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A) Bevezető a magyar nyelv és irodalomhoz 

 

A magyar nyelv és irodalom műveltségi terület két tantárgyához – a magyar nyelvhez és az 

irodalomhoz – módosított útmutató készült. Célja, hogy a példatár bővítésével segítse az e-portfólió 

még tartalmasabb összeállítását, a magyartanárok és a pedagógusminősítési szakértők közös munkáját, 

gazdagítsa az (ön)értékelés eszköztárát. 

Az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadvány és a második, javított változat 

szakspecifikus dokumentumai alapvetően a gimnáziumban tanító tanárok számára nyújtanak 

segítséget. Munkacsoportunk arra vállalkozott, hogy a kiegészítő útmutató más iskolatípusban dolgozó 

tanárok számára is bővítse a választékot jól adaptálható dokumentumokkal. Valamennyi segédlet 

kiválóan alkalmas a pedagóguskompetenciák megadott indikátorainak bizonyítására. 

A korábbi változatok alap- és szabadon választható dokumentumait is meghagytuk, de 

gyűjteményünket – eddig még nem lévő elemekkel is – bővítettük. Így lett az útmutató része – a már 

meglévő, általános segédletként megjelölt csoportprofil mellett – a pedagógiai folyamatokhoz, 

tervezésekhez, megvalósításokhoz kapcsolódó és önreflexiókkal kiegészített, magyar nyelv és 

irodalom szakra jellemző új dokumentumegyüttes. 

Kiemelten fontosnak tartottuk, hogy az általános iskolák számára is készüljön példaadó összeállítás. 

Így szerkesztettük meg a magyar nyelv és irodalomhoz mindkét tantárgy elemeit egyaránt tartalmazó 

tematikus tervet (az általános iskola ötödik osztálya számára). Reflexiót is csatoltunk hozzá. 

A meglévő, az irodalom és magyar nyelv tantárgyi tematikus terv és az utóbbihoz készült reflexió, 

valamint a három óraterv mellé két újabb – egy irodalom és egy magyar nyelv – óratervet 

illesztettünk. Reflexió e két óratervhez is készült. Mindkét óraterv a tematikus terv része.  

A szabadon választható anyagok között az előző változatban már kétféle magyar nyelvi feladatlap 

található. Azonban a műveltségi terület két – nem mindig szétválasztható – tantárgya összetettebb, 

ezért többféle tevékenység bemutatására is lehetőséget ad.  

A pedagóguskompetenciák között szerepel az infokommunikációs eszközök használata. Ennek 

igazolására szolgál az IKT-eszköztár tanórai, tanórán kívüli alkalmazása. Ezt a magyar nyelvi és 

irodalomóra saját feladatokat tartalmazó munkalapja tartalmazza, amelyet reflexió egészít ki. 

Két sablont is közzéteszünk. Az egyik a kalauz az óratervi reflexiókhoz. A SWOT-analízis elvét 

követő reflexiósablon előnye, hogy – egyszerű átalakítással – bármely reflektáló szövegalapja lehet.  

A másik az óralátogatási sablon a tanári kommunikáció értékeléséhez. A minősítés során – a 

magyartanár számára is – alapkövetelmény a tanári kommunikáció és szakmai együttműködés, 

problémamegoldás bizonyítása. Ezzel az egyszerűen használható, ötféle, mindig egy-egy szempontot 

értékelő látogatólappal a pedagóguskompetencia indikátorait egyértelműen lehet igazolni. 

A nyolc kompetenciaterület indikátorainak egységes értelmezéséhez – magyar nyelv és irodalom 

szakra jellemző – példákat gyűjtöttünk. 

Az útmutató bővített példatára gyakorlati tapasztalatok felhasználásával készült, ajánlásokat, 

továbbfejleszthető példákat tartalmaz, az egymástól tanulás szándékával segíteni kívánja a tanárok, 

intézményvezetők, minősítési szakértők munkáját a minősítővizsga és a minősítési eljárás során. 
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B) Tematikus terv (magyar nyelv, irodalom, 5. osztály) 

 

 

  TEMATIKUS TERV 

 

Készítette [név] 

Iskola általános iskola és gimnázium 

Tantárgyai magyar nyelv és irodalom – erkölcstan, etika 

Műveltségi terület  magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy magyar nyelv és irodalom  

Évfolyam/osztály 5. évfolyam  

Tanév 2013–2014. 

 

Témakör 1. Táj, szülőföld 

2. Leírás (egymással párhuzamosan haladó tananyagrészek a tanmenetben) 

Cél- és 

feladatrendszer 

1. Táj és szülőföld 

A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényeinek kialakítása. Annak tudatosítása, hogy vannak gyakori témák, motívumok 

az irodalomban; ezzel párhuzamosan annak megértetése, hogy a tematika nem műnemhez, műfajhoz kötődik. 

Olvasói tapasztalatok megidézésével szövegek műfaji különbségének érzékeltetése. 

Lírai alkotások és epikai művek megismerése  teljes művek és műrészletek  magyar tájakról, városokról, vallomások  

a szülőföldről. A feldolgozott művekhez kapcsolódó új fogalmi ismeretek elsajátítása, a korábban tanultak elmélyítése, ismétlése. 

Az olvasási, szövegértési, szövegismereti és szövegalkotási kompetenciák fejlesztése. 

Folyamatos fejlesztési cél a feldolgozott művekben az emberi alaphelyzeteknek, kapcsolatok sokféleségének, a téma irodalmi 

megjelenésének megfigyelése. 

Olvasói tapasztalatok, saját élmények előhívása; tettek, érzelmek, gondolatok értelmezése szóbeli és írásbeli közlésekben. 

2. Leírás. Írásbeli szövegalkotás (írás, fogalmazás)  

A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése az írástechnika terén: az érzelmek hiteles 

kifejezésének képessége, az élmények, gondolatok megfogalmazásának képessége.   
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A szövegalkotási műveletekben szerzett ismeretek bővítése; az anyaggyűjtés módjának fejlesztése, a címválasztás, a lényeges 

gondolatok kiválasztása, az elrendezése, a szöveg bekezdésekre tagolásának gyakorlása és a korábban szerzett ismeretek bővítése. 

Az írás folyamatának megtapasztalása, a folytonos önkorrekció gyakorlása, a társkorrekció továbbfejlesztése. 

A személyes élmények megfogalmazása leíró szövegtípusban. A kreatív szövegalkotás támogatása. 

A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az esztétikus, olvasható kézírásra. 

A művek és a műrészletek tanulmányozásával a tanulók megismerik a magyar tájakról, városokról, a szülőföldről írt műveket; az 

elemzésekkel, a memoriterrel, a tárgyhoz kapcsolódó fogalmi ismeretekkel gyarapszik a tudásuk. 

A feldolgozandó 

szöveg(részlet)ek 

Petőfi Sándor: Az alföld (kötelező memoriter a teljes mű); Szülőföldemen 

Petőfi Sándor: Úti levelek, III. levél 

Arany János: Vásárban 

Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa 

Szabó Lőrinc Életrajzom; Tücsökzene (részletek) 

A tanulási-

tanítási egység 

helye az éves 

fejlesztési 

folyamatban 

A helyi tantervben: a harmadik nagyobb tananyagegység.  

Saját tanmenetemben: a tananyag derekán (a tanév felénél), a 31–36. órákon kerül sor harmadik témakörként A táj, a szülőföld 

tematikus egységre. A leírás a magyar nyelv tanmenetben párhuzamos az irodalom tananyag e fejezetével. 

A Mesék és a János vitéz előzi meg; a Gyökerek, család és szülők; barátság, emberi kapcsolatok tematika követi.  

 

A tanulók a felső tagozaton ezeket a témaköröket megelőzően találkoztak tájleírással, prózai és verses formájúakkal egyaránt. A 

mesehelyszíneket megfigyelve  a műfaji jellemzőket kiemelve  egy-egy táj jellegzetességét felismerik, sőt önálló szövegalkotási 

feladatot oldanak meg.  

