvalósítani. Az elmúlt órákon nem ez a feladat volt a készségfejlesztés központjában, így „kijöttek a
gyakorlatból”: bizonytalan volt a mérőlépés, bátortalanabb volt a taps is. A ritmusírás kapcsán
elmondható, hogy a feladatot jól oldották meg a gyerekek. A tanulási nehézséggel küzdő tanulóknak
nehézséget okozott a megoldás, differenciálásra lett volna szükség: nekik elég lett volna az első motívum
kiegészítése.
Az A juhásznak jól van dolga… kezdetű népdalt is furulyán mutattam be először, majd ezt követte a
szöveges éneklés is. Ez kellő időt biztosított arra, hogy megfigyeljék a dallamot és helyesen ismerjék fel
a dal 1-2. sorának azonosságát. A tiszta intonáció érdekében alacsonyabb hangmagasságon tanítottam.
A daltanításnál mindig mutatom a dallam vonalát is, ez könnyebbé teszi az elsajátítást. Nem könnyű a
kezdő motívuma, hiszen T4 ugrással kezd, amiről K6-t ugrik felfelé. Ezért emeltem ki a „dó – szó, mi –
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szó” motívumot szolmizálva (ráadásul a ritmusa is nehéz). A dalt megtanulták; az ismétlések során az
apró pontatlanságok is kitisztulnak majd.
Úgy gondolom, nem kell görcsösen ragaszkodni a hamis hangok szolmizációval való javításához,
mert az elveszi a kedvüket az énekléstől. Mivel a gyakorlások során egyre jobban tudják a szöveget,
pontosabbá válik a ritmus, így jobban tudnak figyelni a tiszta intonációra is.
A népdal nem szerepel a tankönyvünkben, de a néprajzi témához szorosan kapcsolódik, ezért
fontosnak éreztem, hogy megtanítsam. A népdal tanulásának megkönnyítésére használtam a dal
szövegének kivetítését.
A zenehallgatáshoz kivételesen nem adtam megfigyelési szempontot. Célja a népdal kórusműként
való feldolgozásának meghallgatása volt. Ami személyessé tette: iskolánk kórusának előadásában
hallhattuk.
Kihasználva tanítványaim érdeklődését: a pásztorok életmódjának megismertetése is a célom,
amelyet a 3. osztályban és az idén tanult népdalokból kiindulva valósítok meg. Az órám néprajzi témája
a pásztorok eszközeinek, viseletének megismerése, amelyet képekkel illusztrálva, vetítés keretében
oldottam meg. Az ismeretek felelevenítésére feladatlapon, csoportmunkában dolgoztak a gyerekek. A
hatékonyabb ellenőrzés és hibajavítás érdekében itt is a vetítés lehetőségét használtam ki. A feladatlapon
szerepeltek már olyan képek és fogalmak is, amelyek az előzetes ismeretek felmérését szolgálták. A
vetítéshez kapcsolódó elbeszélésem rövid, lényegre törő volt. A figyelmüket a vetítéssel sikerült
lekötnöm, az elbeszélésemet érdeklődve hallgatták. Az ismeretek összegzését ismét csoportmunkában
végezték a tanulók, így segítve egymást a tudásanyag bevésésében.
A kitűzött célokat, feladatokat sikerült megvalósítanom. A gyerekek folyamatosan motiváltak és
aktívak voltak az órán.
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VI. Technika
A)

Csoportprofil

A csoport személyi összetétele, jellemzői
Az osztály 24 főből áll, 14 lány és 10 fiú tanuló alkotja.
A 3. év elején vettem át a magyar nyelv és irodalom, technika és rajz tantárgyak tanítását az
osztályban.
Egészségi állapotuk jó, életkoruknak megfelelő. Egy állami gondozott kislány jár az osztályba; két
félárva tanuló van, és öt tanulónak a szülei elváltak. Anyagi gondokkal négy család küzd, de a szülők
teljes igyekezetükkel azon vannak, hogy a gyermekeiknek mindent megadjanak.
Az osztály összetétele folyamatosan változott az évek során. Két tanuló külföldre költözött, viszont
az évek során négy új tanuló érkezett a csoportba. A sok változás ellenére az osztályközösség jónak
mondható. Peremhelyzetben egy tanuló található; az ő közlékenységét és látásmódját nehezen fogadják
el a társai, de kölcsönös választás a szociometriai mérésben nála is megtalálható. A fiú és a lány
csoportok nem különülnek el egymástól, több tanulón keresztül is kapcsolódnak.
Az instabil családi háttér és a sok változás miatt még fontosabb, hogy biztos énképet alakítsunk ki a
gyerekekben. Ehhez azonban meg kell teremteni azt a bizalomteljes légkört, ahol biztonságban érzik
magukat, és ahol az önbizalmuk megerősödhet. Rendszeresen tartunk beszélgető-kört, ahol az aktuális
feszültségek, problémák feltárása és megoldása mellett lehetőségünk van tovább mélyíteni a gyerekek
közötti kapcsolatot, és barátságokat megalapozni.
A közösségformálásra remek alkalmat ad az évenkénti „Őszi vigasság” elnevezésű iskolai
rendezvény. Ilyenkor nem csupán a gyerekekkel tudunk kötetlenül együtt lenni, beszélgetni, hanem a
szülőkkel is. Ez igen nagy segítségünkre van a hatékony és támogató kapcsolatok kialakításában. Év
közben – az osztálykiránduláson túl – havi szinten osztályprogramokat szervezünk (szánkózás a gáton,
Mikulás, Nyuszi buli, stb.), és a tanévet családi nappal zárjuk. Úgy gondolom, hogy a sok közös, pozitív
élmény segíti a gyerekeket és a szülőket, hogy valódi közösségnek érezzék az osztályt.
A gyerekek nagy mozgásigénnyel rendelkeznek; többségük külön sportfoglalkozásra is jár, akár heti
több alkalommal is. A tanulásban azonban csak néhányuknak tudnak otthon segíteni, így minden
alkalmat meg kell ragadni a gyenge területek megerősítésére, és a kiemelkedő pontok további
fejlesztésére.
A csoport igen egyenetlen képesség-struktúrával rendelkezik. Két SNI-s és két BTMN-s tanuló jár az
osztályba.
A. esetében aktivitás és figyelemzavar a diagnózis.
B.-nél pedig meg nem határozott fejlődési zavart, diszgráfiát állapítottak meg, ugyanakkor
matematikából tehetséggondozásban részesül.
C. olvasási és helyesírási,
D. pedig írás- helyesírás nehézséggel küzd.
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Mellettük sok jó képességű, és néhány egészen kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló is a közösség
tagja. A fent leírtakból kiderül, hogy a pontos előzetes tervezőmunka elengedhetetlen, és változatos,
egyénre szabott módszerekkel, eszközökkel tudom csak elérni a kitűzött céljaimat.
Mindenképpen alkalmaznom kell a mennyiségi és a minőségi differenciálást, és ennek
hatékonyságához szükségem van a gyerekek önállóságának és önszabályozásának a fejlesztésére. Így
hatékonyan tudom kezelni a munkatempóban és a képességekben megmutatkozó különbségeket.
A munkában nagyon nagy segítségemre vannak a gyógy- és fejlesztőpedagógusok is.
A gyerekek felismerik a technika tantárgy szükségességét, hasznát és veszélyeit.
Ismerik a munka fő szakaszait: az előkészítő, a kivitelező és a befejező munkálatokat. Egyre
önállóbbak a technikai megoldások tervezésében, kivitelezésében, ellenőrzésében, tökéletesítésében és
értékelésében. Munkavégzés közben betartják a szabályokat. Alkalmazzák a gyakorlatban a tanult
ismereteket. Alkalmazzák a közlekedéssel kapcsolatos kulturált magatartási szokásokat. Tapasztalataik,
ismereteik vannak a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás fontosságáról.
A türelem és a koncentrációképesség fejlesztendő több tanuló esetében.
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Tematikus terv

Pedagógus neve:
Szakja:
Az iskola neve:
Műveltségterület: Életvitel és gyakorlati ismeretek
Tantárgy: Tanító – családi és háztartási, gazdasági műveltségi terület
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:
 A technikai műveltség továbbfejlesztése.
 Elméleti és gyakorlati ismeretek fejlesztése; a fa, a papír és a fonal magasabb szintű megmunkálása.
 A környezeti kultúra értékeinek megismerése, formálása.
 A műszaki információközlés ismereteinek elmélyítése, bővítése.
 A hagyományok tisztelete. A természetes eredetű alapanyagok csoportjainak, tulajdonságainak, felhasználhatóságának a megismertetése.
 A természetes eredetű alapanyagok megkülönböztetése, a felhasználásuk lehetőségeinek és korlátainak a megismertetése. Önálló, kreatív
felhasználási


módok kigondolása, megtervezése, kivitelezése.

 Az együttműködési készség fejlesztése; pontos, precíz munkavégzésre nevelés.
Tantárgyi kapcsolatok: matematika, rajz; magyar nyelv és irodalom, környezetismeret
Felhasznált források: Nemzeti Alaptanterv, pedagógiai program, helyi tanterv, tankönyv; internet
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Óra

1.

2.

3.

A tanítási óra

Vendégvárás

Didaktikai
feladatok
A figyelem felkeltése,
új ismeretek,
rendszerezés és
rögzítés,
alkalmazás,
ellenőrzés és értékelés.

Alsó tagozat

Fejlesztési területek Ismeretanyag
Esztétikai-művészeti
tudatosság és
kifejezőképesség.
A kommunikációs
kompetencia
fejlesztése.

Szalvétahajtogatási
módok.
Az ünnepi terítés;
kiegészítők
használata.
Asztal terítése.

Házi feladat: Gyűjtőmunka: várakról képek; ismeretanyag
Különböző
Vár papírhengerből
tudáselemek
és papírkúpból.
A figyelem felkeltése, összekapcsolása.
az új ismeretek,
Kik építették és mire
Makett
rendszerezés és
Az esztétikaihasználták a várat?
rögzítés,
művészeti
Az épület jellegzetes
ellenőrzés és értékelés. tudatosság és
tulajdonságai és részei.
kifejezőképesség.
Tervezés, szerkesztés,
Diszpozíció.
nyírás, ragasztás.
Házi feladat: 2 tanuló / kiselőadás; gyűjtőmunka: képek; ismeretanyag a hollóról
Különböző
A figyelem felkeltése,
Holló fakanálból.
tudáselemek
az új ismeretek,
Többféle anyag
összekapcsolása.
rendszerezés és
A madarak jellemzői.
együttes
Esztétikai-művészeti
rögzítés,
A holló jellegzetes
alkalmazása
tudatosság és
alkalmazás,
tulajdonságai.
kifejezőképesség.
ellenőrzés és értékelés.
Festés, körberajzolás,
Kreativitás.
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Munkaformák,
módszerek
Beszélgetés-vita,
egyéni munka
(differenciáltan),

Szemléltetés

PPT, terített asztal,
munkadarab bemutatása.

csoportmunka,
dramatizálás.

Frontális
bemutatás,
egyéni- és
csoportmunka
(differenciálás),

PPT, képek magyarországi
várakról, papírkúp minta.

elemzés.

Kiselőadás
(tanulói);
gyűjtőmunkabeszámolás,
egyéni
ellenőrzésönellenőrzés,

PPT, képek a hollóról,
fakanál bábok bemutatása,
munkadarab bemutatása.
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Óra

A tanítási óra

Didaktikai
feladatok

Alsó tagozat

Fejlesztési területek Ismeretanyag
nyírás, tekerés,
ragasztás.

4.

Házi feladat: Gyűjtőmunka: az édesanyáról és a tanulóról fényképek.
Esztétikai-művészeti
tudatosság és
A figyelem felkeltése; kifejezőképesség.
az új ismeretek,
Kommunikációs
Jeles
napok:
rendszerezés és
kompetencia
anyák napja
rögzítés;
fejlesztése.
alkalmazás;
Figyelem.
ellenőrzés és értékelés. Empátia.
Kreativitás.

Képeslap
fonalgrafikával.
Az ünnep lényege,
jelképei.
Tervezés, rajzolás.
Egyéni ötletek.

Munkaformák,
módszerek
dramatizálás.

Szemléltetés

Beszélgetés-vita,
frontális
bemutatás,

PPT, fényképek
bemutatása (kiállítás),
munkadarab bemutatása.

egyéni munka
(differenciáltan).

Házi feladat: 2 tanuló / kiselőadás: a pipacs; gyűjtőmunka: pipacsról képek
5.

Kiselőadás
(tanulói),

Jeles napok:
anyák napja

A figyelem felkeltése;
az új ismeretek;
rendszerezés és
rögzítés;
alkalmazás;
ellenőrzés és értékelés.

Különböző
tudáselemek
összekapcsolása.
Esztétikai-művészeti
tudatosság és
kifejezőképesség.

Pipacs papírból.
A virágok
tulajdonságai.
Penderítés, a papír
tulajdonságai.

frontális
bemutatás,
egyéni
(differenciáltan),

PPT (tanulói PPT is),
képek a pipacsról,
munkadarab bemutatása.

ellenőrzésönellenőrzés.
Házi feladat: 2 tanuló / kiselőadás; gyűjtőmunka: menetrendek (helyi- és távolsági busz, vonat)
Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.
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C)

Alsó tagozat

Reflexió (Tematikus terv)

A tematikus tervet a tantervi előírásoknak és az intézmény pedagógiai programjának, helyi
tantervének megfelelően állítottam össze.
A tervezet a tankönyv anyagaira épül, és igazodik a kiadó tanmenetjavaslatának ütemezéséhez.
A témakör tanítása során a természetes eredetű alapanyagok csoportjainak, tulajdonságainak,
felhasználhatóságuknak a megismertetése volt a cél.
A felhasználás lehetőségeinek a megismertetése az önálló, kreatív felhasználási módok
kigondolásának, megtervezésének, kivitelezésének együttes alkalmazásával történt.
Az elméleti ismeretek bővítésénél jól tudtam alapozni a már meglévő ismereteikre.
A prezentációk elősegítették az ismeretek mélyülését, színesítették azok átadását, elsajátítását.
Az elméleti ismeretanyag mellett – a tanult anyag felhasználásával – minden órán munkadarabot is
készítettek a tanulók. A gyerekek a munkadarabokat nagy lelkesedéssel, odafigyeléssel alkották meg,
miközben a tanítói utasításokat betartották, ügyeltek a pontos, precíz kivitelezésre.

A témakör óráit, tananyagát jól válogattam össze; ennek bizonyítékai: a tanórákat jellemző lelkes
munkavégzés és a tetszetős munkadarabok megszületése
A tanulók az új ismereteket jól elsajátították, és a megszerzett elméleti tudásukat a vártnak
megfelelően alkalmazták. Ezt tükrözik az esztétikus tanulói munkák.
A munkaformákat helyesen választottam meg, mivel örömmel, egymást segítve dolgoztak a diákok,
mindvégig együtt.
Az órák remek hangulatban teltek; a tanulók végig motiváltak voltak.
Fejlődött az ön- és társértékelésük. Az együttműködés, egymás segítése, az építő kritika és annak
elfogadása lassan természetessé válik az egész osztály számára.
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D)

Alsó tagozat

Óraterv

A pedagógus neve:
Szakja:
Műveltségterület:

Tanító – családi és háztartási, gazdasági műveltségi terület

Tantárgy:

Technika

Osztály:

3.

