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A) Csoportprofil szempontsor 

Tanulók megfigyelése új osztály esetén: 

 

1. Személyiségére, magatartására vonatkozó információk. (család) 

2. Tanulás alatti munkájára vonatkozó információk. (munkafegyelem, motiváltság, monotónia 

tűrés, kooperációs képesség, külalak, feladat-emlékezet, feladattartás, önellenőrzési képesség, 

segítségnyújtási kedv és– képesség, tempó, esetleges hiányterületek) 

3. Szabadidős tevékenységek közben szerzett információk (kedvenc játék, mozgáshoz való 

viszony, intellektuális játékhoz való viszony, társas játékok, szabálytartási képesség, kézműves 

tevékenységekhez való viszony, magányosan vagy kevés gyerekkel játszik). 

4. Egyéb elfoglaltságok alatti megfigyelés. Étkezések, iskolán kívüli programok (közlekedési 

kultúra, étkezési kultúra, válogatós az étkezéseknél, szalvéta használat, köszönési kultúra). 

5. Szociometria (félévente mérve, csak pozitív kérdés). 
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B) Csoportprofil 

Helyzetelemzés: 3. osztály 

 Osztálylétszám: 25 fő (homogén csoport) 

 Lány: 12 fő 

 Fiú: 13 fő 

Társas kapcsolatok, közösségi nevelés: 

Nagyon sok a konfliktus az osztályban. Nehezen jutnak közös nevezőre a játékok során. Nagyon 

sokszor bántják egymást. Ikrek járnak az osztályba. Az ő konfliktusaik sokszor szétzilálják a többiek 

kapcsolatait is. Erős kézzel, sok fegyelmezéssel kell őket fogni. Az együttélés alapvető szabályainak a 

betartásával is sokszor gond van. A szabályokat tudják, viszont nem tartják be. E tekintetben sok 

feladatom lesz az év folyamán.  11 csonka illetve patchwork család.  Ez a gyerekek mentális állapotán 

is meglátszik. 

Célom a csoport konfliktusainak megfelelő kezelése. 

Az osztálytanítóval együtt szülői klubokat tervezünk, hogy a gyerekek közötti konfliktusokat 

jobban tudjuk kezelni és kérjük együttműködésüket. 

Szociometria. 

Tanulás: Munkafegyelmük elfogadható. Nagyon sok gyerek kisebb nagyobb mértékben 

figyelemzavaros. Nehezen jegyeznek meg több feladatot. Még mindig feladat szinten kell 

előkészítenem, mert ha nem, rengeteget hibáznak, és sokat kérdeznek az önálló munka alatt. Itt is 

jellemző, hogy szóban mindent tudnak, alkalmazásban nagyon keveset. (füzetvezetési szabályok) 

4 gyereknek van szüksége mindennapos megsegítésre. 

Kiemelkedő egész éven át tartó feladatom lesz a tanulási szokások kialakítása, elmélyítése az új 

tanulási stratégiák tanítása mellett. 

Szabadidő: Foci-mániás osztály. A lányok sem kivételek. Ismerik az ezzel kapcsolatos szabályokat, 

mégis mindennaposak a problémák. Szeretik a kézműves dolgokat is. Sokszor kérik, hogy filmet 

nézzünk. 

Terveim szerint ebben az évben rengeteg olyan játékot, közös programot szervezek, ahol az 

együttműködés nélkül nem boldogulnak. (Ázsia projekt) 

Egészséges életmód: Az általános higiéniás szokásaik nincsenek jártasság szinten. (Kézmosás, 

szalvéta használat, stb.) Kiemelkedő figyelmet kell fordítani az ebédelési szokásokra. Asztal-

felelősöket kellett választani, mert nem szedték le maguk után az edényeket. Az öltözködésre is 

hangsúlyt kell fektetni, mivel a szabadidejüket nagyrészt az udvaron töltik. (Udvari pulóver.) 

A tanterem rendjét igen nehezen tartják meg. A szekrényeket rendszeresen át kell nézni, pakolni. 