(Kandinszkij Lovagló pár című képe alapján fogalmaznak mesebefejezést. 3-4 tájat bemutató mondatot, 2-3 eseményeket lezáró 

mondatot és mesei záróformulát. Tk. 22., Alkotó 2.) 

 

A János vitézben a reális és a mesei tájak bemutatását figyelik meg; a 4. részben a puszta és a vihar leírása szerepel  

a tananyagban. (Egy emlékezetes vihar leírása: tk. 51., Alkotó 1. vagy 2.) 

Az ún. meseföldrajz a huszárok vándorlását követve jelenik meg. (A földrajzi atlasszal való összevetés: tk. 54., Elemző 2.) 

A János vitéznél egyes tananyag-részletekben már előkészíthető a táj és az ember érzelmi kapcsolatának megfigyeltetése.  

(Például: a vándorút végeztével, a hazatérés bemutatásakor a szülőföld szeretete, a honvágy – tk. 65., Elemző 1.3.) 

A csata utáni siralmas tájról készített leírás – tk. 58., Alkotó 1.) 
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Tankönyv 

és taneszköz 

Irodalom 5., munkafüzet 5. 

Tankönyv, munkafüzet, gyakorló feladatlap, honlap, szótár 

Felhasznált  

források 

 Magyarország nemzeti parkjai: http://www.youtube.com/watch?v=XztkOYYTOP8; letöltés: 2014. október 5. 

 Magyar néprajz – vásár: http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/03/215.html; letöltés: 2014. október 5. 

 Kupola: 

https://www.google.hu/search?q=kupol%C3%A1k&safe=off&client=firefoxa&hs=u0M&rls=org.mozilla:hu:official&source=ln

ms&tbm=isch; letöltés: 2014. október 5. 

 Balázs János – Martinkó András (szerk.) 1959–1962. A magyar nyelv értelmező szótára I–VII. Akadémiai Kiadó. Budapest. 

 Forgács Tamás 2003. Magyar szólások és közmondások szótára. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2003. 

 Kiss Gábor (főszerk.) 2001. Magyar szókincstár. Tinta Könyvkiadó. Budapest.     

Tantárgyi  

kapcsolatok 

Természetismeret Az olvasott művek topológiája alapján 

Erkölcstan A szülőföld, a haza iránt érzett szeretet megnyilvánulásainak fontossága a műalkotásokon és a személyes 

élményeinken keresztül  

Hon- és népismeret A hazai táj, saját városunk, falunk ismerete 

Informatika Tájékozódás, információgyűjtés tájakról, városokról 

Képzőművészet A nézőpont, a perspektíva tanulmányozása. A táj vizuális megjelenítésének megfigyelése 

Vizuális kultúra A szöveg képe (a nem nyelvi jelek szerepe), film és irodalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XztkOYYTOP8
http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/03/215.html
https://www.google.hu/search?q=kupol%C3%A1k&safe=off&client=firefoxa&hs=u0M&rls=org.mozilla:hu:official&source=lnms&tbm=isch
https://www.google.hu/search?q=kupol%C3%A1k&safe=off&client=firefoxa&hs=u0M&rls=org.mozilla:hu:official&source=lnms&tbm=isch
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tinta_K%C3%B6nyvkiad%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tinta_K%C3%B6nyvkiad%C3%B3
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Óra 

A téma 

órákra  

bontása 

Didaktikai  

feladatok 

Fejlesztési  

területek  

(attitűdök,  

készségek,  

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak,  

szabályok…) 

Módszerek, 

munka-

formák 

Szemléltetés, eszközök Házi feladat Megjegyzések 

1. Petőfi 

Sándor: 

Az alföld 

Új anyag 

feldolgozása 

Ismeretszerzés 

 

A költői szöveg 

elemzése, 

értelmezése  

 

 

 

 

 

 

 

Az alföld 

jellegzetességei-

nek 

megfigyelése, a 

táj hangulatának 

érzékelése 

 

 

 

 

 

A tények, 

jelenségek 

sokoldalú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A költői szöveg 

kifejező olvasása, 

gyakorlása;  

szövegértés 

 

 

 

Szóbeli és írásbeli 

kommunikáció 

Az esztétikai-

művészi  

tudatosság 

fejlesztése: 

a művészi  

önkifejezés,  

a saját nézőpont 

A tájleíró 

költemény 

szerkezetének, 

stílusának 

megismerése 

 

Fogalom-

meghatározások: 

a leírás haladási 

irányai: 

közelítés, 

távolítás 

 

 

 

 

 

 

 

Látvány 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális és 

csoport-

munkában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzetkész

ítés 

 

 

 

 

 

A szülőföld,  

a haza iránti 

érzelmekről 

való 

gondolko-

dás, 

Tájképek 

Szótárak 

(Értelmező szótár; 

Magyar szólások és 

közmondások) 

Tk.: 194. 

Ért./2., 4. 

El./1., 2. 

Mf.:52/1., 

54/5., 53/5. 

Memoriter: 

1–6. vsz. 

Tk.: 195. 

Ért./6. 

Kapcsolat: 

természet-

ismeret, 

erkölcstan 
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elemzése összevetése mások 

véleményével 

Érzelmi 

viszonyulás, 

azonosulás, 

elfogadás, 

megértés  

 

A lírai én 

érzelmei, 

gondolatai 

beszélgetés 

2. Leírás Ismétlés 

Ismeretbővítés, 

 

 

 

 

Az ön- és 

társkorrekció 

képessége, 

készségfejlesztés: 

a leíró szövegtípus 

alkotásának fázisai  

Rövid 

szövegértelmezési 

és szövegalkotási 

feladatok   

 

Az olvasási,  

a szövegértési 

készség, a 

szókincs és a 

rendszerező 

képesség 

fejlesztése 

 

Írásbeli 

szövegalkotási 

készség,   

a nyelvi 

igényesség 

fejlesztése 

 

Állatleírás, 

tárgyleírás, 

tájleírás 

 téma 

 cél 

 anyaggyűjtés 

 (adatkeresés) 

 haladási irány     

 tagolás 

(szerkezet) 

 vázlatírás 

 kidolgozás 

 címadás 

 szövegkép, 

megformálás 

Csoport- 

munka; 

egyéni és 

páros 

munka 

 

 

 

 

 

 

Címadás, 

nézőpont 

választása, a 

szókincs 

bővítése  

 

M. ny. mf.: 45/1.  

M. ny. mf.: 47/5.,6., 7. 

(kupolák:  

képek) 

M. ny. mf.: 

48/9. 
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3. Petőfi 

Sándor:  

Az alföld 

Ismétlés 

 

 

A szöveg 

feldolgozása, 

műértelmezés, az 

elemzés 

folytatása 

A költői szöveg 

stílusának, 

gondolatgazdag-

ságának elemzése 

 

Ismeretbővítés 

 

Készség-

fejlesztés 

(differenciált 

foglalkozás)  

 

 

Kifejező, pontos 

szövegmondás 

 

A műalkotás 

elemzésével, 

értelmezésével a 

pozitív befogadói 

attitűd fejlesztése,  

az esztétikai 

minőség 

tiszteletének 

kialakítása 

 

 

 

 

A rendszerező 

gondolkodás 

fejlesztése 

 

 

Válogató olvasás 

A leírás 

sajátosságainak 

felismerése: 

motívumok, 

témák, 

gondolatok, 

érzelmek, 

hangulatok 

azonosítása a 

vizsgált 

szövegekben 

A poétikai 

eszközök 

értelmezése 

 

Frontális, 

páros  

munka, 

csoport- 

munka 

Tk.: 194. 

Ért./3., (diff.)  

El./3.,4.,5.,7. 

Mf. 2.,4. 