Az óra témája:

Jeles napok: anyák napja – pipacs készítése papírból

Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűdök, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok, stb.) és az
elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:
 a kézügyesség fejlesztése elemi szinten; a technikai műveltség megalapozása gyakorlati tevékenységeken keresztül; a tanulók beszédés kifejezőkészségének a javítása; a koncentráló, problémamegoldó, alkotó, becslési és összpontosító képességek fejlesztése; a
pontosságra, az igényes, dekoratív munkadarabra való igény erősítése; mérés milliméteres pontossággal.

Az óra didaktikai feladatai: eddigi ismeretek bővítése; elméleti és gyakorlati ismereteik fejlesztése a papír megmunkálásával, tulajdonságaival
kapcsolatban.
Tantárgyi kapcsolatok: ének-zene, környezetismeret, matematika, angol, magyar nyelv és irodalom
Taneszközök: projektor, szirom-sablon (nagy, kicsi), olló, ragasztó, vonalzó, ceruza, piros origami papír, fekete origami papír, karton, szalvéta,
lemez, írólap
Felhasznált források: tankönyv, internet (Google, YouTube)
Dátum:
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Alsó tagozat

Nevelési-oktatási stratégia
Időkeret

Az óra menete

1 perc

Szervezési feladatok

2 perc

5 perc

Megjegyzések

Módszerek

Tanulói
munkaformák

Eszközök

Tanulói kiselőadás
meghallgatása.
Téma: A pipacs

Kiselőadás

Frontális

Projektor, tanulói PPT

Társak értékelése.
Szempontok:
- Mi volt új
információ?
- Mi tetszett a
legjobban?
- Mit tanácsolsz az
előadóknak?

társértékelés

Tanítói értékelés:
a megfelelő
minőségű
kiselőadásra az
előadók szóbeli
jegyet kapnak.

Frontális

projektor, tanítói PPT

1. melléklet
2. melléklet

Tavaszi képek gyűjtőmunkák megtekintése.
Tavasztündér című dal
meghallgatása.
- Miről szólt a dal?
- Mi jut eszedbe erről?
- Hogy kapcsolódik
össze a tavasz és a
pipacs?

Beszélgetés-vita

https://www.youtube.com/watch?v=gWs
uVj5FNd8
Tantárgyi
koncentráció:
ének-zene

elemzés
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-

-

2 perc

4 perc

Alsó tagozat

Hogyan kapcsolódik
össze a tavasz és az
anyák napja?
Hogyan kapcsolódik
össze az anyák napja
és a pipacs?

Célkitűzés: A mai órán egy
papírpipacsot fogunk anyák
napjára készíteni.
Biztosan nagyon tetszik
majd anyának vagy
mamának, a képeslappal
együtt!
Válasszák ki a csoportok,
hogy a padon lévő papírok
közül melyik megfelelő a
pipacs elkészítéséhez!
– A szóvivő indokolja
a csoport választását!
Milyen munkadarab
elkészítéséhez lehet
alkalmas a többi papír?
Munkafolyamat, kész
munkadarab bemutatása.
- Milyen

tanítói közlés

Elemzés,
érvelés,
gyakorlás

Csoportmunka

Padokon, mappákban elhelyezett
papírok: lemez, karton, szalvéta,
origami-papír, írólap

bemutatás

frontális

projektor, tanítói PPT
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Korábban
tanultuk a
papírok
csoportosításána
k módjait,
jellemzőit.

3. melléklet
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-

-

25 perc

mértékegységben
adtam meg a
bemetszés méretét?
Miért?
Ez hány cm? Mennyi
ennek a tízszerese?
Mennyi ennek a
kétszerese?
Kézszorobánon
soroljuk fel a
hosszúság
mértékegységeit!

Értékelési szempontok:
pontos, precíz munkavégzés,
igényes, tiszta kivitelezés.
Munkadarab elkészítése.

Alsó tagozat

gyakorlás

Gyakorlati
alkalmazás

Egyéni
(differenciálás)
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https://www.youtube.com/results?search
_query=paper+poppy+flower

Tantárgyi
koncentráció:
matematika

Olló, ragasztó, vonalzó, ceruza, piros és
fekete origami-papír, alap, sablonok

Három tanuló az
előre megrajzolt
szirmokat kezdi
kivágni,
egy
tanuló kinyírva
kapja meg a
szirmokat, már a
bemetszés
mérésével kezd.
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Értékelés:
Olyan közel tedd a
pipacsodat a búzavirághoz,
amennyire elégedett vagy a
munkadaraboddal.
Ha szerinted az egyik pipacs
túl messze van, akkor rakd
közelebb!
Plusz feladat:
Amikor kész vagy, olvasd el
a dián a szöveget, és írj
kérdést + választ!
A magyarfüzetbe dolgozz!

Alsó tagozat

Ön- és
társértékelés

Egyéni

Kész munkadarab

Távolítani nem
szoktuk a
munkadarabot. A
másik
munkájának
bírálata nem
feladat.

4. melléklet
differenciálás

PPT, tanulói
füzet
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Tantárgyi
koncentráció:
magyar nyelv és
irodalom, angol,
környezetismeret
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3
perc

Alsó tagozat

Gyűjtő munka
megbeszélése:
-

frontális
páros
csoportos

Több pár szokott
jelentkezni,
tanítói
közreműködéssel
, de közösen kell
megbeszélniük,
hogy ki tartja
majd a következő
előadást.

Frontális

Ha valaki csak
három vagy
annál kevesebb
ujjat mutat,
megbeszéljük,
hogy mi ennek
az oka.
A tanító is
értékel.

A következő órára
menetrendeket –
helyi- és távolsági
busz, vonat – lehet
hozni.

Kiselőadást a „közlekedési
eszközök fejlődése” témában
lehet készíteni.
A szünetben várom a
jelentkezőket!

3 perc

Rendrakás
Óra végi értékelés:
A kezeden mutasd, hogy
hogyan érezted magad az
órán!

Önértékelés
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Alsó tagozat

Mellékletek:
1. melléklet – Tavaszi képek

2. melléklet – https://www.youtube.com/watch?v=gWsuVj5FNd8

3.melléklet - https://www.youtube.com/watch?v=qcphpOKt3fs
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Alsó tagozat

4. melléklet
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E)

Alsó tagozat

Reflexió (Óraterv)

Az óra a tervezetteknek megfelelően zajlott.
Nagyon szeretik a gyerekek a kiselőadásokat, szeretnek szerepelni, és egyre ügyesebbek. Korábban
gyűjtőmunka-feladatra képeket csak azok a gyerekek hoztak, akiknek lehetőségük volt otthon (az
internetről) kinyomtatni képeket, vagy bőven rendelkezésükre állnak otthon könyvek. Örömmel
tapasztalom, hogy a – probléma áthidalására életre hívott – könyvtárlátogató párok kezdenek egyre
többször az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyvet hozni a tanórára.
A ráhangoló beszélgetésnél nagyon kell figyelni, hogy a témánál maradjanak, mert könnyen
elkalandoznak, másról kezdenek beszélni, de ez a fajta ráhangolás illik legjobban az osztályhoz.
A papírról tanultak felelevenítése jól sikerült, minden csoport megfelelő papírt választott a
munkadarab alapanyagának, de még mindig nehezen élik meg, hogy csak a szóvivő közvetíti a
véleményüket. A többi papír felhasználáshoz igen kreatív megoldások is születtek, de itt is figyelni
kellett, hogy ne terelődjön bohóckodás felé a gondolatmenetük. Mivel az igényes és precíz munka
kivitelezése több tanulónál továbbra sem alap-igény, ezért minden alakalommal ráerősítünk ezeknek a
fontosságára.
A munkadarab elkészítése közben többször kérték a tanulók, hogy újra mutassam meg az elkészítés
menetéről a videót. Így könnyebben feldolgozták a lépéseket, viszont, úgy érzem, hogy nem figyeltek
eléggé, amikor a tanítói utasítások elhangzottak, mert tudták, hogy a videó segít majd nekik a
felidézésben. A szirmok kialakítása több tanulónál is nehézséget okozott, túlságosan kiemelték a síkból
a szirmokat, de a penderítés nagyon szépen sikerült, még az iránnyal sem volt gond. A lassabban haladó
négy tanuló is be tudta fejezni a munkadarabot, de az előrajzolás és nyírás mellett ehhez szükségük volt
a társak segítségére is. Továbbra is kiemelten kell fejleszteni a finommotorikát és a munkatempót az
esetükben.
Több tanulói is eljutott a plusz feladatig. Többen automatikusan alkalmazták a magyarórán használt
jelölést a kérdések nehézségi fokának meghatározásához. Ez nagy örömömre szolgált.
Az állami gondozott kislány az előző órán jelezte, hogy régóta nem találkozott az édesanyjával, és
előreláthatólag hosszú ideig még nem is fog. A múlt órai képeslapot végül nekem készítette és írta meg,
a pipacs pedig az egyik nevelőé lesz.
Összességében az óra jó hangulatban és eredményesen telt. A gyerekek az óra eleji ráhangolódást
nagyon élvezték. Munka közben többször kértek segítséget egymástól is, így végül közösen készültek a
virágok, és kérték, hogy hallgassuk meg a Tavasztündér c. dalt.
Az előkészítésnél mélyebben kell rögzíteni a lépéseket, hogy kivitelezés közben ne várjanak mindig
külső megerősítést.
A munkadarabok kivitelezésének színvonala sokat javult a tanórák során, de még most is van néhány
elnagyolt, elkapkodott munka, ugyanakkor ezeknek a készítői is reálisan értékelik a munkadarabok
minőségét. Az ő esetükben nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy kialakuljon az értékes, tiszta munka
iránti igény, hogy meg tudják élni azt a büszkeséget és örömöt, melyet egy általuk készített, szép
produktum okoz.
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VII. Rajz
A)

Csoportprofil
Osztály: 4.
Létszám: 27 fő
Fiú: 18 fő
Lány: 9 fő
Balkezes: 1 fő
Szemüveges: 2 fő

Az osztállyal a 2010/2011-es tanévtől, tehát első osztálytól foglalkozom. Kolléganőmmel tantárgycsoportosítással, iskolaotthonos formában tanítjuk őket. Én a magyar nyelv és irodalom, valamint a rajz
tantárgyat tanítom. Az osztályfőnök a kolléganőm, ő a matematika, a testnevelés, az ének, a
környezetismeret és a technika tantárgyakat tanítja.
A tanulók jó szociális háttérrel rendelkeznek. A szülők aktívak. Rendszeresen szervezünk közösen
családi programokat, családi napokat. Volt már közös lovaglás, főzés, disznóvágás. Az
osztálykirándulásokat a kolléganőmmel szervezzük, amelyeken a szülők is részt szoktak venni.
Egy tanuló édesapja tavaly év elején tragikus hirtelenséggel elhunyt. Sokat kellett ebben az időben
beszélgetnünk a gyermekekkel. Sokat kérdeztek. A kislányt „felkaroltuk” a szülőkkel. A társai is jobban
nyitottak feléje, így úgy tűnik, átjutott a kezdeti nehézségeken.
Az osztály felkészültsége, általános képességei jók. Felszerelésük, eszközeik hiánytalanul
megvannak. Jellemzően jó minőségű rajzeszközeik vannak. Rendkívül érdeklődőek, az órákon igen
aktívak. Az önfegyelem és a beszédfegyelem 2 tanulónál folyamatos fejlesztést igényel. Őket állandó
pluszfeladatokkal, felelősi megbízásokkal kell lekötni.
Figyelmük az életkoruknak megfelelő. 4 fő bizonytalanabb a társainál, ők folyamatos biztatást
igényelnek.
Preventív jelleggel 2 fő jár fejlesztő foglalkozásokra. Nekik egyéni fejlesztési tervet készítettem,
amelyet időnként felülvizsgálok.
Munkatempójuk általában jó. 2-3 fő nagyon lassú, 4-5 fő pedig hajlamos a kapkodásra. Az osztályra
jellemző az erős versenyszellem. Nagyon sok városi rajzversenyen, pályázaton veszünk részt sikeresen,
pl. a közlekedésbiztonsági pályázaton, az Európa-napon, az Agóra-pályázaton. Újabban az online
versenyeken is megmérettettünk. A Facebookon egy tanuló 2. helyezett lett (közönségszavazás) a
Baráthegyi Alapítvány pályázatán. Az otthon.hu országos rajzpályázatán a legjobb 20 közé került egy
tanulónk rajza. (A munkaközösségen belül én kezelem az alsós rajzpályázatokat.)
Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.
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Az osztály zárt közösségi csoportot működtet, amelynek aktív tagja vagyok. Emellett a szülőket
rendszeresen e-mailben tájékoztatom, valamint az osztálynak 2 Picasa-képalbumot is létrehoztam. Ide
első osztálytól kezdve folyamatosan töltöm fel az osztály fényképeit.
Tantermünk interaktív táblával felszerelt. Itt a tankönyvkiadók programjain kívül az Easy Teach
programot használom. A 2011/2012- es tanévben egy tanfolyamon vettem részt, ahol megismerkedtem
a programmal, illetve később ECDL-vizsgát tettem.
A gyermekek megszokták az interaktív tábla használatát, mivel ez szinte minden óra eszköze. A
kooperatív munkaformákat már rutinszerűen alkalmazzuk. A balkezes és a szemüveges tanulók
ültetésére különösen figyelek, hogy őket sem érje hátrány a testi adottságaik miatt az alkotás közben
(fontos a kéz szabad mozgásának a biztosítása: a balkezes tanuló a padsor szélén ül, a szemüveges
tanulók elől ülnek, hogy jól lássák a táblát). Minden órán differenciálok, mennyiségileg és minőségileg
is. Így az osztály szépen együtt tud haladni. Fő célom a 4–5. osztály közötti átmenet megkönnyítése,
valamint egy biztos tudású, elfogadó, nyugodt osztályt elengedni a 4. év végén.
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Tematikus terv

A pedagógus neve:
A pedagógus szakja: Általános iskolai tanító
Az iskola neve:
Műveltségi terület: Művészetek
Tantárgy: Rajz
A tanulási-tanítás egység témája: Forma, szín, fény / tematikai egység. Játék a színekkel / témakör
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: Színtani ismeretek rendszerezése, kiegészítése konkrét színek egymásra gyakorolt hatásának
megfigyelésével; komplementer; kontraszt. Színkompozíció felismerés; jellemző színek megnevezése műalkotásokban. Szín- és formaritmus kialakítása
sordísz tervezése során. A komplementer színek fogalma; komplementer színpárok megismerése; a színérzék fejlesztése. Színdifferenciáló képesség
fejlesztése; kifejezőképesség fejlesztése. A színek bátor keverése, használata önálló alkotói tevékenységek során. Új műfaj megismerése: plakát. A megfigyelőés reprodukáló készség fejlesztése. Az esztétikai érzék fejlesztése; az együttműködési készség erősítése.
A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: színtani ismeretek; fő színek, mellékszínek; színkeverések.
Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, matematika
Osztály: 4.
Felhasznált források: a tankönyvkiadó tanmenetjavaslata, tankönyv, internet
Dátum:

1.

Tanítási óra
Műalkotás
elemzése.
Szín.

Didaktikai feladatok
Fejlesztési területek
A színekről (Tk. 105–106. o.)
Sordísz
Claude Monet: Napraforgók
temperafestékkel
Vincent van Gogh: Napraforgók.
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Ismeretanyag
– Színkompozíció
felismerése,
jellemző színek

Munkaformák
Kooperatív
csoport,
egyéni,
frontális munka

Szemléltetés
Interaktív tábla,
tanulói
alkotások
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Dekoratív tervezés Színtani ismeretek
egyszerű formákkal rendszerezése, kiegészítése
konkrét színek egymásra
gyakorolt hatásának
megfigyelésével –
komplementer kontraszt.