Nem figyelnek környezetükre, nem zavarja őket a rendetlenség vagy a szemét a földön.  A felelősöket 

gyakran kell figyelmeztetni a munkájukra. 
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C) Tematikus tervezési rész 4. osztály foglalkozási terv melléklet 

 

időszak tantárgy tantárgyi 

kapcsolat 

tanítási 

tartalmak 

tanulási 

stratégiák, 

technikák 

szabadidős 

tevékenység 

szeptember 4. 

hete, október 

1-4 hete, 11 

tanítási óra 

 

napközis 

tervezetben 

kb: 6 hét 

környezetismeret matematika,  

- mérés, (sortáv) 

- becslés, 

műveletek 

gyümölcsöskert, 

szilvafa, 

almafa, 

almamoly, 

szőlő, 

borkészítés 

gondolat-

térkép, 

algoritmus,

szabály 

tanulás 

technikája, 

szövegta-

nulás 

stratégiája, 

fejben 

számolás 

technikája, 

folyamat-

ábra 

készítés,  

kirándulás 

gyümölcsös-

be, piaci séta, 

ablakfestés, 

recept gyűjtés, 

sütés, 

gyümölcs-zsúr 

  olvasás,  

versek (Dióverés, 

Nyári alma ül a 

fán) 

   

  rajz, 

- képalkotás, 

terülődíszek 

   

 

Jelmagyarázat: napközis, tanító, közös 

 

 

 

Tematikus terv néven feltölthető, hagyományos, havi foglalkozási tervek: 
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D) Foglalkozási terv havi lebontása– október 

Október hónap 

4. osztály 

Tanítási tartalmak 

Környezetismeret 

Matematika 

Magyar nyelv és 

irodalom/fogalmazás 

Tanítási tartalmak 

Magyar nyelv és 

irodalom/Olvasás 

Tanítási tartalmak 

Magyar nyelv és 

irodalom/nyelvtan 

Tanulás Szabadidő Egészséges 

életmód 

Társas 

kapcsolatok 

Szervezési 

feladatok 

Környezetismeret 

(heti 2 óra):  

gyümölcsfák, 

gyümölcsök  

Ősszel a 

veteményeskertben. 

Matematika (heti 4 

óra): Hasonlóság, 

mérések. Az alak. 

Különféle 

mennyiségek 

megnevezése: 

hosszúság (magasság, 

vastagság, szélesség, 

kerület), űrtartalom, 

tömeg, idő, terület 

Mérések, mértékek, 

terület, kerület. 

Magyar nyelv és 

Magyar nyelv és 

irodalom/Olvasás: 

Mindennapi szöveg 

olvasása. Életrajzi 

lexikonok 

használata. 

Lényeges és 

lényegtelen adatok 

megkülönböztetése

. 

A belső 

tulajdonságok 

megismerésének 

módjai.  

Átvitt jelentés. 

Metafora. A levél. 

Önálló 

szövegfeldolgozás. 

Magyar nyelv és 

irodalom/nyelvtan 

(heti 2 óra) 

A szavak 

jelentése: 

egyjelentésű, 

többjelentésű, 

rokon értelmű, 

azonos alakú.  

A szavak 

felbontása 

szótagolás és 

elválasztás. 

A szóelemzés.  

A szóelemek: 

szótő és 

toldalékok.  

A magyar 

- tantárgyi 

sorrend 

felelevenítése 

- idő és sorrend 

tervezése 

(sorrendet mindig 

ellenőrizni) 

- feladatonkénti 

előkészítés 

- füzetvezetési 

szabályok 

ismétlése 

környezetismeret 

tantárgyhoz 

kapcsolódó 

tanulási stratégiák 

(szöveg tanulás 

módjai, 

algoritmusok, 

- 

gyümölcsökr

ől, 

növényekről, 

gyűjtés, 

tablók, 

készítése, 

- ablakképek 

festése a 

tananyaghoz 

- 

gyümölcszsúr 

- zöldségzsúr 

- 

társasjátékok 

- kirándulás 

almáskertbe  

- piaci séta 

- udvari 

játékok 

(gumis 

ugróiskola, 

nemzetes 

kidobós) 

 

- helyes 

étkezési 

szokások 

elmélyítése 

 

- csoport 

alakítási 

szempontok 

a közös 

feladatok 

elvégzése 

érdekében 

- gyümölcsöskerti 

kiránduláshoz 

buszrendelés, 

(almáskert, 

Velence környéki 

mg-i szövetkezet) 

- piaci séta 

(Rákóczi téri 

csarnok) 

- szülők részletes 

tájékoztatása 
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irodalom/fogalmazás 

(heti 2 óra) 

A vázlat, címszavas 

és mondatvázlat 

Az elbeszélő 

fogalmazás 

szerkezetére, 

tartalmára vonatkozó 

ismeretek 

összefoglalás. 