 

Vershallgatás: 

Latinovits Zoltán 

előadásában 

Tall./1.  

Tk.: 196. 

(diff.) 

Tall./1. 

 

Memoriter  

7–12. vsz.  

 

Leírás 

készítése 

gyermekkori 

kedvenc 

játékról, 

szobáról, 

tárgyról (más 

személy 

nézőpontjá-

ból) 

Fakultatív:  

a memoriter 

ismerete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Leírás 

 

 

 

Ismétlés, 

ellenőrzés 

 

Gyakorlás:  

hosszabb leíró 

szöveg és vázlata 

 

 

A szövegből 

információk 

gyűjtése, azok 

Olvasás 

Szövegértés 

 

Az absztrakciós, 

rendszerező 

képesség 

fejlesztése, 

táblázatkészítés 

 

Együttműködés: a 

kapcsolati kultúra 

A leírás menete: 

a haladási irány  

 

A szöveg 

építkezése: 

tematikus és 

hangulati 

elemek 

azonosítása 

Frontális 

munka 

 

 

Csoport- 

munka, 

páros 

munka 

Tk. 

Petőfi Sándor: Úti levelek 

Munkalap 

 

 

A szövegből 

elkezdett 

gyűjtés 

folytatása 

 

 

Koncentráció: 

m. nyelv és 

irodalom  
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értelmezése, 

rendszerezése 

Tájékozódás a 

leíró szövegben 

fejlesztése 

 

5. Petőfi 

Sándor: 

Úti levelek 

III. levél 

A megszerzett 

ismeretek 

elmélyítése, 

kiegészítése 

Ellenőrzés (hf.) 

 

A leírás 

motívumainak 

összevetése 

különböző 

műfajú és 

formájú művek 

alapján 

 

A vers és a próza 

összehasonlítása 

 

Irodalom és film 

összehasonlítása 

Szövegtanulás 

 

 

 

Versmondás, 

kifejező előadás  

 

Az olvasási 

készség fejlesztése 

 

Ön- és 

társkorrekció 

 

 

Globális olvasás 

Nyelvi és nem 

nyelvi 

információk 

értelmezése 

(térképolvasás, 

adatkeresés) 

 

Az íráskészség 

fejlesztése 

 

IKT-tartalmak 

értékelése 

 

 

A prózai és a 

verses forma 

jellemzői 

 

A költői 

stíluseszközök, a 

kifejezett 

érzelmek, 

hangulatok, a 

tematika a 

formától és a 

műfajtól 

függetlenek 

 

 

Az úti levél mint 

a levél 

műfajának 

sajátos változata 

 

Csoport-

munka 

Frontális 

munka 

Egyéni 

munka 

 

Jegyzetelés 

 

 

 

 

 

 

 

Vázlatírás 

 

 

Térkép, atlasz, 

Tk.: 206.  

Ért./1.,3. 

El./4., 5. 

Mf.: 54–55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazai tájakról készült 

természetfotók,  

film (részlet)  

a nemzeti parkokról 

 

Költői 

stíluseszkö-zök 

gyűjtése a 

prózai műből 

Könyvtári óra 

Koncentráció: 

magyar nyelv, 

természet-

ismeret, 

vizuális 

kultúra 
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6. Petőfi 

Sándor: 

Szülő-

földemen, 

Kisfaludy 

Károly: 

Szülőföl-

dem szép 

határa 

 

 

 

 

 

 

 

Ismeretbővítés 

 

 

 

A korábbi 

ismeretek 

elmélyítése 

 

 

 

 

A két költemény 

összehasonlító 

elemzése 

 

 

 

Az előismeretek 

felidézése 
 

 

Ellenőrzés: 

versmondás 

(memoriter) 

A kognitív 

képességek 

fejlesztése: 

adatgyűjtés, 

kutatás 

 

 

 

 

 

 

A rendszerező-

képesség, a 

probléma-

megoldó 

gondolkodás 

fejlesztése 

 

 

Készségfejlesztés:  

a szóbeli 

kifejezőkészség 

fejlesztése 

 

 

 

A vershelyzetek 

összehasonlítása 

 

 

A költői attitűd 

elemzése 

 

 

 

 

A költemények 

tér- és 

idővonatkozása-

inak, formai, 

stilisztikai 

jellemzőinek 

összevetése 

 

Frontális 

munka, 

párosmunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyes 

élmények 

előhívása, 

élménybesz

ámoló  

 

Tk.: 211.  

Ért./1–3. 

El./1–6. 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók gyűjtőmunkái-

nak bemutatása 

Tk.: 212. 

Tall./2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Információ-

gyűjtés 

internetről 

 hazai tájak 

 képek, 

könyvek, 

fotók 

 

Koncentráció: 

erkölcstan 

képzőművészet 

természet-

ismeret 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Magyar nyelv és irodalom 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 13 

 
 

7. Arany 

János: 

Vásárban 

Ismeretbővítés, 

 

 

 

Hangos olvasás, 

versértelmezés  

 

 

Arany 

életrajzának 

részletével való 

összevetés: az 

ismétlődő vagy 

hasonló 

motívumok 

megfigyelése 

 

 

Ellenőrzés: 

      feladatlap 

Szövegértelmezés 

 

 

 

 

 

Az olvasási 

készség 

fejlesztésére 

 

 

A helyi, nemzeti 

kulturális örökség 

tudatosításával az 

esztétikai-

művészeti 

tudatosság és 

kifejezőkészség 

fejlesztése 

 

Szókincsbővítés 

IKT-használat 

A vershelyzet 

 

 

 

 

 

A költő 

emlékeinek, 

érzéseinek 

kifejeződése 

 

Ismétlődő 

motívumok 

versben, 

prózában 

Frontális 

munka, 

páros 

munka, 

csoport-

munka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vásárok 

hangulata, 

néhány 

érdekesség 

a 19. 

századi 

pesti életből 

 

Tk. 

Ért./1–4. 

El./1–3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vásárok hangulata a 

XIX. századi fővárosban 

(http://mek.oszk.hu/02100/02

152/html/03/215.html)  

Jegyzetkészí-

tés Arany 

János 

Önéletrajzi 

levél című 

írása alapján 

Kapcsolat: 

hon- és 

népismeret 

 

8. Szabó  

Lőrinc: 

Életrajzo

m? 

Tücsök-

zene 

 

A témakör 

ismereteinek 

összefoglalása, 

rendszerezése 

 

A memoriter 

ellenőrzése 

 

Az önálló 

szövegalkotás 

A szövegalkotási 

készség fejlesztése 

 

 

 

 

A helyzetnek 

megfelelően 

alakított 

kommunikáció 

Az ismételt 

fogalmak: 

 szövegtípus 

– leírás 

 szemléletesség 

 hangulat 

 haladási irány 

 Tk.: 217. 

Kérd./1.,2., 3. 