– Műalkotás-elemzés,
megnevezése
különösen a színek
műalkotásokban.
szempontjából.
– Szín- és formaritmus
– A színekkel
kialakítása sordísz
kapcsolatos új
tervezése során.
ismeretek
felhasználásával:
• tervezés,
• festés.
Óra végén gyűjtőmunka kiadása a következő órára: Ferenczy Károly élete.
Madárdal (Tk. 108. o.)
Temperafestés
A megfigyelő- és
Páros munka,
Interaktív tábla,
Szín.
2.
Ferenczy Károly: Madárdal
– Műalkotás szóbeli
reprodukáló készség
egyéni munka,
tanulói
Műalkotás
– A komplementer színekről
elemzése.
fejlesztése
frontális munka alkotások
elemzése
tanult ismeretek
reprodukción
– Festés
megszilárdítása, alkalmazása a
megjelenő műalkotás
temperafestékkel.
festés során.
(festmény)
másolásával, az
– Műalkotás szóbeli elemzése
eredetihez hasonló
adott szempontok alapján: a
formák, arányok,
kép témája, képi kifejezési
színek, elrendezés
eszközök, kompozíció, a
alkalmazásával.
formák rendje, a
figyelemvezetés módja, a szín
szerepe.
Óra elején beszámolók meghallgatása Ferenczy Károly életéről. PPT-k megtekintése. Jutalmazás. Az egyéni beszámolókat kis ötössel jutalmazom. 5
db kisötöst lehet egy nagy jegyre beváltani.
Óra végén gyűjtőmunka kiadása a következő órára: népművészeti alkotások. Népi használati tárgyak gyűjtése. Tárgyak és képek. Csoportok
megbeszélése, hogy csoportonként legyen elég kép a tablókhoz.
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Szín.
Népművészet–
díszítőművészet

A színek szerepe a magyar
népművészetben (Tk. 107. o.)
– Színtani ismeretek fejlesztése a
színek egymásra gyakorolt
hatásának további
megfigyelésével.

Alsó tagozat

Szemléltetés, lehetőség
szerint eredeti
népművészeti
tárgyakkal.
Tablókészítés
csoportokban a
népművészeti
alkotások képeiből

– Színek
szimbolikájával való
ismerkedés a magyar
népművészetben.
– Népművészeti
alkotások
megismerése,
elemzése a
rendeltetés, az anyag,
a díszítés és a színek
szempontjából.

Óra elején a tárgyak megtekintése pl. csikóbőrös kulacs, mángorlófa. Jutalmazás.
Óra végén gyűjtőmunka kiadása a következő órára: madarakról képek, könyvek gyűjtése. Kedvenc madaram.
Holdbéli madár (Tk. 109. o.)
Temperafestés
– A hétköznapitól
Forma, szín.
4.
Elképzelt állat
– Irodalmi élmény, vers által – - A madár általános
eltérő téma
(madár) folttal,
kiváltott képzet képi úton
külső jegyeinek
feldolgozása a
vonallal való
történő reprodukálása.
elemzése.
fantázia szabad
ábrázolása.
áramlásával.
– Természeti forma (madár)
– „Átírt” forma festése
testének formai, színbeli
temperafestékkel.
– A kép lényegének
elemzése emlékezeti úton és
kiemelése mérettel,
megfigyelt képek alapján.
színnel, a képtéren
való elrendezéssel.
Óra elején egyéni kiselőadások meghallgatása. Jutalmazás.
Plakáttervezés (Tk. 114–115.
Vegyes technika
– A mondanivaló és a
Szín, forma,
5.
o.).
képi megoldás
kompozíció.
Dekoratív jellegű
Rippl Rónai József: Plakátterv
megfeleltetése a
képalakítás
„Papír porzsák”.
képalkotás során.
„Iskola”.
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Kooperatív
csoport,
egyéni,
frontális

Interaktív tábla
tanulói
alkotások

Páros munka,
egyéni,
frontális

Interaktív tábla,
tanulói
alkotások

Kooperatív
csoport,
egyéni,
frontális

Interaktív tábla,
tanulói
alkotások
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– A képzőművészeti ismeretek
– A megszokottól
gazdagítása: a plakát, mint a
eltérő, a
vizuális kommunikáció egyik
figyelemfelkeltést
eszköze.
célzó formai, színbeli
és kompozíciós
– Műalkotás (plakát)
megoldások
elemzésével a kép és az üzenet
kialakítása.
közötti összefüggések
vizsgálata.
Március 15-én a környékbeli óvodákban műsorral lépünk fel. A műsort én állítottam össze és tanítottam meg a gyerekeknek. Ezen az órán a
fellépéshez kell a gyerekeknek plakátot tervezni. A plakát szövegének megfogalmazása szorosan kapcsolódik a fogalmazás tananyagához.
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Óraterv

A pedagógus neve:
Műveltségi terület: Művészetek
Tantárgy: Rajz
Osztály: 4.
Az óra témája: Színtapasztalatok gazdagítása, színelméleti ismeretek bővítése.
Az óra cél- és feladatrendszere: Színtani ismeretek rendszerezése, kiegészítése konkrét színek egymásra gyakorolt hatásának megfigyelésével;
komplementer kontraszt. Színkompozíció felismerése, jellemző színek megnevezése műalkotásokban. Szín- és formaritmus kialakítása sordísz tervezése során.
A komplementer színek fogalma, komplementer színpárok megismerése; a színérzék fejlesztése. A színdifferenciáló képesség fejlesztése; a kifejezőképesség
fejlesztése. Az esztétikai érzék fejlesztése; együttműködési készség erősítése.
Az óra didaktikai feladatai: ismétlés, új ismeret szerzése, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés
Tantárgyi kapcsolatok: Magyar irodalom – olvasás, fogalmazás; természetismeret, ének-zene
Felhasznált források: tankönyv; Színes dal:
https://www.youtube.com/watch?v=XHrtWqmFDKo;
http://www.brandrops.com/design/szinelmelet-az-alapok-1-resz/;
http://www.google.hu/search?q=van+gogh+napraforg%C3%B3k&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=wUU9VKS_H4_baL
69gcgH&sqi=2&ved=0CB4QsAQ
http://www.google.hu/search?q=van+gogh+napraforg%C3%B3k&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=wUU9VKS_H4_baL
69gcgH&sqi=2&ved=0CB4QsAQ#tbm=isch&q=monet++napraforg%C3%B3k
Dátum:
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1perc

5 perc

7 perc
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Nevelési-oktatási stratégia
Módszerek
Munkaform
ák
Tanítói közlés
Frontális

I. BEVEZETŐ RÉSZ
1.Óra eleji szervezés
Felszerelések előkészítése, jelentések.
Célkitűzés: A mai órán csoportokban fogunk dolgozni.
A színekről tanultakat felelevenítjük, bővítjük
tudásunkat. Óra végére pedig egy terítőt fogunk
vízfestékkel megtervezni.
Csoportalakítás
Irányított formában. Előzőleg mindenkinek a padjára
tettem egy lefordított cédulát. A cédulákon festők,
színek, múzeumok nevei, rajzeszközök, illetve
tantárgyak nevei vannak. Később ezek lesznek a
csoportok nevei. Kijelölök egy-egy gyereket. Aki úgy
gondolja, hogy az ő csapatában van, indoklással a háta
mögé áll, így kialakul az 5 csapat. Elfoglalják a
helyüket.
Csoportfelelősök
választása.
Írnok,
szóvivő,
időfelelős…
Ráhangolódás, memóriajáték
Hoztam egy kis videót. A kisfilmhez kapcsolódóan egy Megfigyelés,
totót állítottam össze. Ez az asztalon van borítékban.
A film után kitöltik a totót, javítókulccsal javítanak.
ellenőrzés.
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Frontális,
csoport,
differenciálás

Kooperatív

Megjegyzések
Eszközök
A tanulók állnak.
A
továbbiakban
az
értékelés, dicséret végig
jelen van az órán.

Asztalokra
készített
cédulák

„Kerekmese”
: Színes dal,
interaktív
tábla,
internet,
borítékok

A csoportok homogének.
A „Festők” lettek a
kifejezetten
jó
kézügyességű,
kreatív
gyerekek.
A
„Rajzeszközök”
csapatába azok kerültek,
akiknek több segítség
kell.

A hibátlanul vagy egy
hibával dolgozó csapatok
jutalomkártyát kapnak. A
hibákat megbeszéljük.
Mindenkit megdicsérek.
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6 perc

II. FŐ RÉSZ:
Színelméleti ismeretek felelevenítése
Fő színek fogalma, felsorolása.
Hatos színkör. A csapatok papíron jelölik.
Ellenőrzés az interaktív táblánál; a tábla tollával
jelöljük a rövidítésekkel
A ill. K 12 tagú színkör megbeszélése, irányított
kérdésekkel.
Pl. Hol van a narancssárga? Miért?

Alsó tagozat

Ismétlés,
megbeszélés,
megfigyelés

Frontális
csoportmunk
a

Interaktív
tábla,

boríték

interaktív
tábla

Hideg-meleg színek. Mi a különbség a két kép között?

interaktív
tábla
Bemutatás

4 perc

Frontális
A fogalom elsajátítása tapasztalatszerzés útján.
Nézzétek erősen a sárga foltot! Amikor jelzem,
hirtelen a tekinteteteket vigyétek át a fehér négyzetre!
Milyen színt láttatok?
A fogalom tisztázása.
Színpárok a színkörön.

A fegyelmezett, aktív
gyerekek kijöhetnek a
táblához. Az = jel után,
ha a táblához ér a toll,
megjelenik a szín.
Szép gondolatokért,
pontos fogalmakért
jutalomkártyát adok.

Színkeverési kérdések. Milyen színt kapsz, ha vörös+
kék, vörös + sárga színt keversz?
Ellenőrzés az aktív táblánál.

Műalkotás elemzése: Van Gogh: Napraforgók és
Monet: Napraforgók c. képének összehasonlítása
Új ismeret: komplementer színek

A jól dolgozó csoportok
jutalomkártyát kapnak.

Interaktív
tábla

A színpárokat egész órán
kivetítem.

kísérlet,
tapasztalatszerzés
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6 perc
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Minden csapat kap egy színt. Pl. Festők csapata: zöld. Bemutatás,
Meg kell keresniük a komplementer színpárját, és csak megfigyelés,
ezt a két színt használhatják a csoport tagjai!

Frontális,
egyéni

Az asztalokra előzőleg odakészítettem halacskás
sablonokat, negyedelt rajzlapokat.
Vízfesték, ecsettál, ecsettörlő, ecsetek. Ragasztó,
nagyméretű rajzlap.
A negyedelt lapon mindenki megtervezi a maga kis
„darabkáját”. A sablont bárhogy helyezheti.
Grafitceruzával körberajzolják, majd kifestik a halakat.
(Előzőleg tisztázzák a színeket)
A végén a kis munkákat felragasztják a nagy lapra. Így
lesz kész a terítő.
III: AZ ÓRA ZÁRÁSA, ÉRTÉKELÉS
Kiállítás.
A szóvivők kihozzák a kész terítőket. Szemben állnak
az osztállyal. Megbeszéljük közösen. Ellenőrizzük a
színpárok helyességét (ismétlés, rendszerezés).
Elhelyezkedés, tér kitöltése, festés (maszatolt-e).
Melyik tetszik? Miért?

differenciált
csoportmunka

rajzeszközök,
használata.

Internet

interaktív
tábla

Ellenőrzöm a
színpárokat.
Gyengébbeknél egyéni
segítségnyújtás,
differenciálás.
Az ügyesebbek a halak
köré csoportmunkában
hátteret is terveznek.

sablonok,
rajzlap,
ceruza, ecset
vízfesték
Ellenőrzés,
elvonatkoztatás,
kritika, vita

Kooperatív,
egyéni,
értékelés – ön- frontális
és társértékelés

Kész
munkák.

A Rajzeszközök
(gyengék) csapatánál
irányított kérdésekkel
segítek.
Szép gondolatokért,
pontos fogalmazásért
jutalomkártyát adok.

Csapatok önértékelése. Tanítói értékelés.
Fejezd be a mondatot!
Az tetszett a mai órán, hogy…..
Az volt a legnehezebb feladat ma…
Azt fogom otthon elmesélni…….
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1. Gyűjtőmunka kijelölése: Ferenczy Károly
élete, munkássága
2. Wikipédia, egyéb online források
megnevezése.
3. Rendrakás.
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Mellékletek:

https://www.youtube.com/watch?v=XHrtWqmFDKo
Színes dal – Totó
1.Milyen szín nem szerepelt a dalban?
1. rózsaszín 2. zöld
X. lila
2.Miről nem énekeltek, ami piros?
1.meggy
2. vér
X. szív
3.Melyik sárga dolog nem szerepelt a dalban?
1.banán
2. sárgadinnye
X. citrom
4. Melyik narancssárga dolog szerepelt a dalban?
1. rák
2. narancs
X. sárgabarack
5. Milyen színű a béka a dal szerint?
1. barna
2. zöld
X. szürke
6. Milyen színű a halacska a dal szerint?
1. fehér
2. ezüst
X. kék
7.Melyik fehér dolog nem szerepelt?
1. karfiol
2. hó
X. papír
8.Mi fekete a dal szerint?
1. korom
2. szén

X. piszok

9. Melyik nem barna?
1. föld
2. szamár

X. maci

10. Melyik szürke a dal szerint?
1. hamu
2. mosoly

X. világ
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Megoldó-kulcs
Színes dal – Totó
1.Milyen szín nem szerepelt a dalban?
1.rózsaszín 2. zöld
X. lila
2.Miről nem énekeltek, ami piros?
1.meggy
2. vér
X. szív
3.Melyik sárga dolog nem szerepelt a dalban?
1.banán
2. sárgadinnye
X. citrom
4. Melyik narancssárga dolog szerepelt a dalban?
1. rák
2. narancs
X. sárgabarack
5. Milyen színű a béka a dal szerint?
1. barna
2. zöld
X. szürke
6. Milyen színű a halacska a dal szerint?
1. fehér
2. ezüst
X. kék
7.Melyik fehér dolog nem szerepelt?
1. karfiol
2. hó
X. papír
8.Mi fekete a dal szerint?
1. korom
2. szén

X. piszok

9. Melyik nem barna?
1. föld
2. szamár

X. maci

10. Melyik szürke a dal szerint?
1. hamu
2. mosoly

X. világ
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Interaktív tábla képe:
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Reflexió (Óraterv)

Az általam bemutatott óra tulajdonképpen megnyitja a Színek és fények témakörét.
A reflexióban azt elemzem, hogy a választott módszerek, munkaformák és az elvégzett tevékenység
hogyan segítették a kitűzött cél megvalósítását.

A gyerekek nagyon szeretik a vízfestéket, mint eszközt.
Mindennapjaink szerves részévé vált az interaktív tábla, amit minden tanórámon használok. A táblát
jól ismerik a gyerekek, a tollat is biztosan kezelik. Nagyon szeretik azokat a feladatokat, amelyeket a
táblánál oldhatnak meg. Így az óra egyik legfontosabb eszköze a tábla.
Első osztálytól együtt vagyunk, így a kezdetektől megszokták, hogy gyakran alkalmazok kooperatív
munkaformákat. Állandó, illetve változó csoportokkal is dolgozom. A csoportalakítások pillanatok alatt
megtörténnek.