Tartalomelmondás 

a beszélő 

személyének 

változtatásával. 

Rövid párbeszéd 

alkotása. 

 

helyesírás 

alapelvei. 

A szófaji 

rendszer. 

A szavak 

csoportosítása 

jelentésük alapján 

– szófajok. 

Az ismert 

szófajok 

felidézése. 

A számnév. 

vázlatok, 

kulcsszavazás) 

- az „ébresztés” 

technikájának 

ismétlése 

- ellenőrzés 

különböző módjai 

(4 gyerek állandó, 

közvetlen ell.) 

- kézi könyvek 

használata 

- gyűjtőmunka 

lépéseinek 

ismétlése 
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E) Foglalkozási terv havi lebontása – november 

November hónap 

4. osztály 

Tanítási tartalmak 

Magyar nyelv és 

irodalom/olvasás 

Tanítási tartalmak 

Magyar irodalom és 

nyelvtan/fogalmazás 

Tanítási tartalmak 

Matematika 

Környezetismeret 

Magyar nyelv és 

irodalom/nyelvtan 

Tanulás Szabadidő Egészséges 

életmód 

Társas 

kapcsolatok 

Szervezési 

feladatok 

Magyar nyelv és 

irodalom/olvasás 

(heti 3 óra) 

Szöveg műfajának 

meghatározása. 

Játékszabályok 

betartása. 

Címszavas 

tömörítés. 

Játékleírás önálló 

értelmezés. 

Szövegfeldolgozás 

tanulásra 

előkészítéssel. 

Szűkítés – lényeg 

megfogalmazása 

röviden. 

Szövegfeldolgozás 

Mozzanatokra 

bontás. 

Önálló 

szövegértelmezés. 

Események 

sorrendjének 

egyeztetése. 

A főszereplő 

érzelmei 

változásának 

követése. 

Magyar irodalom és 

nyelvtan/fogalmazás 

(heti 2 óra) 

Az elbeszélő 

fogalmazás 

gazdagításának 

eszközei:  

Matematika (heti 

4 óra) 

Számok tízezerig. 

Tízes 

számrendszer: 

átváltások, 

beváltások. 

Tájékozódás a 

számegyenesen. 

Számok közelítő 

értékei, kerekítés. 

Képzeletjáték 

nagy számokkal. 

Környezetismeret 

(heti 2 óra) 

Szántóföldi 

növények és 

- tanulópáros 

olvasás 

gyakorlás 

- kötelező 

olvasmánnyal 

kapcsolatos 

rendszeres 

feladatok 

(képregény 

rajzolás, 

vázlatírás és rajz 

készítése 

fejezetenként, 

fejezetenkénti 

olvasás) 

- fejben 

számolás 

gyakorlása 

- önellenőrzés 

- kenyérzsúr 

- különleges 

kenyerek 

megismerése, 

gyűjtőmunka, 

tablókészítés 

- színház 

(Kolibri: Emil 

és a detektívek) 

- közösség 

építő játékok! 

 

 

 

 

 

- kiemelten 

figyelünk a 

szénhidrátokra, 

húsokra, 

cukorra 

- tananyaghoz 

kapcsolódó 

foglalkozások 

alkalmával 

feladat az 

ízléses terítés, 

tálalás 

- csapatjátékok 

keretében 

tartott 

foglalkozások 

után 

megbeszéljük 

az 

együttműködés 

eredményeit és 

hibáit 

- közösség 

építő játékok 

hónapja 

- szülők 

tájékoztatása 

- 

színházlátogatás 

szervezése 

 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Napközi 

 

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 9 

 

tanulásra 

előkészítéssel. 

Tárgyi 

gyűjtemény 

rendezése a 

szerkezeti 

vázlatnak 

megfelelően. 

Folyamatleíró 

szövegrész 

kiemelése. 

A tárgyalás 

tagolása. 

Szövegelemzés. 

Szöveg tagolása. 

Vázlat alpontjai. 

Vázlatírás rajzos 

emlékeztető alapján. 

A párbeszéd. 