 

Válogatás a 

gyűjtött 

képekből, 

albumokból, az 

internetről 

 

Kapcsolat: 

természet-

ismeret 

http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/03/215.html
http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/03/215.html
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előkészítése 

 

 

A vers és a próza 

leíró részleteinek 

összehasonlítása 

 

gyakorlása  

 

A leírás 

szövegtípus 

jellemzőiről 

tanultak  

összegzésével az 

íráskészség 

fejlesztése 

 cím 

 tagolás 

 szerkesztés 

 

9. Témazá-

rás 

Számonkérés, 

ellenőrzés: 

írásbeli 

szövegalkotás 

Az alkotó és a 

szülőföld 

kapcsolatának 

kutatása, 

elemzése alapján 

szerzett 

ismeretek 

felhasználásával 

Szövegalkotás:  

leíró szövegek 

alkotása  

 

Képek, vizuális 

élmények nyelvi 

megformálása, 

személyes 

élmények alapján 

 

 

 

Egyéni 

munka 

 

 

10-12 

mondatos, 

személyes 

élményen 

alapuló 

fogalmazás 

alkotása 

 

 

 

 

Képek, albumok: saját és 

tanári gyűjteményből; 

választás alapján 

  

10. Javítás, 

értékelés 

értékelés 

alkalmazás 

Ön- és 

társkorrekció 

 

 

 

 

Jó példák, 

részletek 

felolvasása 

Az írásbeli szövegalkotás 

értékelése, javítása  

Értékelés:  

képes-e kifejezni saját 

valóságát és valóságértel-

mezését; 

a tanult szabályok 

követésében milyen 

szintre jutott el; 

a megtanult ismereteket  

milyen szinten képes 

alkalmazni 
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C) Reflexió tematikus tervhez (magyar nyelv és irodalom, 5. osztály) 

REFLEXIÓ TEMATIKUS TERVHEZ 

Készítette [név]  

Iskola általános iskola és gimnázium  

Tantárgyai magyar nyelv és irodalom – erkölcstan, etika 

Műveltségi terület magyar nyelv és irodalom  

Tantárgy magyar nyelv, irodalom 

Évfolyam/osztály 5. évfolyam / 5. a 

Tanév 2013–2014. 

 

1. A pedagógiai helyzet leírása; a téma helye a tananyagban 

A témakörben egymásra épültek az irodalmi és a magyar nyelvi tananyagrészek, és ez a tantárgyi koncentráció változatos munkaformákat, módszereket, 

technikákat inspirált, tematikus, motivikus, esztétikai-poétikai nézőpontokat hozott működésbe. 

Az írásbeli és a szóbeli feladatok arányos tervezése az anyanyelvi kompetencia számos területének fejlesztését lehetővé tette. A témakörben meghatározó 

arányban a NAT és a kerettanterv által előírt tartalmak szerepeltek. A szélesebb körű tantárgyi koncentráció (természetismeret, erkölcstan, hon- és 

népismeret, informatika, vizuális kultúra, ének-zene) színesebbé tette a tanórákat, erősítette a motiválást, szélesítette a tanulók látókörét. 

Az órák 40%-át az iskolai könyvtárban tartottam, ahol a kézikönyvek és az IKT-eszközök használata biztosítva volt. 

A tanulók nagyon gyorsan elsajátították ezek használatát. Természetessé vált a könyvek közötti munka, az elhelyezkedés. A kellemes és inspiratív 

tanulási környezetben felszabadultan, ugyanakkor fegyelmezetten és hatékonyan tevékenykedtek. (Előfordult, hogy a dupla órák közötti szünetben nem 

akartak kimenni a könyvtárból, szívesebben olvasgattak a polcoknál. Egyébként a korrepetálások is itt zajlottak.)  

A tankönyv és a munkafüzet feladataihoz kétszer készítettem külön feladatlapot, munkalapot, amelyek a feldolgozást segítették, és kétszer az ellenőrzés 

céljával. Ezek jól kiegészítették az egyéb írásbeli munkákat. Lényegében a jegyzetelés, a vázlatkészítés elősegítése, támogatása volt velük a célom. A 

kognitív képességek fejlesztését szolgálták, ugyanis a struktúrák alkotása, értelmezése, használata, valamilyen algoritmus gyakorlása valósult meg a nyelvi 

szövegek vizsgálata során is.   
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2. A tervezés szaktanári, pedagógiai koncepciója (elemzés, érvelés) 

A választott munkaformákban előnyben részesítettem a csoport- és a páros munkákat. Az ötfős csoportokban minden tanuló aktívan dolgozott. A 

tudáselsajátítás kooperatív kerete és a hozzá kapcsolódó technikák (csoportmozaik, szóforgó, reciproktanítás a memoriterek rögzítésére) motiválók voltak a 

témakör minden óráján. Az egymásra figyelés, az együttműködés egyfajta kíváncsisággal és egészséges versenyszellemmel párosult. Ugyanakkor a 

differenciálásra is lehetőséget kínált. 

Az olvasásban felzárkózatásra, korrepetálásra szorulók rövidebb szövegeket kaptak, a térképolvasásban több feladatuk volt. Pl. az Úti levelekből a 

nehezebb szövegrész a jobban olvasók feladata volt; a rövidebb mondatoknál (a Hortobágy leírása) és a válogató olvasásban, valamint az ismétlő, gyakorló 

olvasásban már mindenki egységesen kapott feladatot. 

Az adatgyűjtés, a jegyzetelés páros munkaformában volt a leghatékonyabb. A tanulók megbeszélhették egymással a megoldásokat, és a táblázatokban 

való eligazodás is gördülékenyebbnek bizonyult. Kifejezetten fejlesztő volt ez a munkaforma; az év elején tapasztalt nehézkes vázlatírás, jegyzetelés 

jelentősen fejlődött. 

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése a tantárgyi koncentráció következtében eredményesebb lett.  

Az írásbeli és szóbeli szövegalkotás, az olvasás és a szövegértés fejlesztését különböző szövegtípusok feldolgozásával oldottam meg. A témakörben 

különböző összefüggéseket (ismétlődést, ellentétet, párhuzamok, ok-okozati viszonyt, kifejtettséget stb.) vizsgálva a kognitív képességek fejlődtek. Az 

információkereséshez és -feldolgozáshoz változatos segédeszközöket (pl. térkép, fényképek) biztosítottam. 

A tanulók esztétikai-művészi tudatossága a klasszikus művek megismerése, megtanulása által fejlődött. Alkotó munkájukban a saját nézőpontjuk 

érvényesítése által önkifejezésre nyílt lehetőségük (örömmel éltek vele), és a megosztás különféle formái fejlesztették vitakultúrájukat, építették kritikai 

gondolkodásukat.   

Mind a tanulói munkákban, mind pedig a tanítási órákon használtunk IKT-eszközöket és különböző kézikönyveket. A ppt-k, az internetről letöltött 

filmrészletek, képek szemléletessé tették a feldolgozott tananyagot. Motiváló szerepüket hangsúlyoznám; az órák adott pillanataiban mindenki figyelt, 

érdekelte őket a képekhez kapcsolódó feladat, kérdés. A személyes élmények mozgósításának is jó eszközei voltak. 

A differenciált fogalakoztatás érdekében önként vállalt feladatként a témakörben jól haladók (jól olvasók, a házi feladatban, verstanulásban nem 

elmaradók) szorgalmi gyűjtőmunkaként IKT-s feladatlapot kaptak. Ezen térképismeret szerepelt, irodalmi idézeteket, alkotókat és szülőhelyüket kellett 

azonosítani.  

A témakör egyik hangsúlyos feladata volt a memoriter. Petőfi Sándor Az alföld című versét mindenki megtanulta. (Három tanuló betegség miatt kért 

haladékot.) 
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A számonkérés írásbeli formája egy röpdolgozat és egy szövegalkotási feladat volt. Ezeket előkészítettem. A feladatlaphoz hasonlót hat tanuló korábban 

megoldott már. (Önként jelentkeztek, és 4,5 átlag lett az eredményük.) 

A szövegalkotás házi feladatként szerepelt, a tanulók 75%-a a leírás szabályait jól követte. 

A szöveg tagolására és a helyesírásra kellett felhívni a figyelmüket. 

A témazáró dolgozat, a leírás szövegalkotási feladatként 4,2-es és 3,9-es átlagú lett. Értékelése külön dokumentum. 

 

3. Önértékelés – konklúzió  

A tematikus tervben leírt programot részletes óravázlatokban is feldolgoztam.  

A tanulók betegsége miatt nem tudtam az összehasonlító versértelmezést, Petőfi és Kisfaludy művét a tervezetnek megfelelően feldolgozni, mert a sok 

hiányzó miatt csak négy csoportban dolgoztunk az órán. A helyzetnek megfelelően alakítottam át a feladatokat, az 5. csoport munkáját frontális 

munkaformában oldottuk meg. 