A kooperatív munkaforma hatékonyan segítette a kitűzött cél elérését, bár a csoportalakításnál egy
tanuló hangot adott nemtetszésének (miért éppen abba a csoportba került). Megálltunk és a konfliktusok
megelőzésére megbeszéltük a helyzetet. Az elfogadásról, az emberek különbözőségéről és
erősségeinkről beszélgettünk. Később nem volt több konfliktus.
Jó döntésnek bizonyult a sablon használata is. Bár gondolkodtam, hogy a legügyesebb csoportnak
nem adok segítséget, de mivel ők hátteret is terveztek, valószínű, hogy nem lettek volna készen ezen az
órán.

Az óra elérte célját. A tanult ismereteikre építve változatos munkaformákkal sikerült az új fogalomra
rávezetni a gyerekeket. A komplementer színek fogalmát megtanulták (bár a kiejtést még gyakorolni
kell).
Igazán szép, esztétikus munkák születtek. A gyerekek jól érezték magukat az órán, jó hangulat volt a
jellemző. Az időbeosztásra nagyon figyelnem kellett.
A jövőben kevesebb feladatot tervezek az interaktív táblánál, hogy több idő jusson az alkotásra.
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VIII. Testnevelés
A)

Csoportprofil

1. Statisztika
Osztálylétszám:
Fiú:
Lány:
Szakvéleményes tanuló:

25 fő
12 fő
13 fő
4 fő (SNI)

2. Helyzetelemzés (általános)
a) szociális helyzet
Másik településről bejáró: 1 tanuló
A tanulók nagy része megfelelő szociális háttérrel rendelkezik. A higiéniai és az egészségügyi
kívánalmaknak mindenki eleget tesz. A családok anyagi biztonsága megfelelőnek mondható.
b) a közösség helyzete – a szociometriai felmérés eredménye
A pedagógiai helyzetelemzés és a megfigyelés mellett szociometriai mérést használtam a közösség
feltérképezésére. Ennek alapján megállapítható, hogy a lányok és a fiúk csoportja elkülönül. Nagyon
erős kapcsolat van a lányok között, ezt mutatja a több, zárt alakzat. Egy kislány van magányosan, őt
senki sem választotta.
A fiúk csoportjában is van egy központi mag, és hozzájuk kapcsolódnak néhányan. Sajnos három
tanuló magányos, teljesen elkülönül a többiektől.
További feladatom a magányos gyerekek segítése, hogy bekerüljenek, bekapcsolódjanak az
osztály közösségébe. Erre felhasználom a testnevelés órák adta lehetőségeket is, például feladatok,
játékok és versenyek során a párok és a csapatok tudatos kialakításakor. A közös cél érdekében tett
erőfeszítések, a közösen megélt sikerélmények segítik a közösségformálást.
c) tanulmányi munka (szorgalom, képességek)
A harmadik osztályt 11 tanuló végezte kitűnő eredménnyel. Ők példás szorgalmú, igyekvő
gyerekek. 21 tanuló ’példás’, 4 tanuló ’jó’ szorgalmú volt a 3. osztályban. 1 tanuló súlyos tanulási
gondokkal küzd. A gyerekek munkatempója átlagos, néhány tanuló lassú.
Feladattudatuk, munkához való viszonyuk jó; az osztály többsége törekszik a pontos
munkavégzésre.
d) magatartás
A harmadik osztályban 20 tanulónak példás, 1 tanulónak jó és 4 tanulónak változó magatartása
volt.
Néhányan fegyelmezetlen magatartásukkal zavarják az órákat. Velük nagyon sok probléma van a
szabadidőben is. Két tanuló szülei elváltak. Sajnos nehezen élték meg a gyerekek az őket ért
Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.
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változásokat. A tanulók többsége igyekszik a közösségi szabályokat betartani. A konfliktusok
megoldásában kérik a tanítók segítségét. Szabadidőben, játék közben még jellemző a hangos beszéd.
3.

Helyzetelemzés (testnevelés)
Az első két évfolyamon a tanító néni tanította a testnevelést, majd harmadik osztálytól
szakosították a tantárgy tanítását, így felsős testnevelőként én vettem át az osztályt.
Az osztály, képességeit tekintve igen vegyes, de még így is az országos testnevelési mérőrendszer
átlagának megfelelő. Ezt alátámasztja a 2014/2015. tanév eleji osztályfelmérések átlagának és az
országos felmérések eredményének az összehasonlító elemzése.
A tanulók könnyen mobilizálhatók; szívesen vesznek részt versenyeken és az iskolai sportkör
munkájában.
A tanulók több mint fele jár iskolai vagy iskolán kívüli sportfoglalkozásra:
Kötélugró:
Kick Dance:
Társastánc:
Lovaglás:
Fire Dance:
Aerobic:
Dalma Dance:
Kajak:
Fit Kid:

1 fő
6 fő
6 fő
3 fő
1 fő
2 fő
2 fő
2 fő
1 fő (2013. Európa bajnokság aranyérem)

A tanulók közül 1 fő teljesen felmentett a testnevelés óra látogatása alól, mivel kerekes székes
mozgássérült; 4 tanuló szorul gyógytestnevelés órai támogatásra, túlsúlyosság miatt.
A gyerekek teljesítménye életkoruknak megfelelő, de van 4 fő, aki az átlagnál jóval magasabb
szinten teljesít.
Életkori sajátosságaiknak megfelelően imádnak játszani, és igénylik a játékba rejtett
képességfejlesztő tevékenységeket.
Szívesen kipróbálják az új eszközöket, mozgásformákat, sportágakat, és igénylik a változatos
oktatási módszereket.
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Tematikus terv

A pedagógus neve:
Szakja:
Az iskola neve:
Műveltségterület: Testnevelés és sport
Tantárgy: Testnevelés
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: Az atlétikai mozgásminták elsajátítása, alkalmazása az egyéni adottságnak megfelelően.
Törekvés az atlétikai versenyszámok (hármas- és távolugrás) technikájának elsajátítására és a teljesítmény növelésére.
Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén az alsó és felső végtagok dinamikus erejére.
Az ugrás technikájának optimalizálása, az egyénhez igazított nekifutás sebességének/távolságának kialakítása.
Az érdeklődés felkeltése az atlétika sportág iránt.
Előzményei, feltételei:
Futó- ugróiskolai feladatok ismerete, pontos végrehajtására törekvés.
Járás- és futás mozgásformái egyenletes és változó ritmussal, sebességgel, erőkifejtéssel, lépéstávolsággal.
Ugróiskolai gyakorlatok, sorozatszökdelések az ugrástávolság (magasság) változtatásával, páros lábbal és egy lábon, különböző síkban; távolugrási
kísérletek.
Tantárgyi kapcsolatok:
Környezetismeret: testünk, életműködéseink; ének- zene: ritmusgyakorlatok; matematika: geometria, mérés, testek, eredmények összehasonlítása.
Felhasznált források: Nemzeti Alaptanterv; pedagógiai program; helyi tanterv
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bontása
1.
Futó- és
ugróiskola
(lábizomzat
erősítése)

Alsó tagozat

Didaktikai
feladatok
Alkalmazás

Fejlesztési
területek
Az
ugróképesség
és a dinamikus
egyensúlyozóképesség
fejlesztése

Ismeretanyag

Módszer

Munkaforma

Eszközök

Megjegyzés

Járások és futások
szerepe az
egészség
megőrzésében.
Az edzettség
fogalma.
Az alkalmazott
feladatok és
játékok célja és
jelentősége az
atlétikában.

Magyarázat,
bemutatás,
bemutattatás,
értékelés

Bóják,
szalagok,
botok,
babzsák,
hullahoppkarika

A motivációra
egész órán
figyelmet kell
fordítani!

2.

Futó- és
Alkalmazás
ugróiskolai
feladatok
akadálypályán
(kölyökatlétika)

Ugróerő
fejlesztése,
ugrásirány
szabályozása.
Ideg és izom
kapcsolat
javítása futó és
ugróiskolai
gyakorlatokkal

Alapvető
szabályok
ismertetése és
betartása

Magyarázat,
bemutatás,
bemutattatás,
értékelés

Bóják,
koordinációs
létra, padok,
zsámolyok,
botok,
pályajelzők,
dobbantó,
szőnyeg

Törekedjenek
a pontos
végrehajtásra!
Akadálypályán
alkalmazkodás
a többi
gyermekhez.

3.

Láberősítő
gyakorlatok
kötél-,

Ugróerő
fejlesztése,
ugróerő és

A mozgáskultúra
fejlesztése.
Mozgásigény.

Magyarázat,
bemutattatás

Együttes
osztályfoglalkoztatás,
futások alakzatban,
mozgás közbeni
feladatok,
jelre testhelyzetek
felvétele,
szökdelések egy, váltott
és páros lábon, helyben,
majd továbbhaladással,
szökdelések lehelyezett
tárgyak közbeiktatásával.
Frontális fogójátékok
Csoportos
osztályfoglalkoztatás,
futóiskolai feladatok,
ugróiskolai feladatok,
ugrások, szökdelések
földre lehelyezett tárgyak
felett, nekifutás
folyosóból, elugrás egy
lábról (zsámolyról),
érkezés szőnyegre.
Frontális ugróiskola
Együttes
osztályfoglalkoztatás,
futóiskola, gimnasztika,

Bóják,
zsámolyok,
alacsony és

A csoportok
kialakításánál
figyelembe

Alkalmazás
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távolságérzékelés, a
ritmus
érzékelése,
kéz-láb
koordináció

Dinamikus erő

4.

Távolugrás
guggoló
technikával
(oktatás).

Új ismeret
feldolgozása

Ugróerő és a
kinesztézis
fejlesztése.

Szabad levegőn
végzett mozgások
(futás, ugrás)
szerepe az
edzettség és
fittség
kialakításában

5.

Távolugrás
oktatása
(gyakorlása).
Ugróversenyek

Új ismeret
feldolgozása,
rögzítése,
ellenőrzés

Ugróerő
fejlesztése.
A győzelem és
a vereség
okainak

Alapvető
versenyszabályok
ismertetése és
betartása.

Magyarázat
(ha lehetséges,
bemutatás,
ha nem, akkor
szemléltetés
személyesen
/videón/képsoro
zattal)
Magyarázat
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csoportmunka,
felugrások zsámolyra
helyből, nekifutásból,
sorozatszökdelések egy,
váltott és páros lábon;
kötéláthajtás egy, váltott
és páros lábon, helyben
és tovahaladással,
átugrások földön
elhelyezett különböző
magasságú gátak felett,
egy, váltott és páros
lábbal.
Frontális
fogójátékok (árnyékfogó
ugrással kombinálva).
Frontális
fogójátékok,
együttes
osztályfoglalkoztatás,
szemléltetés,
csoportmunka

Együttes
osztályfoglalkoztatás,
csoportmunka, távolugrás
gyakorlása,

magas gátak,
ugrálókötél,
alacsony gát,
magas gát,
zsámoly,
feladatkártyák,
stopper

kell venni a
gyermekek
egyéni
képességeit;
ha lehet,
azonos
képességű
gyerekek
legyenek egy
csoportban!

Távolugrógödör, ásó,
gereblye,
jelzőszalagok,
dobbantó,
elugró domb,
szemléltető
eszközök
Távolugrógödör, ásó,
gereblye,
jelzőszalagok,
elugró domb,

Törekedjenek
a pontos
végrehajtásra!

Motiváció
fontossága. Az
összehasonlítás
alapja az
azonos
123
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feltárása
(hibajavítás).
Kommunikáció.
A versenyszám
iránti
érdeklődés
felkeltése.
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technikai végrehajtások
kényszerítő eszközök
alkalmazásával.
Frontális ugróversenyek.

mérőszalag,
kényszerítő
eszközök.

képességű
gyerekek
teljesítménye;
önmagukhoz
mért
teljesítmény.
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Óraterv
Pedagógus neve:
Szakja:
Műveltségi terület: Testnevelés és sport
Tantárgy: Testnevelés
Osztály: 4.
Az osztály létszáma: 25 fő
Az óra témája: Atlétika- távolugrás előkészítése ugróerő / lábizomzatának fejlesztése
Az óra célja és feladatrendszere:

A lábizomzat erősítése; az ugróerő fejlesztése; az együttműködő készség fejlesztése; párban és csoportban végzett feladatok megszerettetése; a versenyszám
iránti érdeklődés felkeltése
Tantárgyi kapcsolatok: környezet, matematika, ének-zene
Eszközök: gátak, koordinációs létra, ugrókötelek, zsámolyok
Felhasznált források:
Koltai Jenő - Harmati Sándor: Az atlétika oktatása, MTF, 1975
Takács László: Atlétika; Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, 2004
Oktatási modellek. Kölyökatlétika, MASZ, 2012
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Célok
követelmények
Cél: a rend
megteremtése, a
létszám
ellenőrzése,
fegyelemre
szoktatás,
rendgyakorlatok
elsajátítása.
Feladat: alakzat
kialakítása
Követelmény:
gyors, pontos
végrehajtás

Az óra tananyaga
BEVEZETŐ RÉSZ
sorakozó (együttes
osztályfoglalkoztatás)

Az óra anyagának ismertetése, a
feladat meghatározása

Alsó tagozat

A
tananyag
módszere
Tanári közlés

feldolgozás Utasítások

Szóban közlés: a mai órán járás-,
futásgyakorlatok után
gimnasztikai feladatokkal
bemelegítünk, majd
csoportokban dolgozunk tovább.
Fejlesztjük a lábizmot és az
ugróerőt.
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Utasítás:
Előttem kétsoros vonalban
sorakozó!
Igazodj! Osztály vigyázz!
Pihenj!
Jelentést kérek!

Idő
3 perc

1 perc
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Cél:
keringésfokozás,
izmok
hőmérsékletének
növelése.
Követelmény:
aktív részvétel

Bemelegítés
Járás-futás közbeni feladatok

Alsó tagozat

Tanári közlés
Bemutatás

Utasítás:
Jobbra át! Kétszer balra
kanyarodással járás indulj!
- járás lábujjhegyen,
- járás sarkon,
- törpejárás,
- óriásjárás

6 perc

Futás indulj!