Érzelmek 

közvetítése 

mondatfajták 

alkalmazásával, a 

mesélő 

közbeszólásaival. 

haszonállatok. 

Magyar nyelv és 

irodalom/nyelvtan 

(heti 2 óra) 

A számnév. 

képességének 

fejlesztése 

- átállás a 

tantárgyankénti 

előkészítésre 

- szöveg tanulás 

stratégiái 

környezetismeret 

tantárgyhoz 

kapcsolódó 

tanulási 

stratégiák   

 

 

Adventi 

készülődés. 

Advent koszorú 

készítése az 

osztálynak. 
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F) Foglalkozási terv havi lebontása – december 

December hónap 

4. osztály 

 

Tanítási tartalmak 

Magyar nyelv és 

irodalom/olvasás 

Tanítási tartalmak 

Magyar irodalom és 

nyelvtan/fogalmazás 

Tanítási tartalmak 

Matematika 

Környezetismeret 

Magyar nyelv és 

irodalom/nyelvtan 

Tanulás Szabadidő Egészséges 

életmód 

Társas 

kapcsolatok 

Szervezési 

feladatok 

Magyar nyelv és 

irodalom/olvasás 

(heti 3 óra) 

Folyamatleíró 

szövegrész 

Események 

sorrendjének 

egyeztetése 

Hangos olvasás 

gyakorlása: 

többszörösen 

összetett 

mondatok 

olvasása előre 

felkészülés 

Visszhangjáték. 

Mese tartalmának 

megértése. A 

kifejezés-mód a 

verses mesében. 

Főnevekből 

melléknevek 

képzése: szája széles-

széles szájú. 

Dramatizálás 

(némajáték és 

párbeszédes játék) 

Magyar irodalom és 

nyelvtan/fogalmazás 

(heti 2 óra) 

Az elbeszélő 

fogalmazásról 

Matematika (heti 4 

óra) 

Nagy számok 

elképzelése 

A 

mértékrendszerek 

áttekintése, 

használata: 

mérések és 

következtetések 

Környezetismeret 

(heti 2 óra) 

Haszonállatok. 

(házi sertés, 

házityúk, házi 

- szöveg 

tanulás 

stratégiái 

- vázlat 

alapján 

tartalom 

elmondás 

- fejben 

számolás 

gyakorlása 

nagy számok 

körében 

környezet-

ismeret 

tantárgyhoz 

kapcsolódó 

tanulási 

- új játékok 

tanulása 

csapatonként leírás 

alapján (olvasás) 

- télapó ünnep 

- karácsonyi 

készülődés 

(ajándékkészítés, 

bon-bonkészítés 

mézeskalácssütés) 

- terem díszek 

készítése (toboz 

manó, ablakképek, 

karácsonyfadíszek) 

- havas 

udvari 

játékok 

öltözködési 

szabályok 

- ünnepi 

étkezésről 

beszélgetés 

- osztály 

karácsony 

egymásnak 

- 

ajándékozási 

és 

elfogadási 

szabályok 

 

- Télapó 

ünnep 

szervezése. 

- osztály 

karácsony 

szervezése 

- szülők 

tájékoztatása 
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Nyelvi játékok 

gyűjtése. 

A történetek 

mondanivalójának 

felidézése. 

Játékleírás 

olvasása. 

Játék elkészítése 

saját leírás 

alapján. 

tanultak  

rendszerezése. Téma, 

anyag-gyűjtés, cím. 

A fog. szerkezete. 

Párbeszéd formai és 

helyesírási 

követelményeinek 

felidézése. A hír. 

 

kacsa) 

Magyar nyelv és 

irodalom/nyelvtan 

(heti 2 óra) 

A névmás főnevet, 

melléknevet, 

számnevet 

helyettesítő szó. 

stratégiák 

(szöveg 

tanulás 

módjai, 

algoritmusok, 

vázlatok, 

kulcsszavazás) 
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G) Felkészülési vázlat - Tanulásirányítás 

 Osztály: 3. 

 Időpont:  

 Napközis csoportvezető:  

 Cél: Tanulási képességek fejlesztése 

Kialakított szokásrend ellenőrzése. (padrend, eszközök,) 

Kiemelt figyelem az idő és sorrendtervezésre. A könnyű-nehéz- könnyű sorrend alkalmazása.  

1. Előkészítés: 

Pedagógus tevékenysége: 

 A leckefelelős füzetéből tájékozódás a házi feladatról. 