Mivel a csoportok vezetői hiányoztak, néhány feladat esetében hatékonyabbnak láttam a páros munkát. Kissé lassabban haladtunk a 

szövegfeldolgozásban, de mindannyian szóhoz jutottak az órán, így megtapasztalták, hogy fontos, ha véleményt mondanak, és bátran vállalkozhatnak 

szereplésre. A következő órán láthatóan nagyobb önbizalommal dolgoztak azok is, akik visszahúzódóbban, csendesebben szoktak szerepelni.  

Ha ezt a témakört újra tanítom 5. osztályban, a szövegalkotás horizontján hangsúlyosabban fogom összekapcsolni az irodalmi és a magyar nyelvi órák 

tartalmait. (A gyermekek főként a leíró nyelvtani feladatokat és a helyesírást érzik nyelvtannak, ezért bonyodalmat okoz, hogy milyen könyvet, füzetet 

hozzanak magukkal, hogyan készüljenek.) 

A korrepetálásokon olvastuk a témakör hosszabb prózai szövegeit. Ezeket is szívesen beépíteném a tanórák anyagába. Meggondolandónak tartom, hogy 

ne csak a felzárkóztatás céljából forduljak ezekhez a szövegekhez, hanem a differenciálás eszközeként tekintsem a szorgalmas, jobban haladó tanulók 

számára is. 

A témakörből tanulói projektmunkát is tervezhetnék. Ebben a munkafázisban az adott osztállyal még nem éreztem megalapozottnak, hogy a tanulói 

önállóságra jobban építsek. 
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D) Óraterv (irodalom, 5. osztály) 

AZ 1. ÓRATERV 

Készítette [név] 

Iskola általános iskola és gimnázium 

Tantárgy magyar nyelv és irodalom 

Évfolyam/osztály 5. évfolyam 

 

Petőfi Sándor: Az alföld 

 

Témakör 1. Táj, szülőföld; 2. Leírás Az óra anyaga Petőfi Sándor: Az alföld 

A megelőző óra témazárás A következő óra leírás 

Óratípus újanyag-közlő Módszer frontális, csoportmunka 

Cél- és 

feladatrendszer 

A tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének kialakítása. 

A jellegzetes magyar táj megfigyelése. 

Az alkotónak szülőföldjéhez, a magyar tájhoz való viszonyulása. 

A tájleíró költeményben megjelenített téma, a motívumok, gondolatok, érzelmek, hangulatok azonosítása. 

A vers memoriterként való megtanulása. 

Didaktikai  

feladat 

ismeretbővítés 

Készségfejlesztés Az olvasási, a szövegértési készség, a szókincs és a rendszerező képesség fejlesztése. 

A feldolgozandó 

szöveg(részlet)ek 

Petőfi Sándor: Az alföld (kötelező memoriter a teljes mű) 

A felhasznált  

források 

Balázs János – Martinkó András (szerk.) 1959–1962. A magyar nyelv értelmező szótára I–VII. Akadémiai Kiadó. Budapest.  

Forgács Tamás 2003. Magyar szólások és közmondások szótára. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2003. 

Kiss Gábor (főszerk.) 2001. Magyar szókincstár. Tinta Könyvkiadó. Budapest.      

tantárgyi  

kapcsolatok 

erkölcstan A szülőföld, a haza iránt érzett szeretet megnyilvánulása. 

hon- és népismeret A hazai táj, saját városunk, falunk ismerete. 

informatika Tájékozódás, információgyűjtés tájakról, városokról. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tinta_K%C3%B6nyvkiad%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tinta_K%C3%B6nyvkiad%C3%B3
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Idő-

keret 

Az óra menete 

 Nevelési-oktatási stratégia 
 

Megjegyzések 

Módszerek Tanulói tevékenységek 
Tanulói 

munkaforma 
Eszközök 

3 

perc 

Nyitás, szervezés: 

köszönés, a tanár meghallgatja a 

hetest; 

5 fős csoportok létrehozása; 

a munkaeszközök előkészítése. 

 

 

Tanári 

közlés 

A hetes jelent, verset mond. 

 

 

A tanulók a tanár utasítása 

alapján csoportokat 

alakítanak. 

  

 

Füzet, 

tankönyv, 

munkafüzet, 

ceruza, toll 

 

 

 

Korábban kialakult 

csoportok. 

5 

perc 

Ráhangolás:  

a táj és az ember kapcsolata 

különböző képek hangulatteremtő 

hatásának elemzésével. 

 

Ismétlés, motiválás: 

A tanár ismerteti a feladatot és a 

szabályt: 

A csoportok sorban leíró részleteket 

idéznek a János vitézből. Három 

pontot kapnak, akik legtovább tudják 

a példákat sorolni, az előttük kiesők 2, 

1 pontot gyűjthetnek. 

Feladat: 

Idézzetek a műből tájleíró részleteket, 

napszakot, évszakot bemutató 

sorokat! 

 

 

 

 

 

 

Játék, 

verseny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A korábbi ismeretek 

felidézése. 

 

 

 

 

Egymás közléseit figyelve 

közlik a helyes válaszokat (a 

memoritereket felidézik). 

Csoportmunka 

 

  

 

 

 

Rövid, csoporton belüli 

egyeztetés után 

kezdődik a játék. 

A csoportok arányos 

elosztásúak; lehet 

„segédzsűri”, az 

értékelést figyelő egy-

két tanuló. 
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Határozza meg a csoport, hogy az 

elhangzott idézet milyen hangulatot, 

érzelmet idézett fel! 

 

 

3 

perc 

Az óra témájának közlése: 

 Petőfi Sándor Az alföld című 

versével foglalkozunk a mai és a 

következő órán. 

 1844-ben írta ezt a versét.  

 Hány évvel ezelőtt? 

 Mit gondoltok, ennyi idő elteltével 

megértjük-e, miről szólt a költő? 

 

 

 

Feladat: 

Figyeljétek meg, mit közöl az 

Alföldről a költemény! 

Bemutató olvasás. 

A vers szövegének megismerése, 

megfigyelése. 

Tanári 

közlés 

 

 

 

 

Tanulói válasz: 

170 éve írta a költő ezt a 

versét. 

A tanulók füzetükbe írják a 

táblára felírt vázlatot. 

 

 

 

A tanulók követő olvasással 

figyelik a tanári felolvasást. 

Frontális 

munka 

Füzet Táblán: 

Petőfi Sándor: 

Az alföld (vázlat) 

1. 1844-ben Pesten írta 

a verset. 
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30 

perc 

 

(15 

perc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szövegértelmezés 

 

 

Tanári kérdések: 

 Mi a költemény témája? 

 Kinek a nézőpontjából látjuk a 

tájat? Hol, hogyan van jelen a 

tájban?  

 Az Alföldnek milyen részleteit, 

jellemzőit említi a költő? 

 

 

 

Tanári közlés:  

A tájleíró költemény lírai műfaj, 

tárgya, témája a lírai ént körülvevő 

környezet. Ezek bemutatásán túl a 

költő érzelmeiről is vall. 

 

A versszöveg szókincsének 

értelmezése. 

 

Tanári közlés és kérdés: 

Vizsgáljuk meg a vers szókincsét! 

 Milyen tudományokban fordulhat 

elő az alföld kifejezés? 

 Milyen jelentésben használatos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók válaszolnak a 

kérdésekre (várhatóan):  

 Az Alföld, a táj; a költő 

érzelmei. 

 A költő nézőpontjából. 

 Képzeletben, de jó 

ismerője az Alföldnek. 

 Tisza, Kiskunság, 

tanyák, ménesek, 

búzatáblák, csárda, 

betyár stb. 

Írás: a vázlat folytatása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a természetismeretben 

 

felszíni forma 

 

A tanulók elvégzik a 

Frontális 

munka 

 

Csoportmunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Füzet, mf. 