Cél: a szervezet
főbb
izomcsoportjainak
bemelegítése,
nyújtása, erősítése
Követelmény: a
pontos végrehajtás

Gimnasztika
Kiinduló helyzet: terpeszállás,
magas tartás;
1-2.ütem: páros karkörzés előre 2X;
3-4.ü: törzshajlítás előre 2X
talajérintéssel;
5-6.ütem: páros karkörzés hátra 2X;
7-8.ütem: törzshajlítás hátra 2X;

Tanári közlés
Bemutatás
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- saroklendítéssel,
- térdemeléssel,
- oldalazó futás arccal befelé,
- oldalazó futás arccal kifelé.
Indiánszökdelés!
Keresztező futás!
Járás!
Osztály állj 1-2!
Forduljatok a kör közepe felé!
6 perc
Utasítás:
Álljatok terpeszállásba és emeljétek
fel a kezeteket magas tartásba!
Végezzetek páros karkörzést előre
kétszer 1, 2;
majd hajlítsátok a törzseteket kétszer
talajérintéssel 3, 4; végezzetek ismét
karkörzést, most hátra kétszer 5, 6;
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majd hajlítsátok a törzseteket hátra
kétszer 7, 8.
Gyakorlat folyamatosan tovább!
Gyakorlat rajta! Gyakorlat állj!
Kiinduló helyzet: ugyanaz;
1-2.ütem: páros karkörzés balra 2X;
3-4.ütem: törzshajlítás balra 2X;
5-6.ü: páros karkörzés jobbra 2X;
7-8.ütem: törzshajlítás jobbra 2X;

Tanári közlés
Bemutatás

Kiinduló helyzet: ugyanaz;
1. ütem: törzsdöntés;
2: ütem: törzshajlítás;
3. ütem: törzsdöntés
4. ütem: törzsemelés kiinduló
helyzetbe;

Tanári közlés
Bemutatás

Kiinduló helyzet: fekvőtámasz, bal
lábfej bal kéz mellett a talajon;
1-2. ütem: térdrugózás 2X;

Tanári közlés
Bemutatás
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Utasítás:
Marad a kiinduló helyzet!
Végezzetek páros karkörzést balra
kétszer 1, 2. Végezzetek
törzshajlítást balra kétszer 3, 4.
Ellentétes irányba karkörzés kétszer
5, 6; és törzshajlítás kétszer 7, 8;
Folyamatosan; rajta!
Gyakorlat rajta! Gyakorlat állj!
Utasítás:
Marad a kiinduló helyzet!
Végezzetek törzsdöntést előre 1;
Majd végezzetek törzshajlítást balra
2;
Törzsdöntés hátra 3; és törzsemelés a
kiinduló helyzetbe 4. Folyamatosan,
rajta!
Gyakorlat rajta!
Gyakorlat állj!
Utasítás:
Fekvőtámaszba le! Bal lábatokat
tegyétek a bal kezetek mellé!
128

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alsó tagozat

3-4. ütem: lábtartás-cserével
térdrugózás 2X.

Kiinduló helyzet: terpeszállás,
oldalsó középtartás;
1-3. ütem: ereszkedés baloldal
támadóállásba 3X;
4. ütem: emelkedés, kiinduló
helyzet, 5-7. ütem: 1−3. ütem,
ellenkezőleg 3 X;
8. ütem: mint a 4. ütem.

Kiinduló helyzet: guggoló támasz;
1-2.ütem: térdrugózás;
3. ütem: térdnyújtással törzshajlítás
előre talajérintéssel;
4.ü:térdhajlítással ereszkedés
kiinduló helyzetbe.

Kiinduló helyzet: hanyattfekvés,
magas tartás;
1. ütem: lebegőfelülés;

Rugózzatok kétszer 1, 2; majd
ismételjétek a feladatot ellenkező
oldalon is, 3, 4! Gyakorlat
folyamatosan, rajta! 3, és elég!
Tanári közlés
Bemutatás

Tanári közlés
Bemutatás

Tanári közlés
Bemutatás
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Utasítás:
Álljatok terpeszállásba, karotokat
emeljétek oldalsó középtartásba!
Hajlítsátok a bal térdeteket,
ereszkedjetek bal támadóállásba,
rugózzatok 3-szor ebben a
helyzetben, közben érintsétek meg a
bal bokátokat 1, 2, 3! A 4. ütemre
emelkedjetek a kiinduló helyzetbe!
Folyamatosan tovább!
Ereszkedjetek le guggoló támaszba!
Végezzetek térdrugózást kétszer,1, 2;
nyújtsátok ki a térdeteket és
hajoljatok előre – a tenyér maradjon
a talajon, 3; hajlítsátok be a
térdeteket és ereszkedjetek kiinduló
helyzetbe, 4.
Folyamatosan tovább! Ismételjétek
meg 10X!
Helyezkedjetek el hanyattfekvésben,
lábbal a kör közepe felé emeljétek fel
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2. ütem: ereszkedés kiinduló
helyzetbe.
Kiinduló helyzet: hason fekvés,
tarkóra tartás,
1. ütem: törzsemelés;
2. ütem: ereszkedés kiinduló
helyzetbe.
Kiinduló helyzet: mellső
fekvőtámasz;
1. ütem: karhajlítás;
2. ütem: karnyújtás kiinduló
helyzetbe.

a karotokat magas tartásba, és
végezzetek lebegőfelülést 10X!
Tanári közlés
Bemutatás
Forduljatok át hason fekvésbe, és
tegyétek a kezeteket a tarkótokra!
Végezzetek törzsemelést 15X!
Tanári közlés
Bemutatás
Emelkedjetek fekvőtámaszba, és
végezzetek 15 db karhajlításnyújtást!

Tanári közlés
FŐ RÉSZ
Csoportkialakítás
Magyarázat
Állomáshelyek feladatainak
magyarázata, feladatkártyák
kiosztása.

Utasítás:
Előttem egyes oszlopba sorakozó!
Balra előre hármas oszlopba fejlődj!
Az I. állomáson:
6 kör szökdelés a gát felett
- kétszer bal lábon,
- kétszer jobb lábon,
- kétszer jobb lábon.
6 kör átfutás a koordinációs létrán:
-
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3x7 perc

magas térddel lépjetek
minden fokba,
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saroklendítéssel lépjetek
minden fokba,
- csak a jobb lábbal lépjetek
bele,
- csak a bal lábbal lépjetek
bele,
- mindegyik fokba ugorjatok
bele páros lábbal,
- minden második fokba
ugorjatok bele páros lábbal
A II. állomáson:
Végezzetek kötéláthajtás közben 20
db páros lábon szökdelést, majd
20db jobb lábon szökdelést, és 20 db
bal lábon szökdelést!
Aki nem tud a gyengébb lábán
ugrálni, az végezzen kötéláthajtást
helyben futás közben!
-

-

-

Szerek elrakása.
Játék: Árnyék-fogó
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-

A III. állomáson:
Végezzetek váltott lábú szökkenést a
zsámolyra, 3x 20 db-ot,
- 3x20db átszökkenés a zsámoly
egyik oldaláról a másikra;
- végezzetek páros lábú ugrást
terpeszből a zsámolyra, 15db-ot!
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Cél: egyes oszlop
kialakítása
Feladat: alakzat
kialakítása
Követelmény:
gyors, pontos
végrehajtás
Cél: rendre,
fegyelemre
szoktatás
Feladat: alakzat
kialakítása
Követelmény:
gyors pontos
végrehajtás

Alsó tagozat

BEFEJEZŐ RÉSZ
Sorakozó

1 perc

Utasítás
Előttem kétsoros vonalban sorakozó!

Értékelés
Az óra értékelése.
Az órai anyag összefoglalása,
példák kiemelése,
dicséret, esetleg elmarasztalás.

5 perc

2 perc
Cél:
tanulók
teljesítményének
meghatározása, a
továbbhaladás
ismertetése és a
motiváció
fenntartása.

Elköszönés.
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Osztály vigyázz! Pihenj!
Egészségetekre!
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Reflexió (Óraterv)

Az óra céljainak elérése, a tervezett feladatok megvalósítása

A tanulók az elmúlt évek során már találkoztak a futó- és ugróiskolai kötél- és zsámoly-feladatokkal,
és az ezekhez köthető tevékenységekkel, de így intenzíven az előkészítés szerepét (atlétika-távolugrás)
nem töltötte be, hiszen az óra jelentős részén csak ez a mozgásforma szerepelt.
Az óra első részében mindenki – mennyiségében és minőségében (járás-, futás-feladatok) – egyforma
feladatot kapott, de a gimnasztikai feladatoknál már differenciálnom kellett.
A karhajlítás-nyújtás feladatnál a gyengébb képességű tanulóknak a gyakorlatot a meghatározott
mennyiségnél kevesebbszer, a sportoló tanulóknak pedig többször kellett végrehajtaniuk. Jellemző ennél
a feladatnál, hogy beejtik a csípőjüket vagy túlontúl magasra emelik, ezért a helyes mozgásforma
elsajátításáig ezt a gyakorlatot minden órán gyakorolni kell.
A hasizom-gyakorlatnál is figyelmeztetnem kellett őket a feladat helyes elvégzésére, mert egyes
tanulók nem egyszerre emelték fel a törzsüket és a lábukat, hanem „hintáztak”.
A fő rész előtti csapat-kialakítással nem volt probléma, hiszen ez a feladat minden órán megjelenik,
így már elérte a begyakorlottság szintjét.

A csapatok gyorsan és pontosan hajtották végre a feladatokat. A II. és III. állomáshelyen nem kellett
segítenem, de az első állomásnál a feladatok között szerepelt új is. Ezt a jó képességű gyerekekkel
mutattam be (sor elejére álltak, mintát mutattak), így a továbbiakban a pontos feladat-végrehajtás már
senkinél nem okozott problémát.
Figyelembe kellett vennem a gyengébb képességű tanulók és egy húzódásból felgyógyult tanuló
állapotát, így náluk csökkentettem a gyakorlatok ismétlésszámát, illetve a sérült láb miatt az egylábú
terhelést kétlábúra módosítottam.
Az árnyékfogónak a gyerekek által korábban módosított változatát játszottuk, mely szerint futás
közben nem lábbal kell érinteniük az árnyékot, hanem rá kell ugraniuk. Készültem másik fogójátékkal
is, ha esetleg az időjárás miatt – nincs megfelelő napfény – ezt nem tudnánk játszani.

Az óra elérte a célját és kellően előkészítette a következő anyagrész, a távolugrás elsajátítását. A
tanulók ez irányú érdeklődését is sikerült felkeltenem az előkészítő feladatokkal.

Az óra végén megdicsértem a diákokat a gyors és pontos munkavégzésért és a segítő, buzdító,
támogató magatartásukért, hiszen mindvégig ösztönözték a gyengébben teljesítő társaikat a kiszabott
feladatok teljesítésére.
A jobb képességű tanulókat differenciáltan foglalkoztattam; a versenyszituációban ők arra
törekedtek, hogy a feladatkártyán lévő feladatmennyiségből minél többet elvégezzenek.
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IX. Osztályfőnöki munkaterv
Csoportprofil
1. Statisztika
Osztálylétszám:

28 fő

Fiú:

14 fő

Lány:

14 fő

Szakvéleményes tanuló: 2 fő
Diagnózis 1. Atípusos autizmus, artikulációs zavar, tanulási zavar veszélyeztetettsége.
Diagnózis 2. A szakértői vizsgálat során beilleszkedési/tanulási/magatartási nehézség igazolódott.
Az említett két tanuló különleges bánásmódot igényel, pedagógiai asszisztensek segítik a velük
kapcsolatos mindennapi munkánkat. A szakirodalom és a fejlesztő pedagógusok által nyújtott segítség,
valamint a folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel hatékony megoldást biztosít a két tanuló integrált
nevelésében.
2. Helyzetelemzés
a) szociális helyzet
A tavalyi év tapasztalatai alapján elmondható, hogy három gyermek él nehezebb körülmények között,
öt tanuló csonka családban nevelkedik, egy pedig anyagi problémákkal küzdő, nagy családban.
A tanulók közül néhány kiemelkedően jó, a többség pedig jó anyagi körülmények között él, és a
családok nagy részét a gyermekükre való odafigyelés jellemzi. A szülők biztosítják a gyermekek iskolai
felszerelését, figyelemmel kísérik gyermekük fejlődését.

b) a közösség bemutatása a szociometriai felmérés tükrében
Az osztály – a kezdeti nehézségek után – az elmúlt tanévben már szépen fejlődő közösséggé vált. A
szabadidős játék során tapasztaltak szerint nincs magányos, kirekesztett gyermek a csoportban.
A szociometriai felmérés alapján a kölcsönösségi kapcsolatokban 12 fiú és 17 lány szerepel.
A lányok közül mindenkire esett választás, a fiúk közül egy főt nem választott senki, ezért ő tekinthető
peremhelyzetben lévőnek. A fiúk és a lányok elkülönülnek egymástól. Kivételt egy kisfiú alkot.
A két csapat lánc és csillag alakzatban szerepel. A fiúk esetében több a csillag, ők összetartóbb
csapatot alkotnak. A lányoknál inkább a lánc szerepel túlsúlyban.
Legnépszerűbb tanulók: kislány 1. (16-an választották); kisfiú 1. (10-en választották); kislány 2. (8an választották); kisfiú 2. (9-en választották).
A tanév feladata lesz a nehezebben kapcsolatot teremtő tanulók segítése.
Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.
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c) tanulmányi munka (szorgalom, képességek)
A tanuláshoz való viszonyuk a tanév elején ingadozó volt. Sokan aktívan, figyelmesen vesznek részt
az órákon, de néhányukat még gyakran kell figyelmeztetni, mert figyelmük elkalandozik,
munkaerkölcsük változó.
Testi fejlettségük koruknak megfelelő, egészségi állapotuk jó. Egy kislánynál fordul elő szívbetegség,
és egy tanuló gyengébb ellenálló-képességgel rendelkezik.
Felkészültségük, képességeik eltérőek. Két tanuló fiatalabb a társainál, de ez nem vehető észre a
teljesítményükön, figyelmükön. Több segítséget négy tanuló igényel a feladatai elvégzéséhez. Önállóan,
jó tempóban képes dolgozni tíz tanuló.
Figyelmük tartóssága, mélysége – négy gyerek kivételével – megfelelő.
Finom-motorikájuk, testsémáról alkotott ismereteik, téri tájékozódásuk koruknak megfelelő, de néha
előfordul még tévesztés. Beszédkészsége, szókincse három gyereknek kiemelkedő, a többieké átlagos.
Csoportban szívesen dolgoznak, a személyiségüknek megfelelően ki aktívan, ki pedig visszahúzódóan.
A fentebb leírtak miatt a differenciált feladatadás elengedhetetlen.

d) magatartás
Tanórai magatartásuk megfelelő; többségük aktívan, odafigyelve végzi feladatait. Figyelünk arra,
hogy elegendő mozgásos, pihentető, feltöltő gyakorlat végzésével segítsük teljesítőképességük
kihasználását, megtartását.
Néhány tanuló beszédfegyelmével még adódnak problémák, ezeket megfelelő ülésrend és szóbeli
értékelés alkalmazásával igyekszünk javítani. Az önkiszolgálásban még többen elmaradnak az
életkoruktól elvárható fejlettségtől. Ennek oka lehet a túlzott szülői gondoskodás, az önállóságra nevelés
hiányossága. Mindez megmutatkozik az önálló öltözködés, rendrakás, étkezés terén is. Szerencsére
vannak példamutató tanulók is, akiknek kiemelésével pozitív mintát mutathatunk a közösség számára.

e) szokásrendszer – felelősök
Az iskola házirendjét az első napokban ismertettük a gyerekekkel; a napirendet, szokásokat
kialakítottuk és alkalmazzuk. Ezzel probléma nem volt: a gyerekek elfogadták, és több-kevesebb
segítséggel képesek betartani is. Bevezettük a „felelős-rendszert”; felelőse van a szekrények rendjének,
a tisztaságnak, az uzsonnának; az ebédlőben az asztaloknál is ügyelnek a rendre, fegyelemre. Mindehhez
még gyakran segítséget igényelnek; szólni, figyelmeztetni kell őket a felelősségükre, de egyre többször
már egymást is figyelmeztetik.

f) kapcsolat a családdal
Tavaly minden családot meglátogattunk, egyet a problémák miatt többször is. A szülőkkel
folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. A problémákat mindig feltárjuk, és együtt keressük a megoldást. A
szülők többségével jól együtt lehet működni. Gondot jelenthet viszont a túlzott gondoskodás, és ezáltal
a gyerekek önállóságának gátoltsága. A szülők bizalommal fordulnak hozzánk, elfogadják
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észrevételeinket, segítik munkánkat. Ezt kihasználva a helyzetelemzésben leírt problémák megoldását
is együtt kezeljük.
A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás formái: üzenő-füzet, ellenőrző, fogadóórák, szülői
értekezletek, közös programokon való részvétel, egyéni beszélgetések.

g) az osztályra vonatkozó feladatok
Cél
Helyes szokásrend kialakítása.
Barátságos és biztonságot közvetítő tanulási
környezet kialakítása.
Értékmegőrzésre, környezetvédelemre nevelés.
Az osztályközösség kialakítása, formálása.