 A tanuláshoz való előkészülés megfigyelése, ellenőrzése. 

Gyerekek tevékenysége: 

 A tanuláshoz szükséges eszközök előkészítése. 

 A padrend kialakítása. 

 Önellenőrzés. 

Pedagógus - gyerekek tevékenysége: 

 Milyen felszerelést készítettél elő? Egy kisgyerek sorolja, a többi ellenőrzi, pótolja, ami 

hiányzik. 

 Milyen óráitok voltak ma? Tantárgyanként, feladatonként átbeszélik. Minden feladatnál 

megbeszélik a megfelelő tanulási technikát. /Pl.: szóbeli – írásbeli sorrend: ez mindig a 

tantárgyon belülre vonatkozzon./ 

 Közös sorrend és időtervezés. /Könnyű – nehéz – könnyű: ez tantárgyi sorrend!/  

 A táblán a pedagógus írja egy tanuló tervét mintaként. 

 Ellenőrzés megbeszélése: 

 Asztalfelelős, önellenőrzés és pedagógus ellenőrzése 

10 perc 

2. Ráhangolás – motiváció – Fejlesztő játék 

Pedagógus - gyerekek tevékenysége: 

 Tantárgyhoz kapcsolódó játék. 
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 Fejlesztés: Rövid távú memória, figyelemkoncentráció. 

 Hoztam érdekes rejtvényeket, ha hamarabb elkészültél választhatsz közülük. 

 Rögzítjük a leckefüzetbe a kezdési időpontot. 

  Jó munkát kívánok! 

5perc  

3. Önálló munka:  

Pedagógus tevékenysége: 

 Kiscsoportok közvetlen segítése.  

 Egyéni segítségnyújtás.   

Gyerekek tevékenysége: 

 A házi feladat önálló megoldása. 

4. Ellenőrzés: 

Pedagógus tevékenysége: 

 Az önálló munka során a pedagógus folyamatosan ellenőriz. 

Gyerekek tevékenysége: 

 A tanulók önellenőrzése, asztalfelelősök ellenőrzése 

35-40 perc 

5. Értékelés: 

Pedagógus - gyerekek tevékenysége: 

 Az asztalfelelősök véleményének meghallgatása. 

 Szép munkák bemutatása. 

 Az én értékelésem tanulási technikáról, magatartásról mindig pozitívan. 

 Az idő és sorrend tervezés beválásának megbeszélése. 

 Elpakolás  

5 perc 
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H) Foglalkozási terv (felkészülési vázlat) – Szabadidő/olvasás 

 Szabadidő/olvasás  

 3. osztály, 60-70 perc 

Előkészítés: 

 Miről szólt a mai olvasás óra? 

 Mi volt az olvasmány címe? (Tornai József: Tél van. Beteg vagyok. Apám kis pulit hoz.) 

 Minden gyerek kap egy feladatlapot.  

 Olvasd végig a lapon, hogy mi a feladat! 

 Milyen tanácsot adnál, hogy biztosan jó kutyát csináljatok? 

(El kell olvasni a szöveget, ragasztás előtt ellenőrizni kell, a sorrendre figyelni kell.) 

 A végén egy gyerek hangosan elmondja, olvassa a feladatot. 

 Megmutatok egy kész kutyust. Ezzel összehasonlítva ellenőrizheted a sajátodat. 

 Mi a fontos, hogy olyan kutyusod legyen, mint az enyém? (sorrend) 

 A hozzávalókat a tábla előtt kikészítve megtalálod. 

Önálló munka: 

 Kutyus készítése. Folyamatos segítségnyújtás. 

A foglalkozás zárása: 

 Elkészült kutyusok bemutatása, játék. Dicséret! 

Hozzávalók:  

 Feladatlap, olló, ragasztó, fekete fonal, karton téglalapok, hurkapálca. 

Reflexió 

Hosszú évek óta minden harmadikos osztállyal megcsinálom ezt a kutyust. Nagyon szeretik a 

történetet a gyerekek. A kutyus elkészítése nem tartalmaz olyan fogásokat, amelyeket ne tudnának 

egyedül megcsinálni. A feladat szoros követése okozott néhány kisgyereknél nehézséget, de mivel 

folyamatosan körbejártam mindig tudtam segíteni.  