 

 

 

 

 

 

Magyar 

értelmező szótár 

(legalább 3) 

 

Magyar 

szókincstár 

 

O. Nagy Gábor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Műfaja: 

tájleíró költemény 

(tájelemek, érzelmek) 
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(15 

perc) 

 

A csoportok feladata szóértelmezés, 

amelyet a kártyákon találtok meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékozódás a vers szövegében:  

 Másoljátok a mf.-ben az 53/3. 

feladatba az értelmezett szavakat a 

megfelelő sorokhoz! 

A vers olvasása szakaszonként 

(egységenként); a jelentkező tanulók 

olvasnak. 

 A mf. 53/3.-ban a jegyzetkészítést 

folytassuk, az olvasással 

párhuzamosan! 

 

 

 

feladatokat: 

Csoportfeladatok: 

 

1. Mf.: 52/1., tk.: 194. Ért./1. 

2. Értelmező szótárból: 

ménes, szemfödél; tk.: 194. 

Ért./2. 

3. Értelmező szótárból: 

csárda, betyár; tk.: 194. 

Ért./4. 

4. Értelmező szótárból: róna, 

délibáb; tk.: 194. Ért./3. 

5. Mf.: 54/5., tk.: 195. Ért./5. 

 

A szavak jelentését 

felolvassák, a mf. 

feladatmegoldásait 

ismertetik. 

Feladat: másolás. 

A verset a jelentkező 

tanulók szakaszonként 

felolvassák,  

közös megbeszélés után 

jegyzetelés: a mf. 53/3. 

kitöltése. 

 

 

 

 

Frontális 

munka 

Szólások és 

közmondások 

 

Tk., mf. 

Szókártyák:  

csoportonként az 

elvégzendő 

feladatokkal  

 
Munkafüzet 
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3 

perc 

Értékelés, lezárás. 

 

 

 

 

 

 

A csoportok értékelik a 

csoporttagok aktivitását, 

eredményességét. 

A csoportok legjobbjai 1-1 

pontot kapnak. 

   

1 

perc 

A házi feladat kijelölése: 

A verset könyv nélkül meg kell 

tanulni; a következő órára az 1–6. vsz. 

Mf.: 53/4. szorgalmi feladat. 

Tk.: 195. Ért./6. 

 A tanulók felírják a házi 

feladatot. 

   

 

 

Mellékletek 

 

1. Táblakép 

 

 

Petőfi Sándor: Az alföld 

(vázlat) 

 

1. 1844-ben Pesten írta a verset. 

 

2. Műfaja: tájleíró költemény (tájelemek, érzelmek). 
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2. A kiosztandó feladatok 

 

1. csoport 

 

Oldjátok meg a feladatokat!  (A füzetbe, ill. a munkafüzetbe írjatok!) 

1. Mf.: 52/1. 

2. Tk.: 194. Ért./1. 

 

 

 

 

2. csoport 

 

Oldjátok meg a feladatokat!  (A füzetbe, ill. a munkafüzetbe írjatok!) 

1. Értelmező szótárból: ménes, szemfödél. 

2. Tk.: 194. Ért./2. 

 

 

 

3. csoport 

 

Oldjátok meg a feladatokat!  (A füzetbe, ill. a munkafüzetbe írjatok!) 

1. Értelmező szótárból: csárda, betyár. 

2. Tk.: 194. Ért./4. 
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4. csoport 

 

Oldjátok meg a feladatokat!  (A füzetbe, ill. a munkafüzetbe írjatok!) 

1. Értelmező szótárból: róna, délibáb. 

2. Tk.: 194. Ért./3. 

 

 

5. csoport 

 

Oldjátok meg a feladatokat!  (A füzetbe, ill. a munkafüzetbe írjatok!) 

1. Mf.: 54/5. 

2. Tk.: 195. Ért./5. 

 

 

 

3. A feladatok megoldása 

1. csoport 

 

Mf.: 52/1.  

alföld, fennsík, a tengerszintnél lejjebb fekvő síkság, környezeténél alacsonyabban fekvő síkság, síkság 

Tk.: 194/1.    

képzet = elképzelés, elgondolás, gondolat, idea, észkép, érzés, észlelés, képzelet, fantázia, álomvilág, képzelem (rég.), 

képzelőerő, képzelőtehetség, lelemény, képzet, ábránd, imagináció(id.), kitaláció, ábrándozás, agyszülemény, 

elmeszülemény (pej.); ellentéte: valóság, realitás, képzelődés (Magyar szókincstár, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 

2001.) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tinta_K%C3%B6nyvkiad%C3%B3
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2. csoport 

 

Értelmező szótár 

ménes = együtt legelésző lovak csoportja; lótenyésztő gazdaság 

szemfödél = halotti lepel, szemfedő 

Tk.: 194. Ért./2. 

ló, szarvasmarha, juh, vadon élő állatok csoportja (farkas, kóbor kutyák, esetleg disznó), disznó, méh (rovarok, 

madarak csoportja) 

 

3. csoport 

 

Értelmező szótár 

csárda = országút melletti kocsma, fogadó; Ki a legény a csárdában (szólás) ’ki a legerősebb, ki a legjobb’ 

Tk.: 194. Ért./4.    

betyár = 1. útonálló (pl. Rózsa Sándor); 2. mihaszna fickó; 3. (tréfás) vásott, csintalan gyerek; nőkkel huncutkodó férfi 

betyár = 1. (rosszalló) haszontalan, semmirekellő; 2. huncut; 3. (kínos, bizalmas) kínos, rossz 

 

betyárból lesz a legjobb pandúr ’gyakran az tud másokat legjobban vmely rendelkezés végrehajtására rászorítani, aki  

régebben maga vétett legdurvábban a fegyelem, rend v. rendszabályok ellen’ (Magyar szólások és közmondások szótára, Tinta 

Könyvkiadó, Budapest, 2003.) 

 

betyárbecsület = a cinkos iránt érzett bajtársiasság; Nem árulja el tett tettestársát betyárbecsületből. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tinta_K%C3%B6nyvkiad%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tinta_K%C3%B6nyvkiad%C3%B3
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4. csoport 

 

Értelmező szótár 

róna (választékos) = síkság, alföld, puszta, lapály 

délibáb = 1. légköri fényjelenség; 2. ábrándkép, álom, érzékcsalódás, illúzió, káprázat, látomás, tünemény 

 

Tk.: 194. Ért./3. 

Jókai írásában az 1. jelentésben szerepel, légköri jelenséget, a nyári melegben tapasztalható látványt írja le 

délibábos elképzelések = ábrándképet, elképzelhetetlen, nehezen megvalósítható vágyakozás 

 

 

 

5. csoport 

 

Mf.: 54/5.   

sorrend: e,  c,  g,  f,  a,  b,  d 

 

Tk.: 195. Ért./5.       

pl. a szamarak legelték, gyakran ez volt fő táplálékuk 
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E) Reflexió az óratervhez (irodalom, 5. osztály) 

REFLEXIÓ AZ 1. ÓRATERVHEZ 

Készítette [név]  

Iskola általános iskola és gimnázium  

Tantárgy magyar nyelv és irodalom 

Évfolyam/osztály 5. évfolyam  

Petőfi Sándor: Az alföld 

Témakör 1. Táj, szülőföld; 2. Leírás Az óra anyaga Petőfi Sándor: Az alföld 

A megelőző óra témazárás A következő óra leírás 

Óratípus újanyag-közlő Módszer frontális, csoportmunka 

Taneszköz tankönyv, munkafüzet Szemléltetés térkép, szótár 

 

1. Előkészítés, tervezés 

1.1. A téma(választás): A NAT és a kerettanterv kötelező tananyaga Petőfi Sándor Az alföld című költeménye. Két tanítási órára terveztem  

a mű komplex feldolgozását. 