Feladatok
A napirend következetes betartása, betartatása.
A tanterem dekorálása a gyerekek munkáival.

Az új berendezési tárgyak, felszerelés megóvása.
Kapcsolatépítés segítése, viselkedési normák
tanítása, alkalmazása a köszönés, megszólítás,
kérés, kérdezés, stb. terén.
A tanórákon, és a szabadidőben játékos,
pihentető, feltöltődést segítő játékok alkalmazása,
amelyek
alkalmasak
a
kikapcsolódásra,
örömszerzésre, ugyanakkor a játékszabályok
betartására, a képességek fejlesztésére is.
A tanulók egyéni és egymás közötti A beszédkészség, a kommunikáció terén a
kommunikációjának a fejlesztése.
köznyelvi stílus tanítása, alkalmazása; a szókincs,
a beszédértés fejlesztése játékok, versek, dalok,
mondókák, mesék tanulásával.
A tanulók önértékelési képességének a Folyamatos, reális értékeléssel a tanulók
fejlesztése.
önértékelésének fejlesztése, pozitív minták
kiemelése.
Osztályfőnöki munkaterv
Az intézmény 2013/2014-es tanévre megfogalmazott cselekvési tervében meghatározott célok
megvalósulását kívánjuk segíteni.
Célok:

A tanulók szociális kompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése
A mikroközösség erősítése
Célérték:
Az osztályban nincs peremhelyzeten lévő tanuló.
Mérés:
Szociometria
Határidő:
2013.szeptember 20.
2014. május 30.
A célhoz rendelt feladatok:
 Szabadidős tevékenységek során a személyes, társas és szociális kompetenciák fejlesztése.
 A helyes szokásrend, napirend kialakítása.
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 Munkafegyelem erősítése.
 Az egész napos nevelés adta lehetőségek maximális kihasználása, a tehetséggondozás, a
felzárkóztatás és a szabadidő egészséges egyensúlyának megteremtésével.
 Játéktanulás, közös élmények biztosítása.
 Osztályprogramok, családi rendezvények tartása havi rendszerességgel.
 A Lőrincz-féle komplex tantermi játékok és a zenés mozgásfejlesztő foglalkozások
közösségfejlesztő hatásának maximális kihasználása.
 A kooperatív tanulási technikák segítségével egymás belső értékeinek megismerése.
 Egymás iránti tisztelet, figyelem, problémaérzékenység kialakítása.
 Beszélgetések, esetmegbeszélések rendszeres beépítése a heti rendbe.
 Együttműködés elősegítése csoport- és páros munkák, valamint új tanulás-szervezési
eljárások
 alkalmazásával.
 A „három hetet meghaladó projekt” végrehajtása: Lokálpatriotizmus erősítése: “ Szolnok”
 Témahét: a „Madarak és Fák Napja” programba való bekapcsolódás.
 Szoros kapcsolattartás a szülőkkel; empátia, segítségadás, állandó odafigyelés, megerősítés,
segítségnyújtás.
 Közösségi és közös játékok alkalmazása.
 Tanórán kívüli gazdag programválaszték biztosítása.
 A nehezen kapcsolatot teremtő tanulók segítése tudatos csoport- és páralakítással, pozitív
tulajdonságok kiemelésével.
 Az alapvető erkölcsi normák szerinti viselkedés. Udvariasság, megértés, tolerancia, fegyelem,
beszédfegyelem erősítése.
 A helyes önértékelés, önfegyelem erősítése.
 A nyugodt, alkotó munkavégzés feltételeinek megteremtése.
 Segítségnyújtás, példamutatás, felelősi rendszer működtetése.
 Szülőkkel való jó kapcsolat kiépítése, pontos tájékoztatás.
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Programterv

Szeptember

Október

Program
 Őszi vigasság: főzés,
sportvetélkedőkön való részvétel
megszervezése.
 Osztálykirándulás: Kecskemét
 DÖK nap: Tiszaliget, múzeum és
mozilátogatás
 Hulladékgyűjtés, teremdekorálás.
 Részvétel a Mustiválon.
 Látogatás az „Aradi vértanúk
parkjá”-ba

Célok
 Közösségformálás közösen
megélt élmények által











Részvétel a Márton napi
játszóházban
Egészségnevelési hét
programjainak lebonyolítása:
gyógytea-délután, salátabár,
gyümölcsnap, egészségügyi
vetélkedő
Hangverseny
Mikulás ünnepség
Adventi készülődés
Karácsonyvárás




Hagyományápolás
közösségformálás, érzelmi
nevelés – közösen megélt
élmények által

Január





Színházlátogatás
Szánkózás a gáton
Meseelőadás megtekintése




Művészeti nevelés
közösségformálás –
közösen megélt élmények
által

Február




Farsang
Hangverseny



Közösségformálás, érzelmi
nevelés – közösen megélt
élmények által
művészeti nevelés

November



Környezettudatos
magatartás kialakítása
közösségformálás- közösen
megélt élmények által
hazafiasságra nevelés,
nemzeti öntudat kialakítása



December





Március




Március 15. alkalmából látogatás a
Damjanich-szoborhoz
Múzeumlátogatás





Közösségformálás a
közösen megélt élmények
által; hagyományápolás
egészséges életmódra
nevelés
művészeti nevelés

Hazafiasságra nevelés,
hagyományápolás
nevelés, nemzeti öntudat
kialakítása
művészeti nevelés
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Április





„Szülőföldem projekt”
megvalósítása: Szolnok
Séta Szolnokon
Húsvéti játszóház

Alsó tagozat



közösségformálás, érzelmi
nevelés - közösen megélt
élmények által




lokálpatriotizmus erősítése
közösségformálás, érzelmi
nevelés – közösen megélt
élmények által
hagyományápolás


Május

Június





„Madarak, Fák Napja” – Témahét
Hangverseny
Gyermeknapi játékos vetélkedő

Családi nap







Környezettudatos
magatartás kialakítása
művészeti nevelés
közösségformálás –
közösen megélt élmények
által
Közösségformálás, érzelmi
nevelés – közösen megélt
élmények által
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Az SZMK éves munkaterve
Szeptember

Október
November
December
Január
Február

Március
Április
Május
Június

A szülői munkaközösség megalakulása.
Tanteremrendezés, dekorálás segítése.
Részvétel a szülői értekezleten.
Őszi vigasságon való részvétel.
Kirándulás anyagi finanszírozása.
Programok támogatása, kísérete.
Szülői kíséret.
Teadélután, salátabár, gyümölcsnap anyagi támogatása.
Mikuláscsomag beszerzése.
Karácsonyi ajándékkészítés anyagi segítése.
Szánkózás az osztállyal.
Részvétel a szülői értekezleten,
Farsangi délután a gyerekekkel – anyagi, jelmezes támogatás.
Nyílt tanítási órák látogatása.
Alapítványi bálon aktív részvétel.
Szülői kíséret a városi sétára, utazási költség fedezése.
Projektmunka segítése.
Programok támogatása, kísérete.
Gyűjtőmunka segítése a téma-hétre.
Gyermeknapi meglepetés finanszírozása.
Részvétel a családi napon
Tanévzárás
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X. Projektterv
Szülőföldem - Szolnok
A lokálpatriotizmus erősítése
A projekt címe:
A projekt célja:
A témaválasztás bemutatása:
Intézményünkben már hagyomány a három hetet meghaladó projekt lebonyolítása. A témaválasztást alsó tagozatban a lokálpatriotizmus erősítése
vezérelte. Évfolyam szinten külön témákban dolgozunk. Első évfolyamon a közvetlen lakóhely, Szandaszőlős, a második évfolyamon Szolnok, a
harmadik évfolyamon a Tisza, mint élőhely, és a negyedik évfolyamon Jász-Nagykun-Szolnok megye megismerése a cél.
tanulók, szülők, tanítók, tantestület Tervezett időtartam:
3 hét
Résztvevők köre:
Fő célok:
Rész-célok:
Lokálpatriotizmus erősítése a tanulókban és a szülőkben; szociális, Szolnok természeti, gazdasági és művészeti értékeinek megismerése;
társas és társadalmi kompetenciák fejlesztése; kommunikáció csoportos munkamegosztás szervezése egyéni adottságoknak megfelelő
fejlesztése
mértékben; különféle ismeretforrások használata –szakirodalom,
internet, külső segítők bevonása
Minden gyermek aktívan részt vesz a projektben; A szülők és segítők is
Sikerkritériumok:
sikeresen közreműködnek a projektben.
Felhasznált irodalom: Innováció: Szülőföldem – Lokálpatriotizmus projekt
A 2. évfolyam témaköre: Szolnok
A projekt vázlata 2. évfolyamon
Tantárgy
Magyar

Tevékenységek





Eseménynapló vezetése
Szolnok történetének meghallgatása, feldolgozása
Településtörténet
Megyei újságban, internetes felületen (szoljon.hu) cikkek gyűjtése Szolnokról, bennük szókeresési
gyakorlatok
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Matematika

Környezetismeret

Ének

Zenés mozgásfejlesztő

Alsó tagozat


















Utcanevek: írókról, költőkről, híres emberekről
Szolnokról származó híres emberek felkutatása
Nevezetességek, helységnevek helyesírása, szókincsfejlesztés
Pontos olvasási gyakorlatok: kódjátékok, mondat-kiegészítések, tartalommondás, ismeretterjesztő szöveg
feldolgozása
Közvetlen környezetben számlálás, mérés
Szöveges feladatok alkotása
Relációk az utcákon, tereken
Tanulmányi kirándulás: Szolnok nevezetességeinek felkeresése
Térképkészítés, térképen való tájékozódás
Népi mesterségek
Szolnok közlekedése
Szolnok egészségügyi intézményei
Szolnok közgazdasági intézményei
Szolnok szabadidő központjai
Szolnok kulturális intézményei
Szolnok földrajzi elhelyezkedése
Szolnok testvérvárosai
Remondis szelektív hulladékgyűjtő telephely látogatása
Szolnok termálvíz-kincse
Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet megismerése: növény és állatvilág




Daltanulás
Zenehallgatás





Kiszámolók, mondókák tanulása
Népi gyermekjátékok megismerése
Utcanevek: zeneszerzőkről
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Testnevelés

Rajz, technika
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Séta, futóverseny
Játszóterek meglátogatása, erőnléti játékok
Sportjátékok
Tisza-ligetben sportcsarnokok felkeresése
Plakátkészítés
Társasjáték készítése
Utcanevek: építészekről, festőkről
Produktum folyamatos készítése
Múzeum, galéria látogatása, kiállítások megtekintése
Szobrok megtekintése
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Reflexió (Projektterv)

Leírás:
A „három hetet meghaladó” projektet a leírásban szereplő kritériumok alapján valósítottuk meg. A szülőket még a tanév elején tájékoztattuk a projekt
céljáról, és kértük együttműködésüket, támogatásukat.
Az alábbiakban a projekt megvalósulásának a lépéseit mutatom be:
IDŐ/RÉSZTVEVŐK

- 7 HÓNAP

TANÍTÓ
a projekt megvalósítása
során a saját szerep
bemutatása, tevékenységek
leírása
 Osztályfőnöki
munkatervbe beépíti
a projekttervet.
 Tájékoztatja a
szülőket erről az
osztályprogramról.

GYEREKEK

ISKOLA
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Tájékoztatja
a tantestületet
a „három
hetet
meghaladó”
projekt
megvalósításáról.
Cselekvési
programjába
beépíti a
projektet.
Csoportmunkában
lehetőséget

SZÜLŐK



Szülői
értekezleteken
hallottak alapján:
újságcikkek
figyelése, gyűjtése.



Ötletek gyűjtése.

KOLLÉGÁK

Alsós
munkaközösségvezetők és az
osztályfőnökök
beépítik a
munkatervükbe a
projektet.
Megtervezik a
projekt idejét.
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Megvalósulás: Szeptemberben megtörtént.

- 2 HÓNAP



Tanulási keretek
kialakítása



A téma
megbeszélése



A folyamat
tantárgyak köré
tervezése



Újságok
figyelése,
képgyűjtés

Órarend egyeztetése





Megvalósulás: Februárban megtörtént.
-2 HÉT







Eszközök
összegyűjtése
Munkalapok
(kártyák) készítése
Séták, kirándulások
megtervezése
Szükséges eszközök
megrendelése
Kirándulások
helyszínére
bejelentkezés

Szolnoki csata
megtekintése
Február- március
hónapban megtörtént.
 Gyűjtőmunkák
elkezdése
 Segédeszközök:
füzet, újságok,
íróeszközök
összegyűjtése
 Érdeklődési
körök
megbeszélése,
esetleges
csoportalapítás

biztosít a
projekt
elkészítésére
Augusztusban
megtörtént.
Intézményvezető
engedélyezi a
forrásokateszközöket
Jóváhagyja a
projektet

Februárban
megtörtént.
 Kirándulások
jóváhagyása
 Anyagsokszorosítás
engedélye
 Eszközök
biztosítása
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Szeptemberben a
tájékoztatás a szülői
értekezleten megtörtént.
 Használható
tapasztalatokkal
rendelkező szülők
mozgósítása


Téma
megbeszélése

Februárban a szülői
értekezleten megtörtént.
 Konkrét munkába
való bevonás
 Szabadidő
beosztása,
különórák
tisztázása: idő
biztosítása a
projektre
 Kutatás
könyvtárban,
interneten

Szeptemberben
megtörtént.


Kapcsolat a
könyvtárral



Órarend,
napirend
egyeztetése

Februárban
megtörtént.
 Zenedarabok,
dalok,
játékok
gyűjtése
 Zeneszerzőkről
anyag
összeállítása
 Anyaggyűjtésben
részvállalás
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Megvalósulás: Márciusban megtörtént.
-1 HÉT



Részletekről
tájékoztatja a
gyerekeket
 Feladatok kiosztása
 Történelmi háttér
ismertetése
 Cserék,
összevonások
megbeszélése
 A tanulók
értékelésének
eltervezése
Megvalósulás: Március végén megtörtént.
1. HÉT




Beszélgetés
Szolnokról
Előzetes ismeretek,
tapasztalatok,
élmények
meghallgatása

Remondis
szelektív
hulladékgyűjtő
telep
látogatása
Márciusban
megtörtént.
 Szolnok
főutcáinak
megismerése
 Térkép,
zászlókészítés,
címerszínezés,
tablók
rendezése

Márciusban
megtörtént.
 Órarendi
cserék
engedélye
 Túlmunka
alóli
mentesség
(lehetőség
szerint)

Március végén
Március végén
megtörtént.
megtörtént.
 Gyűjtött anyag
 Tájékozódás
rendszerezése
a projekt
indulásáról
 Ötletrohammal
gyűjtött
elképzelések
mérlegelése
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Március eleje óta
folyamatosan történt.
 Kirándulások
egyeztetése,
gyermekkíséretben
vállalások
 Fényképezésre,
videózásra felkérés
 Munkahelyek
felkeresésének
sorrendje
(bejelentkezések)

Március eleje óta
folyamatosan történt.
 Kirándulások
során
kíséretben
segítség

Március végén megtörtént.