Az elkészült kutyusokkal sokat játszottak és természetesen hazavitték. 
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I) Reflexió az október havi foglalkozási terv havi lebontásához 

A leckefüzet vezetése jártasság szinten működik. Felszerelésüket túlnyomó részben hibátlanul 

készítik elő. Előfordul, hogy ha más eszköz kell a feladathoz, az csak akkor jut eszükbe, amikor a 

feladat megbeszéléséhez érünk. A tantárgyi sorrend tervezése állandó megbeszélést, figyelmet igényel. 

Még mindig a matematika az elsődleges házi feladat. Időtervezésük begyakorlott a második félévben 

már szóbeli feladatok tanulási idejét is tervezhetjük. 

A feladatonkénti előkészítést már kevéssé igénylik. Novemberben áttérünk a tantárgyi előkészítésre.  

A füzetvezetési szabályok rögzültek. 

Az idei tanév kiemelkedő feladata a tanulás tanítása szempontjából a szövegtanulás különböző 

stratégiái, fajtái és főleg a környezetismeret tantárgyon keresztül. Vázlatírás és lényegkiemelés alapján 

már néhány gyümölcsről tanultunk. Algoritmus alapján tanulják a növényeket, írják a vázlatot. Ez adja 

a tanulási stratégia alapját. Jól alkalmazzák. Begyakorlása egész tanévben folyamatos feladatom. 

Az ébresztés, verstanulás, az idegen-nyelv tanulási stratégiáit csak ismételtük. Begyakorlott! 

Időkitöltőket kevésbé használnak, mint tavaly. Inkább saját könyvet olvasnak vagy rajzolnak. 

A szorzótábla folyamatos ébren tartása továbbra is szükséges. 

A teremben lévő kézi könyveket használják. Használatuk tudatos, elfogadott. 

A környezetismeret tananyaghoz sok gyűjtőmunkát kérünk, ezért mindig megbeszéljük az aktuális 

feladat előtt. 
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J) Reflexió a november havi foglalkozási terv havi lebontásához 

A tanulópáros olvasásgyakorlást rendszeressé akartuk tenni, mert otthon nem gyakorolnak a 

gyerekek, nagyon hiányzik ez a rutin. Úgy látom lelkesen, szívesen gyakorolnak együtt. Eredménye 

néhány hét múlva érzékelhető lesz. A fejben számolás kiemelt gyakorlását az osztálytanító kérte. 

Elkezdték közösen olvasni a Tom Sawyer kalandjait. Heti egy olvasás órát erre szánnak. Mind a 

leckefüzetbe, mind a tanulás menetébe be kell építeni a feladatokat. ( Az adott fejezet újra olvasása. 

Rajz vagy vázlatírás a fejezetről, dramatizálás, gyűjtések.) Általában aznap elvégezzük ezeket a 

feladatokat, de az ébresztés stratégiáját is folyamatosan alkalmazzuk, mert vannak olyan feladatok 

melyeket otthon kell megcsinálni. 

Ebben a hónapban kiemelt feladatom az önellenőrzés képességének fejlesztése. Az osztálytanítóval 

együtt úgy motiváljuk a gyerekeket, hogy a saját munkájukat nézzék át és javítsák ki, hogy én nem 

ellenőrzöm minőségileg az adott feladatot, de az osztálytanító beszedi és értékeli azokat. 

Természetesen ezt a képességet mindig minden lehetséges módon fejleszteni kell. 

A tantárgyankénti előkészítés nem zökkenőmentes. Mióta átálltunk többen kérnek segítséget önálló 

munka alatt, tehát megakad az elmélyült tanulás folyamata. Ennek az az oka, hogy nem tekinti át teljes 

egészében az adott tantárgy összes feladatát és nem derül ki az előkészítés alatt, hogy problémája van. 

A továbbiakban az a feladatom, hogy az adott tantárgynál jelezzem nekik, hogy mire figyeljenek oda. 
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K) Reflexió a december havi foglalkozási terv havi lebontásához 

Begyakorlott, jól működő tanulási szokásaik vannak. Az ismert tanulási stratégiák gyakorlása, 

alkalmazása nem jelent gondot. A különböző fejben számolási gyakorlatokra szükség van a rutin 

kialakításához továbbá, mert az írásbeli műveletek elvégzése is nehézzé válik, ha a szorzó vagy 

bennfoglaló táblákkal, rutinszerű összeadásokkal kivonásokkal küzdenek. 