 

1.2. Az óra célja: A Petőfi-vers megértése, a szövegtanulás megalapozása. Mivel a témakör később sorra kerülő szövegfeldolgozásai, szövegalkotási 

feladatai is kapcsolódnak majd ehhez a műhöz, a komplex elemzés első óráján a következő célokat határoztam meg:  

1.2.1. Petőfi költeményének szövegszintű feldolgozása 

1.2.2. Készségfejlesztés 

1.2.3. Gyakorlás 

 

1.3. A tanulás-tanítás körülményei: Az óra felépítésében azt terveztem és valósítottam meg, hogy a költői szöveg befogadásához szükséges értelmi és 

érzelmi megalapozás megtörténjék. Legyen képes minden tanuló a verstanuláshoz, a feldolgozáshoz szükséges értő és pontos olvasásra.   
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2. Megvalósulás és megvalósítás 

A témakör első órája a tervezettnek megfelelően alakult. A motiválás, az ismeretszerzés, a készségfejlesztés a tanulókkal való további közös munka 

alapjául szolgálhat.  

 

2.1. Sikerforrás (erősség): A korábbi tananyag ismétlése, a tematikus kapcsolódódás az új ismeret befogadását motiválta. A szókincs vizsgálata, a 

szótárak használata a tervezettnél gyorsabban ment, ezért több idő jutott a vers olvasására. (Négyszer olvastuk végig az órán.) Sokat jelentkeztek a 

tanulók, láthatóan értették a szöveget, és nagy kedvvel jelentkeztek a kifejező felolvasásra, sokan szépen hangsúlyozták a költeményt.  

 

2.2. Hiány (gyengeség): Az idézetek csoportos felidézésében, az ismétlésben a szervezés sok időt vett el. A munkafüzetbe történő jegyzetelésben 4-5 

tanuló lassú, ők lemaradtak a társaiktól. 

 

2.3. Kockázat (veszély): A szótárak, kézikönyvek rendelkezésre álltak. A könyvtár minden szempontból alkalmas körülményeket biztosított a 

tanuláshoz-tanításhoz. 

 

2.4. Fejlesztés: A tervezés, a kialakított munkaformák és módszerek megfelelőnek bizonyultak: a diákok a tájleíró költemény fogalmát megismerték, az 

eszközhasználat gyakorlásával az ismeretszerzés fontos technikáiban tájékozódtak. Mind a szóbeli, mind az írásbeli egyéni képességek fejlesztése 

megvalósult a szövegolvasás, a versmondás, a beszélgetés, a jegyzetelés során. A csoportmunkában lehetőség nyílt differenciálásra. 

 

3. Előretekintés, ajánlás 

 

A felolvasással az értelmi-érzelmi szövegrészeket emeltük ki. A további versértelmezésekben ezt fogjuk pontosítani, rögzíteni. A szótári 

gyűjtőmunka és jegyzetelés a vers szerkezetében való tájékozódást segítette, valamint előkészítette a további elemzést. 
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Célkitűzésem, hogy a tankönyvbeli szövegek, a munkafüzet, a vázlatfüzet és a kézikönyvek természetes munkaeszközökként töltsék be 

szerepüket a munkaasztalokon a feladatvégzés közben. A klasszikus információforrások (könyvek), az ITK-eszközök, a térképek ne csak tanári 

irányítással, hanem önálló használatban is segítsék a tanulókat. 

 

Az 5. osztályban megfelelő időt biztosítok arra, hogy a diákok tanulják a kutatás, az információgyűjtés technikáját. Szeretném, ha a kutatás 

igényükké válna és sikerélményük forrása lenne.  
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F) IKT-használat magyar órán 

IKT-használat magyarórán 

Készítette [név]  

Iskola gimnázium  

Szakterület magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy (1) irodalom; (2) magyar nyelv 

Évfolyam/osztály 
(1) 11. évfolyam  / 11. b; (2) 10. évfolyam / 10. b 

 

Témakör (1) Nyugat; (2) Az idézés 

Óratípus újanyag-közlő, ismétlő 

Szervezési mód, 

munkaforma 

egyéni és csoportmunka 

Tantárgyi  

kapcsolatok 

informatika a számítógépes programok használata     

művészetek kép és szöveg 

etika az idézés  

 

1. A tagxedo.com segítségével nem egyszerűen szófelhőt, hanem képes felhőt lehet készíteni.  

A következő feladatok képanyagát is – interaktív és nyomtatott változatban – e programmal 

állítottam elő.  

 

1.1. Arcképes: 

Mi a neve a képen látható író-költőnek? 

 
http://www.tagxedo.com/image/b8d8bf9d0c5f4794 [2013. 11. 07.] 

 

 

 

1.2. Melyik költő melyik verséből készült a szófelhő? 

  

 

http://www.tagxedo.com/image/b8d8bf9d0c5f4794
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1.3. Az „idéző” szerző ugyanaz, mint az 1.1.-ben. De ki az idézett költő, mi a versének a címe? 

 

  

 

 

1.4. Egy a csoporthoz: 

A szófelhőt a http://www.tagxedo.com/art/baf62d3915b6446e helyen mentettem el.  

Nyisd meg a címet, kattints a képre!  

Olvasd el a kiemelkedő szót, és az elhangzó kulcsszavak alapján a társaid találják ki, 

melyik versszövegből idézel! 

 

1.5. Egy általam készített szófelhő internetes helye: 

http://www.tagxedo.com/artful/bd753aa5b10e4312, 

a felhasznált szövegé pedig http://www.citatum.hu/idezet/60532. 

  

Állapítsátok meg, kitől ki idéz! 

  

 

Másoljátok ide az eredeti és az idézett szöveget! 

 

 

 

 

 

Mi a hivatkozott versek műfaja? 

  

 

Elevenítsétek fel a transztextualitásra vonatkozó ismereteiteket! 

 

http://www.tagxedo.com/art/baf62d3915b6446e
http://www.tagxedo.com/artful/bd753aa5b10e4312
http://www.citatum.hu/idezet/60532
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2. A flipsnack.com programmal könnyedén szerkeszthetitek könyvvé (a különféleképpen 

mentett) képeiteket, dokumentumaitokat. Használjátok ti is! 

Így készítettem el én is a tagxedo.com-os versképeimet.  

 

2.1. Lapozós: 

Nyissátok meg, lapozzátok végig a Képes című könyvemet!  

Itt találjátok: http://www.flipsnack.com/95AF8D97C6F/ft3eo55m.  

 

 
Állapítsátok meg, 

 

ki van a képen: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

http://www.flipsnack.com/95AF8D97C6F/ft3eo55m


Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Magyar nyelv és irodalom 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 34 

 
 

 

 

ki a szöveg szerzője: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

mi az idézett szöveg címe: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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mi a kapcsolat a 2. és a 3. kép között: 

 

 

 

 

mi a kapcsolat a 4. és az 5. kép között: 
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G) Reflexió az IKT-használathoz magyarórán 

 

 

Reflexió az IKT-használathoz magyarórán 

 

Készítette [név] 

Iskola gimnázium 

Szakterület magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy (1) irodalom; (2) magyar nyelv 

Évfolyam/osztály (1) 11. évfolyam (2) 10. évfolyam 

 

Témakör (1) Nyugat; (2) Az idézés 

Óratípus újanyag-közlő, ismétlő 

Szervezési 

mód, 

munkaforma 

egyéni és csoportmunka 

Tantárgyi  

kapcsolatok 

informatika a számítógépes programok használata 

művészetek kép és szöveg 

etika az idézés  

 

1. Előkészítés, tervezés 

 

1.1. A téma(választás): 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyból egy irodalom- és egy magyar nyelvi órához készítettem az összeállítást a 11.-es és a 10.-es diákoknak. Csak 

a tizenegyedikesekkel valósítottam meg; a tizedikesekkel nem jutottunk be – óracserével sem – a két informatikaterembe.  
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1.2. Az órák célja: 

Legfőbb célom az volt, hogy diákjaim használják a tagxedo.com és a flipsnack.com programot; felismerjék az idézett versszövegeket; megtalálják a 

szövegtalálkozásokat.  