Március végén
megtörtént.
 Játék és
daltanulás
 Táncok, népi
gyermekjátékok
próbája




Munkahelyek
látogatása
Fényképezés,
filmezés a projekt
folyamatáról
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Munkaeszközök
kiosztása,
használatuk
megbeszélése
 Séták megkezdése,
megfigyelési
szempont szerint
 Folyamatos
értékelés
megbeszélése
Megvalósulás: Április 1. hetében
megtörtént.
2. HÉT
 Futóverseny
lebonyolítása
 Utcanevek gyűjtése,
csoportosítása
különböző
tanórákon
 A tanulók egyéni és
csoportos értékelése

Megvalósulás: Április 2. hetében
megtörtént.
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Újságcikkek:
szavak,
mondatok
értelmezése
Séták
megkezdése

Április 1. hetében
Április 1. hetében
megtörtént.
megtörtént.
 Nevezetes Tájékozódás,
ségek jegyzése
betekintés a
projekt
 Napló vezetése
folyamatába
 Utcanevek
csoportosítása
a kiadott
szempontok
alapján
 Térkép
készítése
 Társasjáték
készítésének
elkezdése
Április 2.
Április 2.
hetében
hetében
megtörtént.
megtörtént.
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Gyűjtött és
elkészített anyag
behozatala

Április 1. hetében
megtörtént.
 Híres emberekről
elnevezett
utcanevek
történelmi
hátterének
információgyűjtése

Április 2. hetében
megtörtént.

Április 1. hetében
megtörtént.
 Játékok,
dalok,
mondókák
folyamatos
tanulása
 Zenehallgatá
s
 Interneten
anyaggyűjtés
 Filmnézés
zeneszerzőkről
Április 2.
hetében
megtörtént.
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Projektbemutatóra
 Eseménynapló
 A
felkészítés
folyamatos
projektnapon
vezetése:
helyszín,
 Projekt
képekkel,
technikai
produktumának
újságeszközök
befejezése
cikkekkel,
biztosítása
 Projektnap
rajzzal, írással
 A
megvalósítása

Készülődés
a
projektnapon
 Eseménynaplóhoz
projektnapra
részvétel
ötletek adása
 Szolnok
 Tanórákon szöveges
térképen főbb
feladatok,
utcanevek
betűkeresés
felragasztása,
újságcikkekben
térképen való
 Dicséretekre,
tájékozódás
jutalmazásra
felkészülés
Április 3. hetében
Április 3. hetében
Megvalósulás: Április 3. hetében
megtörtént.
megtörtént.
megtörtént.
3.HÉT
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Kiállítás
elkészítésében
segítségadás
Kiselőadás
megtanulásában
segítség
Szerepekre
felkészítés







Április 3. hetében
megtörtént.

Játékbővítés
és próbák
Projektnap
megvalósításában
részvállalás
Zenehallgatás,
filmnézés
Tapasztalato
k
megbeszélése

Április 3. hetében
megtörtént.

Elemzés/érvelés:
A projekt megvalósítása során elérte a kitűzött célokat.
A tanulók jobban megismerték, megszerették Szolnokot, magabiztosan tudnak már tájékozódni a város főbb pontjain, erősödött a hovatartozás-érzésük.
A gyerekek sokoldalú tapasztalatokat szerezhettek a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel, versengéssel kapcsolatos területeken.
Az aktív tanulás sikere érdekében a csoportos munkamegosztás szervezése egyéni adottságoknak megfelelő szinten és mértékben történt. A csoportalakítás,
munkaszervezés és megosztás képességei ezáltal fejlődtek a tanulókban.
A feladatok elősegítették a többféle forrásból való informálódást; lehetőséget kaptak a gyerekek a különféle ismeretforrások használatának és
felhasználhatóságának korai megismerésére (például IKT-alkalmazás, Internet, könyvtárhasználat, stb.).
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Kulturált, mások számára is érthető szóbeli megnyilatkozásuk fejlesztése a szerepjátékban, különböző korosztályok megszólításában teljesedett ki. A
szükséges kapcsolatok, eszközök feltérképezése, a csoportok kialakítása, a feladatok kiosztása időben megtörtént.
Önértékelés:
A csoportok lelkes munkája és együttműködése segített a projekt sikeres megvalósításában. Minden tanuló aktívan kapcsolódott be a közös munkába. A
szülők maximálisan támogatták a projekt sikerességét.
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XI. Táborozás
,,SZÍNES VILÁG” - 3. évfolyamos, vizuális területen tehetséges tanulók művészeti táborának
programja
Iskolánkban kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektettünk a kiemelkedő képességű tanulók
fejlesztésére. A 2009/2010. tanévben kaptunk engedélyt arra, hogy csatlakozhassunk a Tehetségpontok
hálózatához. 2013-ban az Akkreditált Kiváló Tehetségpont elismerést is megkaptunk.
A tehetséggondozó munkánkat, annak színvonalasabbá tételét folyamatosan igyekszünk pályázati
forrásból kiegészíteni. Ezekből a pályázatokból többek között pedagógusok továbbképzését, bemutató
órák szervezését, tehetségműhelyek működtetését, tehetséges tanulók mentorálását, tehetséggondozással
kapcsolatos rendezvények, valamint táborok szervezését tudjuk megvalósítani. A beszámolóban
szereplő ,,Színes világ” tábor is pályázati forrásból, a Nemzeti Tehetségprogram keretében valósult meg.
2013. októberében 5 napos alkotótábort hirdethettünk meg azoknak a harmadik osztályos
gyerekeknek, akik az előző tanévben aktívan vettek részt a rajz tehetségfejlesztő szakkörökön és
kiemelkedő eredményeket értek el az országos- és egyéb szintű rajzversenyeken, rajzpályázatokon.
A felejthetetlen 5 napot Verőcén töltötte a programban résztvevő 30 tanuló, valamint Cs.B.É., N.D.,
Sz.Sz.E. és V.P.A. pedagógusok.

Célok és feladatok
A tábori program megvalósításával az volt a célunk, hogy bővüljenek a tanulók vizuális tapasztalásra
épülő ismeretei, készségei és képességei. Gazdagodjon az érzelemviláguk, legyenek nyitottabbak,
fogékonyabbak, igényesebbek és esztétikailag érzékenyebbek. Bővüljön a képi emlékezetük,
gazdagodjon a képzeletük. Együttműködési készségük fejlődjön a csoportmunkával. Ismerjék meg és
ismerjék el mások értékeit, érdemeit. Minél több eszközt ismerjenek meg, és azokat bátran használják.
A résztvevő pedagógusok módszertani kultúrájának fejlődését is kívánatosnak tartottuk.
Az alkotótábor lehetőséget nyújtott arra, hogy minél több új eszközt, technikát, tevékenységet
kipróbálhassanak a tanulók, amelyekkel az új tanévben is találkozni fognak, pl.: tustinták, anilinfestékek,
rajzszén, pasztellkréták, stb. Törekedtünk a „komplex” művészeti nevelésre: nyelv, irodalom, zene, tánc,
kifejező mozgás, ábrázolás, dramatizálás együttes fejlesztésére, amihez ez a tábor kiváló lehetőséget
nyújtott.
A képzőművészeti tevékenységek között a táborozás minden napján igyekeztünk olyan játékokat
tanítani a gyerekeknek, amelyeknek célja az együttműködés, a társas kapcsolatok fejlesztése.
Olyan foglalkozásokat is tartottunk (napi 10-20 perc), amelyeknek célja a kreatív folyamat hatékonyabbá
tétele, az asszociációs gondolkodás és az alkotó gondolkodás fejlesztése, az eredetiség, az új
összefüggések megtalálása, a szokatlannal kapcsolatos feszültség tűrése. A tanulók olyan izgalmas,
érdekes feladatokat végeztek, amelyek a gondolkodás gyorsaságát, az újrafogalmazási készség
fejlesztését, a többértelműség átélését, alternatívák keresését segítik elő. Ösztönöznek a képzelet és a
fantázia használatára, asszociációkra, nézőpontváltásokra, vizualizációra.
Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.
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A vizuális tevékenységekre vonatkozó részletes program
A programok összeállításánál törekedtünk arra, hogy a tevékenységek érdeklődésre, vizuális
tapasztalásra épüljenek, és ezek mentén valósuljon meg az ismeret-, készség- és képességfejlesztés.
Az érzelmi gazdagítás, az esztétikai érzékenység és nyitottság, az erkölcsi fogékonyság, igényesség,
ízlés alakítása is kiemelt feladatunk volt.
1. nap
8.00-13.30

Utazás Verőcére, a
táborba; a szállás
elfoglalása.

N.D., Sz.E.

Ebéd.
1. nap
du. 13.3014.30

1. nap
du. 15.0017.00

2. nap

Gazdagító program /1.
Vizsgálódás a vízparton;
növények termések
gyűjtése. A víz
megfigyelése.
Gazdagító program /2.
A gyűjtött növényekből
kompozíció. Ábrázolás,
grafika.
Gazdagító program /3.

de. 9-11.
Az előző napi grafikák
vizes alapra felvitele,
lavírozás. Minták és
pontok, ujjfestés.
Rusztikus felületek
készítése, műanyag fólia
lefestése, nyomtatás.
Papír ,,öregítése”.
2. nap

Gazdagító program /4.

15.00-17.00
Grafikák felvitele vizes
alapra, árnyék filigrán.

Térképvázlatok,
nagyítók, távcsövek,
iránytű, gyűjtőzacskók,
merítőháló

Programvezető: Cs.B.É.

Filctoll, ragasztó,
rajzlap, fekete tűhegyű
filctoll, művészeti
ceruza

Programvezető:

Segítők: Sz.E., N.D., VPA.

V.P.A.
Segítő: Cs. B. É.

Rajzlapok, vízfesték,
tempera, plakátfesték,
műanyag fólia,
alumínium fólia,
szivacs, gumikesztyű

Programvezető:

Rajzlap, vízfesték,
filctoll, zsírkréta, fekete
tűhegyű filctoll

Programvezető:

Sz.E.
Segítő: V.P.A.

Sz.Sz.E.
Segítő: N.D.

Titkos térkép készítése
az ,,öregített” papírra.
3. nap

Gazdagító program /5.

szerda

Vízpart, vízparti állatok
megfigyelése.

de. 9-9.30

Távcsövek, nézőkeretek
(kartonból)

Programvezető: Cs.B.É.
Segítők: Sz.E., N.D.,
V.P.A.
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3.nap

Gazdagító program /5.

szerda
de. 10-12.

Kicsi szivárványhal.
Üvegkép készítése.

3.nap

Gazdagító program /6.

szerda
du. 15.0017.00

Festés ecsettel.

4.nap

Gazdagító program /7.

Rajzlap, alkoholos
filctollak, üveglap,
üvegfestékek,
kontúrfesték, cellux

Programvezető:

Rajzlap, vízfesték,
tempera

Programvezető:

Bogarak, halak, békák,
siklók. Az ég festése,
víztükör. Egy szín
három árnyalata.

csütörtök
de. 9-9.45

Vízparti madarak
megfigyelése
nézőkerettel.
Vázlatkészítés.

4.nap

Gazdagító program /7.

csütörtök
de. 10.0012.00

Madarak a vízen.
Gyurmázás. Grafika.
Nyomtatás kézzel. A
fehér tempera
használata,
színkeverések,
színfokozatok.
Nyomatkészítés.

4.nap

Gazdagító program /8.

csütörtök

Madarak a vízparton és
a levegőben.
Tanulmányrajz
pasztellkrétával.

du. 15.0017.00

Alsó tagozat

Sz.Sz.E.
N.D.

Sz.Sz.E.
Segítő: V.P.A.

Távcsövek, nézőkeretek
(kartonból), rajzlap,
ceruza, rajzszén,
zsírkréta

Programvezető:

Rajzlap, gyurma,
ceruza, rajzszén,
olajpasztell, vízfesték,
tempera, művészeti
ceruza

Programvezető:

Rajzlap, pasztellkréta,
rajzszén, művészeti
ceruza, színes kartonok,
fehér karton, ragasztó,
olló

Programvezető:

Gyurmaragasztó, cellux,
kartonok

Programvezető: Cs.B.É.,
Segítő: Sz.E.Szatlóczky
Erzsébet, N.D., V.P.A.

Sz.Sz.E.
Segítő: N.D.

V.P.A.
N.D.

Sz. Sz.E.
Segítő: N.D.

Kollázs – árnymozaik.
5.nap
péntek

Az elkészült munkák
rendezése, értékelése.

de. 9.0011.00
5.nap
du. 14.30

Ebéd után csomagolás;
utazás haza

N.D., Sz.E.
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Reflexió (Táboroztatás)

Reflexiók a ,,SZÍNES VILÁG” - 3. évfolyamos, vizuális területen tehetséges tanulók művészeti
táborának programjához
,,Kiválóan akkreditált Tehetségpont” címmel rendelkező iskolaként évek óta működtetünk
tehetséggondozó műhelyeket, szervezünk tehetséggondozással kapcsolatos rendezvényeket. Vizuális
területen tehetséges gyerekeknek tehetséggondozó szakkört tartunk; rajzversenyeken, rajzpályázatokon
kiemelkedő eredményeket érnek el diákjaink. Minden évben rajzkiállításon mutatjuk be a
képzőművészetekben tehetséges tanulóink legszebb munkáit.
Kiemelkedő eredménynek tekintjük, hogy alkotótáborba vihettük azokat a harmadik osztályos
gyerekeket, akik az előző tanévben aktívan vettek részt a rajz tehetségfejlesztő szakkörökön és
kiemelkedő eredményeket értek el az országos- és egyéb szintű rajzversenyeken, rajzpályázatokon. Ez
a tábor a 2013/14. tanév tehetséggondozó rajzszakkör programindítója volt.
A program elsődleges céljának azt tekintettük, hogy ráhangoljuk a gyerekeket a következő tanév
alkotó feladataira. Az alkotótábor lehetőséget nyújtott arra, hogy a résztvevők minél több új eszközt,
technikát, tevékenységet kipróbálhassanak, amelyekkel az új tanévben is találkozni fognak. A beszerzett
eszközök nem szerepelnek a tanulók kötelező felszerelései között; különleges művészeti eszközök, jó
minőségű anyagokból. Szerettük volna, hogy ezek a tehetséges gyerekek megismerkedhessenek újabb
technikákkal, fejleszthessék anyag- és eszközhasználati jártasságukat. Ezt a célunkat maximálisan
elértük. A gyerekek élvezettel vetették bele magukat a már ismert, valamint az új eszközök használatába,
kipróbálásába. Több új technikát sajátítottak el, amelyekről az elkészült munkák tanúskodnak.

A természethez közeli környezet felébresztette a gyermekekben a kíváncsi rácsodálkozást, segítette
a képességet élőlények, tárgyak, képek, jelenségek tüzetes szemlélésére, megfigyelésére, a
látványélmények emlékezeti megőrzésére, könnyed felidézésére és az alkotó munkára.
Naponta több órát foglalkoztak a gyerekek képzőművészeti tevékenységekkel; számtalan gyönyörű,
kiállításra is kész alkotás született.

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag.