Most már saját maguk írnak vázlatot és az alapján tanulják meg az adott tananyagot. Ez már egy 

egész, minden tanulási szokását, képességét mozgató komplex folyamat. Ilyen típusú házi feladatnál 

nagy hangsúlyt fektetünk a hibák elemzésére, az önértékelésre. Ekkor már, ha valamelyik része a 

tanulásnak rosszul rögzült nagyon nehéz átdolgoznia a kisgyereknek. 

Most úgy látom, hogy a csoportom nagy része év végére képes lesz az irányítás nélküli önálló 

tanulásra. A rendszeresen megsegítésre szoruló gyerekek is jól haladnak. Őket ötödik osztályban is 

sokat kell majd segíteni. 
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L) Egyéb dokumentum – Élet a zöldségeskertben 

Anyag: Tanulmányi séta a piacon. 

Feladat: A környezetismeret órán tanultak gyakorlása. Mit termelnek a zöldségeskertben? Tartósítás, 

nyersen fogyasztható zöldségek. Jegyzetkészítés, vásárlás, becslés, számolás. 

Megfigyelési szempontok: 

 Milyen növények kerülnek a piacra a kertekből? 

 Hol termesztették? 

 Honnan került a piacra az áru? 

 Melyik stand tetszett a legjobban? Miért? 

 Melyik zöldséget árulják: darabban, csomóban, kg-ra? 

 Készítsetek árjegyzéket: tartósított áruk, friss áruk. 

Előkészítés: 

 Csoportalakítás. (4-6 fős) 

 1000 forint csapatonként. 

 Bevásárló lista készítése. (2-3 db sárgarépa, 1 uborka, 2-3 szem paradicsom, 2-3 szem paprika, 

egy csapat 1 kisebb fejes káposzta) 

 Csapatonként 1 jegyzetfüzet: árak, áruk lejegyzéséhez (A megfigyelési szempontokat is 

beleírhatjuk.) 

 Csapaton belüli feladatok megbeszélése. (Pénztárnok, jegyző, megfigyelő stb.) 

Tevékenység: 

 Csoportos vásárlás. 

 Az iskolába visszatérés után elszámolás készítése. (visszajáró, miből mennyi volt egy kiló, stb.) 

 A látottak feldolgozása közösen, élménybeszámoló csapatonként. (udvariasságról, 

együttműködésről) 

 A csoportok munkájának értékelése. 

Otthoni feladat: Olyan receptek gyűjtése, melyekben a vásárolt zöldségek szerepelnek. (internet, 

szülők, nagyszülők) 

Reflexió: Jól sikerült séta volt. Minden feladatot elvégeztek a gyerekek, nagyon élvezték. Pénteken 

tartjuk a zöldségzsúrt a megvásárolt termékekből. Izgatottan várják!
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M) Egyéb dokumentum – Illatos termés-gyertyatartó 

Illatos termés-gyertyatartó 

 

Kellékek: 

 falapocska (10 mm vastag, 10x10-es rétegelt lemez) 

 termések (dió, mogyoró, gesztenye) 

 néhány szárított gyümölcs és fűszerféle (citrom-, alma- és narancskarikák, fahéj, egész 

szerecsendió) 

 húsnyárs vagy segédkötőtű 

 fúró 

 kalapács 

 ár 

 gyertya 

 

Elkészítés: 

1. Az terméseket a fúróval egyenként kifúrjuk. 

2. A falap közepére lyukat ütünk árral és kalapáccsal. Ebbe helyezzük bele a megfelelő méretre 

vágott nyársat vagy rudat úgy, hogy stabilan álljon benne. 

3. Váltogatva „nyársra húzzuk” a különböző terméseket, gyümölcskarikákat, fűszereket, a rúd 

végére pedig rászúrjuk a díszgyertyát.  

Reflexió 

 

Harmadikos gyerekekkel már meg lehet csinálni. Egyszerre 3-4 gyerekkel dolgozom. Csak közvetlen 

tanítói irányítással lehet megvalósítani. Ha mindent előkészítettünk viszonylag gyorsan (15-20 perc) 

alatt elkészül egy csoport. 

Adventi vagy karácsonyi ajándéknak is nagyon jó. 