1.3. A tanulás-tanítás körülményei: 

Előfeltétel volt, hogy valamennyi diák rendelkezzék számítógéppel. 

Otthoni feladatot is ki kellett jelölnöm, mert a saját képeket az otthoni gépükön tárolták a tizenegyedikesek. 

 

2. Megvalósulás és megvalósítás 

 

Mivel a magyarórák megszokott eszköze a számítógép, ezért a használata egyértelmű volt diákjaim számára. A két programot azonban nem ismerték. 

Különösen a tagxedo.com tetszett, mert a mobiltelefonnal készített szelfijüket felhasználva szerkesztettek próza formájú önidézetet. Versszöveget csak 

néhányan választottak; a flipsnack.com alapján viszont meglepő anyagot készítettek (ez utóbbi produktumok megosztásához nem járultak hozzá). 

Egyszerűbb és még hatékonyabb lett volna, ha az osztállyal nem kétfelé bontva dolgozunk, egyszerre a két informatikateremben. 

 

2.1. Sikerforrás (erősség):  

Két új, korábban nem ismert netes program alkalmazását ismerték meg a diákok. 

Az általam elmentett anyag alapján a memoritert egyrészt felidézték, másrészt megtanulták. Újszerű volt, ezért nem érezték kényszernek a hívószó 

alapján elmondott versrészleteket. 

Az óra hangulata oldott volt, közösen dolgoztak a diákok. Nem mindenki, de többen e-könyvből választottak szövegrészletet. Érvelő beszélgetés 

alakult ki a „kit válasszak” témában, elsősorban az internetes folklórról.  

Az egyéni feladatok kedveztek a jártasabb diákoknak. Az informatikában magabiztos, de nem irodalompárti két diákom segített a társaknak. 

Rögzítettük, miképpen kell beállítni a számítógépen a magyar szabályok szerinti idézőjelet. 
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Új tudásra tettem szert én is (egy számítógépes program és egy billentyűkombináció használatát tanultam meg). 

 

2.2. Hiány (gyengeség):  

Kevés volt az idő, nem tudtuk elvégezni az összes feladatot. A szünet előtti órán dolgoztuk fel a témát; a szünet után pedig nem tudtuk folytatni 

(éppen nem volt áram az iskolában).   

Viszonylag sok időt elvett a képen lévő költők felismerése. 

 

2.3. Kockázat (veszély):  

Egy számítógép munka közben elromlott, így két diáknak kellett közösen dolgoznia. Egy másik gép nagyon lassan kapcsolódott az internethez, és ez 

jogosan bosszantotta a lemaradó diákot; ő is a társával készítette el közösen a programot. 

Két diák nem jól mentette el a flipjét. Erre nekem is időben, a munka megkezdésekor és nyomatékosan emlékeztetnem kellett volna a diákokat. 

 

 

2.4. Fejlesztés (lehetőség):  

Minden diák (még a gépleállások miatt társuló is) megfelelően dolgozott, hasznosította a korábbi – akár anyanyelvi, akár irodalmi, akár informatikai 

– tudását.  

A diákok javaslatára memoriterelmondáskor a „hívószós” változatot alkalmaztuk, nem csak az adott osztályban. 

A flipsnack.com segítségével más tantárgyból is összeállítottak flipeket a diákok, így használva tudásukat. (A közlésekhez azonban nem járultak 

hozzá.) 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Magyar nyelv és irodalom 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 39 

 
 

3. Előretekintés, ajánlás 

 

Az általam elkészített, interneten közzétett összeállítások mintaként letölthetők. A diákmunkák belső használatként érhetők el. 

A tagxedo.com programhoz jó minőségű fotót kell választani, hogy igényes képvers készüljön. 

 

Az IKT-foglalkozás példaanyaga elsősorban a 10.-es, 11.-es diákoknak szól; azonban a 9.-esek, 12.-esek is használhatják – a kilencedikesek a 

programokkal ismerkedhetnek meg, a végzősök pedig az ismétlő foglalkozáson alkalmazhatják. Az internetre mentett produktumokkal valamennyi 

évfolyamon erősíthetjük az alkotó tevékenységet.  
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H) Reflexió az X. óratervhez (sablon) 

 

REFLEXIÓSABLON AZ X. ÓRATERVHEZ 

Készítette [név] 

Iskola [iskola] 

Tantárgy magyar nyelv, irodalom 

Évfolyam/osztály  

 

(az óra címe) 

 

Témakör  Az óra anyaga  

A megelőző óra  A következő óra  

Óratípus  Módszer  

Taneszköz  Szemléltetés  

 

1. Előkészítés, tervezés 

 

1.1. A téma(választás): miképpen illeszkedik az adott korosztályhoz. 

 

1.2. Az óra célja: rövid összefoglaló a célkitűzésről (milyen ismeretet, készséget, attitűdöt erősít). 

 

1.3. A tanulás-tanítás körülményei: mi indokolja a választást (utalás a csoportprofilra: az osztály érdeklődési köre, szociokulturális környezete; utalás a 

tanulási környezetre: van-e lehetőség IKT-használatra, könyvtári órára, más tantárggyal való kapcsolattartásra…). 
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2. Megvalósulás és megvalósítás 

 

A terv és a megvalósítás, megvalósulás aránya (röviden, majd részletezve az alpontokban). 

Minden állításhoz kapcsolódjék a célkitűzést értékelő mozzanat. 

 

2.1. Sikerforrás (erősség): (mindaz, ami a terv vagy az órai szituáció eredményeként megvalósult; mindaz, amiben a tanulás-tanítás résztvevői – a tanár 

is, a diákok is – sikeresek voltak). 

Példa: 

Nem okozott meglepetést, hogy a szövegmondás élményadó és sikeres lett. Azért választottam ugyanis a Varró Dániel-verset, mert a diákok már 

korábban megismerték azt egy nyitott, rendhagyó órán. 

 

2.2. Hiány (gyengeség): (mindaz, ami a terv vagy az órai szituáció következményeként nem vagy nem úgy valósult meg; mindaz, amiben a tanulás-

tanítás résztvevői – a tanár is, a diákok is – nem a tőlük elvárható teljesítményt nyújtották). 

Példa:  

Körültekintőbben kellett volna kijelölnöm előző órán a házi feladatot. Mivel a jellemzés mint téma nem kapcsolódott ennek az órának a leíró 

témájához, ezért nem tudtam kellőképpen beilleszteni a tanóra menetébe.  

 

 

2.3. Kockázat (veszély): (a tanítási folyamatot kívülről gátló tényezők). 

Példa:  

Hatásosabb lett volna, időt se vesztettem volna, ha a lefagyott számítógép szerelése helyett inkább közösen felolvastuk volna a diákokkal a 

drámarészletet.  
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2.4. Fejlesztés (lehetőség): (a tanítást kedvezően befolyásoló tényezők). 

Példa:  

Engem is meglepett, milyen őszintén válaszoltak az óra végén a diákjaim a „hogyan éreztétek magatokat?” kérdésemre. Még az örök hallgatagok is 

megfogalmazták érzéseiket. Máskor is fogom használni ezt a szövegalkotást is erősítő megoldást. 

3. Előretekintés, ajánlás 

 

Annak rögzítése, hogy a tanóra melyik produktumát ajánlaná a tanár más számára is, az óra melyik elemét módosítaná. 

Példa: 

A diákok olyan világos, bővíthető fürtábrát készítettek, amelyet nemcsak az ötödikes, hanem a hatodikos magyar nyelvi órán is fel lehet használni. A 

munkaközösség csoportjában megosztom fényképként is, szerkeszthető változatban is.  

 

 