153

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Alsó tagozat

Kiemelkedő eredménynek tekintjük, hogy az együttműködésre ösztönző feladatok megoldásával, a
közös
élmények
átélésével
nagymértékben
fejlődtek
a
társas
kapcsolatok.
A munka mellett jutott idő játékra, pihenésre, és a gyönyörű napsütésben sétákra, kirándulásokra is.
A tanév második felében megrendeztük a kerületi művelődési házban a hagyományos évzáró
rajzkiállításunkat, amelynek külön részét képezték a táborozás során elkészült csodálatos alkotások.
A következő tanévben is szeretnénk meghirdetni hasonló tematikára épülő tehetséggondozó tábort,
és a tehetséggondozó műhelyeink továbbra is működni fognak. Versenyekre, pályázatokra is felhívjuk
azoknak a tanulóknak a figyelmét, akik hatékonyan és nagy érdeklődéssel vettek részt a műhely
munkájában.

Feladataim a program megvalósításában
Tehetségfejlesztési szakértőként, a Tehetségpont szakmai vezetőjeként a pályázati lehetőségek
felkutatása és a pályázatírás is a feladatom. A Nemzeti Tehetségprogram pályázati kiírásának elolvasása
után lehetőséget láttam abban, hogy egy tartalmas pályázati anyagot állítsak össze kollégáimmal,
amelynek segítségével egy olyan tábort tudunk szervezni, amely a vizuális területen tehetséges gyerekek
fejlesztéséhez nyújt lehetőséget.
A pályázati anyag összeállítása minden pedagógus számára nagy kihívás. A szakmai programot és a
pénzügyi tervezés nagy részét kollégáimmal végeztem. A költségvetés pontosítása, az egyéb
dokumentumok, nyilatkozatok összeállítása, kitöltése az én feladatom volt.
Miután megtudtuk, hogy nyert a pályázatunk, szervezési feladatokkal foglalkoztam. Mivel a pályázati
támogatás eltért a tervezettől, a költségvetés módosítását kellett intéznem. Nehezítette a munkát, hogy
nagyon rövid idő állt rendelkezésre a módosításhoz; szinte néhány nap alatt kellett lebonyolítani az új
szállás megtekintését, majd ezt követően a szállásfoglalást, az utazás szervezését, a festékek, kréták,
papírok és egyéb eszközök beszerzését.
Amikor már minden körülményt biztosítottunk, a szülők és a tanulók tájékoztatása következett.
Tájékoztató levelet küldtem, majd szülői értekezletet tartottunk, amelyen a tábor céljáról, feladatáról, a
táborozás és az utazás körülményeiről adtunk tájékoztatást, és gyakorlati tanáccsal is elláttuk a szülőket.
Ez utóbbira amiatt is nagy szükség volt, mert a gyerekek többsége az első táborozására készült.
A táborozás előtti időszak jelentős feladatának tekintettem a résztvevő pedagógusok munkájának
szakmai összehangolását. Pontosítottuk a célokat, feladatokat, a részletes programot; beosztottuk a
feladatokat; az eszközök, felszerelések becsomagolásával, szállításával foglalkoztunk.
A táborozás ideje alatt elsősorban szervezői feladataim voltak, és a gyerekekkel kapcsolatos
teendőket láttam el. Én voltam a felelős a pénzügyekért, számlákért, az adminisztrációért és a
dokumentálásért. Ezeken kívül rajz szakkollégiumi végzettséggel rendelkező tanítóként néhány vizuális
foglalkozás vezetésében vettem részt, illetve tehetségfejlesztési szakértőként kreativitásfejlesztő
játékfoglalkozásokat vezettem.
A táborozás után a projekt zárásával kapcsolatos feladatokat intéztem. A pénzügyi elszámolások és a
dokumentáció összeállítása után a pénzügyi és szakmai beszámoló megírásával foglalkoztam. Az iskola
honlapjára, illetve a helyi sajtó számára tájékoztató anyagot állítottam össze.
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Úgy gondolom, a pályázati munka és tábor sikerességéhez nagymértékben hozzájárult, hogy sikerült
a programban részt vevő kollégákkal, az iskola vezetőségével, a titkárság dolgozóival és a tankerület
munkatársaival összhangban dolgozni. Munkánkat rugalmas együttműködés jellemezte.
Ha lehetőség adódik, további pályázatokat nyújtunk majd be, és más forrásból is igyekszünk
támogatást kérni hasonló programok megvalósítására.
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XII. Esetelemzés
Egy alulteljesítő tehetséges gyermek – az alulteljesítés okainak feltárása és a fejlesztés
folyamata
H.E. szülei második osztály februárjában kerestek meg telefonon. Nem árultak zsákbamacskát.
Elmesélték, hogy a másik iskolából azért jönnének át, mert a kislánnyal annyi a probléma, hogy teljesen
lehetetlenné vált a helyzetük. Ennek ellenére nagyon szeretnék, ha személyesen is találkozhatnánk, és
átvennénk a gyermeket. Merésznek tűnt a kérés, de őszinteségük rokonszenves volt. Elmondták, hogy a
matematikával, a beilleszkedéssel és a magatartással is van gond. Elakadt az elsős matematika
tananyagnál, elutasítja, nem hajlandó már a leckéit sem megírni. Osztálytársaival állandó konfliktusban
van, és tanítóival is dacos, tiszteletlen. Órák alatt gyakran hisztizik. Már sem a jutalmazás, sem a büntetés
nem hatásos. Reggelente, amikor az iskolába indulnak nagyon nehéz perceket élnek át. E. egyébként
nagyon jól és sokat olvas, elsős korától zenét tanul, fuvolázik, a zeneiskolában kiválóak az eredményei.
Később a kislánnyal is találkoztam, aki megnyerő volt ezen a beszélgetésen. Kiderült, hogy nagyon
értelmes, gazdag a szókincse, koránál komolyabb gondolatai vannak; megfogalmazta, hogy nagyon
szeretne új környezetbe kerülni. Nyilvánvaló volt, hogy különleges gyermek.
Másnap már hozzánk jött iskolába.
Az első napokban kiderült, hogy nagy merészség volt átvenni a kislányt, aki értelmessége ellenére
kezelhetetlen volt. Minden pici sikertelenségre kieresztette a tüskéit; gyakran hangos sírással, hisztivel,
azaz regresszióval reagált. Matematikából hatalmas lemaradásai voltak. Tízes számkörben az ujján
számolt. Játékban nem tartotta be a szabályokat, veszíteni nem tudott. Mindent igazságtalanságnak
érzett. Ha éppen jó napja volt, akkor olvasásórákon kitűnt a többiek közül gazdag szókincsével, korát
meghaladó nyelvi fordulatokat használt. Szokatlan, eredeti meglátásai voltak a versekkel, mesékkel
kapcsolatban. A dramatizálásokban lubickolt. Nagy volt benne az önkifejezési vágy. Meséket írt, nagyon
jól,
kifejezően;
rajzolt,
festett,
munkáiból
kitűnt
az
egyéni
látásmód.
Rendkívül érdeklődő volt. Tájékozottságára is hamar fény derült. Hamar megmutatkozott, hogy nagyon
kreatív, tehetséges gyermek. Ugyanakkor teljesítménye nem volt szinkronban a képességeivel. Nem
csupán matematikából. Gyakran türelmetlen, kiszámíthatatlan volt, aktuális lelki állapotától függött a
teljesítménye.
Hogyan próbáltunk segíteni?
1. A probléma feltárása
A kislány nem tudott megbirkózni azzal az ellentmondásos helyzettel, hogy környezete (család,
család barátai, óvoda) szerint ő okos, nagyon tájékozott, sok mindenben ügyes, ugyanakkor iskolai
teljesítménye és léte csupa kudarc. Tehetsége nem tudott kibontakozni.
Kialakult egy ördögi kör, amiből nem tudott kilépni, és amiből nem tudták kisegíteni.
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Lemaradás
matematikából.

Gyenge
teljesítmény
tapasztalható.

Kerüli a további
erőfeszítéseket.
Opponál.

OK?
Dac, ellenállás
tapasztalható.

A tanuló nehezen éli meg a
kudarcot. Frusztráció.

A legelső feladat annak meghatározása, hogy mi lehet a nehézségek oka? Mi okozza a problémát?
Honnan indult el ez az önmagát gerjesztő folyamat?
A gyerek nem tudja vagy nem akarja teljesíteni, amit az iskola kér tőle? Meg kell vizsgálni az iskolai
képességeket, hogy a háttérben nincs-e részképesség-probléma.
De a probléma feltárásával párhuzamosan az erősségek feltérképezése is megtörténhet. Képet
kaphatunk a kreativitásról, a gyermek motivációiról is.
A gyermek környezete, a családi és szociokulturális háttér, a szülők attitűdje, iskolázottsága,
testvérek jellemzői, az esetleges családi és társas konfliktusok, stb.. is meghatározóak.
Kiket kellett bevonni ebbe a feladatba?
Tanító, szülők, kollégák, akik tanítják a gyermeket, iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus, és nem
utolsó sorban maga a gyermek is sok mindent megfogalmazott érzéseiről, nehézségeiről.
Ebben az esetben kiderült, hogy matematikából tanulási nehézségekkel küzd a kislány, az elakadás
első osztályban történt, így a hiányosságai egyre csak nőttek. A hiányosságai megszüntetésére
alkalmazott módszerek nem voltak megfelelőek, a szigor, a szigor kiváltotta dac, ellenállás rengeteg
energiát vett el. Nehezítette a helyzetet egy enyhe figyelemzavar is.
Fény derült arra is, hogy az otthoni helyzet sem egyszerű, a szülők értetlenül állnak gyermekük
tehetségéből adódó, szokatlan megnyilvánulásaival szemben is. Nagyon várták a segítséget és
közreműködőek voltak.

2. A cél meghatározása
Cél: az erősségekre építő fejlesztés. A meglévő képességek átfordítása teljesítménnyé. Olyan
lépésekben haladva, amelyek teljesíthetőek, és emiatt sikerélményt biztosítanak a gyermeknek.
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3. Feladatok meghatározása
Ismeretes, hogy az alulteljesítő tehetségesek személyiségjegyeikben is erősítésre szorulnak. Az
önértékelésüket, motiváltságukat támogatni kell a fejlesztési folyamat során. El kell érni, hogy képesek
legyenek erőfeszítésre, és meg kell éreztetni velük, hogy felelősek saját teljesítményükért. A fejlesztési
folyamat közben sem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a tehetséges oldallal is foglalkozzunk és azt is
erősítsük tovább. Ezeket figyelembe véve az alábbi feladatokat emeltük ki:
 a matematika hiányosságok pótlása (fejlesztő pedagógus, tanító, napközis tanító)
 a matematikával kapcsolatos képességfejlesztés (fejlesztő pedagógus, tanító, napközis tanító)
 figyelemfejlesztés (fejlesztő pedagógus, tanító, napközis tanító)
 társas kapcsolatok fejlesztése (iskolapszichológus, tanító, napközis tanító)
 viselkedéssel kapcsolatos jellegzetességek elfogadtatása a társakkal, tanárokkal, szülőkkel
(iskolapszichológus, tanító, napközis tanító)
 belső motiváltság kialakítása (iskolapszichológus, tanító, napközis tanító)
 tehetségfejlesztés anyanyelvi, zenei és vizuális tehetségterületeken

4. Feladataim a fejlesztési folyamatban
A fejlesztési folyamat meghatározó eleme volt az egyéni fejlesztési terv kidolgozása, amely
tartalmazta, hogy az adott időintervallumban mely területen, milyen eszközökkel, kinek a
közreműködésével szeretném elérni a pontosan megfogalmazott célokat. Az értékelés módját, az
eredmények értékelését is megfogalmaztam. A fejlesztési terv összeállításába a fejlesztésben feladatot
vállaló szakembereket (iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus), az osztályban tanító kollégáimat is
bevontam; figyelembe vettem az észrevételeiket, tanácsaikat. A későbbiekben is rendszeresen
konzultáltam velük, negyedévenként elemeztük a fejlesztő munkánkat, szükség szerint módosítottunk a
tervezeten.
Nagyon fontosnak gondoltam, hogy szinte napi kapcsolatban legyek a szülőkkel is, akikkel
megbeszéltük, hogy az otthoni tevékenységekkel hogyan erősíthetik meg a fejlesztő munkát.
A tanítási órákon kiemelt figyelmet kellett fordítanom a tanuló munkájára; rendszeres differenciálásra
volt szükség. Délutánonként felzárkóztató foglalkozáson vett részt a kislány heti 2 alkalommal. Szinte
0-ról indítva újra fel kellett építenünk a tananyagot is.
A viselkedési problémák leküzdésére első lépésként a türelem bizonyult a leghatásosabbnak. Nem
tettünk minden hibát szóvá. Időszakonként kitűztünk a kislánynak egy-egy teljesíthető feladatot, először
azt próbáltuk elérni, és csak utána léptünk tovább.
Kollégáimmal igyekeztünk a tanórákon kooperatív tanulási technikákat, együttműködésre ösztönző
módszereket, projektfeladatokat alkalmazni. Ezekbe kezdetben nehezen tudtuk bevonni a kislányt, de
néhány hónap elteltével jelentős változást tapasztaltunk.
A fejlesztőmunka fontos eleme volt a sikerélmény biztosítása. Próbáltam azokon a területeken,
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amelyekben ügyes, tehetséges volt, lehetőséget adni neki a gyakori megmutatkozásra. Többször
szerepelt dramatikus feladatokban, gyakran adtam neki olyan feladatokat, amelyek segítségével
megmutathatta tájékozottságát, olvasottságát. Bevontuk a tanulót tehetséggondozó szakkör munkájába
is. Iskolai keretek között rajzszakkörre járt nagy kedvvel és lelkesedéssel. Iskolán kívül a zene jelentette
számára a sikert.
5. Eredmény
H.E. most ötödikes. Az első pillanattól kezdve szeretett a mi iskolánkba járni. Velem az első perctől
megtalálta a hangot, elfogadtuk egymást. Néhány hónap alatt beilleszkedett annyira, hogy osztálytársai
is elfogadták. Nem volt zökkenőmentes a kapcsolatuk, de a komolyabb súrlódások fokozatosan ritkultak.
A mai napig vannak nehezebb időszakok, a kudarcot azóta is nehezen tűri. De önuralma sokat erősödött.
Érzelmeit jobban tudja kontrollálni. Sokat higgadt.
Matematikából összetett volt a feladatunk, mert egyrészt ott kellett ülnie a matematikaórákon és
valahogy haladnia kellett velünk. Differenciálással oldottuk ezt meg. Másrészt délutánonként fejlesztő
pedagógussal pótolta a hiányosságokat. Harmadik év elejére elértünk egy olyan szintet, ami már elég
volt ahhoz, hogy ne érezze teljes kudarcnak a matematikát, és együtt haladhasson a többiekkel. A
matematika a mai napig nem a kedvence, de ötödikben is stabilan tartja a 3-as, 4-es szintet. Fejlesztésben
továbbra is részesül.
Rajzversenyeken nagyon szép eredményeket ér el, fővárosi rajzversenyen is részt vett. A zene
továbbra is központi szerepet tölt be az életében, már zenekari tag. Nagyon szépen énekel. Szabad
idejében dalokat szerez, és szöveget ír hozzájuk. A fantasy-irodalommal kapcsolatos weboldalt
szerkeszt.
Eredménynek tekintjük, hogy ennek a kislánynak sikerült matematikából fejlődést elérnie, ezzel
párhuzamosan sínre került az iskolai pályafutása, és közben tehetségére is kellő figyelmet tudtunk
fordítani.
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