
INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET 

 

A tanítási tervezet a székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola Oberstätdtische Grundschule Sukorói Tagiskolájának negyedik évfolyama 

számára készült. Az intézmény befogadásra, együttműködésre törekszik. A kilenc fős osztály tanulója A., sajátos nevelési igényű, pszichés fejlő-

dési zavarral küzd.  Az alacsony osztálylétszám különösen kedvező feltétel fejlődéséhez, tanulásához Az osztály békés, nyugodt  hangulatú, jó 

közösség alakult ki a gyerekek között. A. tanulási nehézségeit osztálytársai elfogadták, segítik, a közösségben nem kerül peremhelyzetbe, nem 

közösítik ki, vannak barátai. Konfliktushelyzeteket próbálja megfelelően kezelni. A tanteremben a tárgyi, környezeti feltételek megfelelőek. 

Számítógép, projektor található az osztályteremben. A gyerekek kiscsoportos tanulópadoknál ülnek. Az osztályban egyéni, páros és csoportmun-

ka is folyik. A pedagógus állandó csoportokkal dolgozik, minden csoportnak van csoportvezetője. Ez a munkaforma pedagógiai, nevelési célzatú. 

A gyerekek a csoportokban összeszoktak, jobban tudnak együtt dolgozni, együttműködni.  

A. specifikus kevert tanulási zavarral egyaránt érinti az olvasás, írás és számolás területét. Az átlagos intellektuális képességekkel rendelkező 

gyermek a részképességek területén, valamint nyelvi területeken mutat elmaradást. A többi tanulóval közösen részt vesz az általános iskolai ne-

velésben, oktatásban. A következő mentességek illetik meg:  

− értékelés alóli felmentés helyesírás tananyagrészből és idegen nyelv tantárgyból 

− matematika órákon eszközhasználat megengedett számára  

− hosszabb felkészülési és beszámolási időkeret áll rendelkezésére 

Differenciált oktatása mellett, habilitációs, gyógypedagógiai ellátásban részesül heti két alkalommal, melynek célja A. fejlesztése és a sajátos 

nevelési igényből erdő hátrány csökkentése.  

A. számára az órai munkában a többletidő, a differenciálás, eszközhasználat biztosított. Feladatértése többnyire megfelelő, feladatadásnál 

több információt, részletesebb magyarázatot, segítséget igényel. Önállóan dolgozik, a számára nehezebb feladatokban motiválni, támogatni kell. 

A mozgásos, cselekvéses, tapasztalatszerző tanulást szereti. A jelenleg érvényben lévő szakértői vélemény alapján sajátos fejlesztésének főbb 

területei: kognitív funkciók (vizuális, auditív észlelés, gondolkodás) fejlesztése, részképességek fejlesztése, olvasás, szövegértő olvasás fejleszté-



se, rendezett írás, helyesírás fejlesztése, önálló munkavégzés elősegítése, motivációs bázis erősítése. Matematikából vizuális támpontokra, esz-

közhasználatra van szüksége, mivel absztrahálása nehezített, a tízes átlépés technikájában bizonytalan, a kétjegyű számok összeadásának, kivo-

násának az algoritmusát nem ismeri fel. Fokozottan támaszigényes 

 

Matematika 4. évfolyam 

 

A pedagógus neve: Kovácsné Darabos Erzsébet tanító, könyvtár szakkollégium műveltségi területtel  

                                 Poczik Vera gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szak 

Az óra témája: Hosszúságmérés gyakorlása, ismétlése.  

                          A kerületszámítás előkészítése 

Az óra célja, feladatrendszere  

− kreativitás, önállóság fejlesztése 

− összefüggések felismerése 

− pontos munkavégzésre törekvés 

− együttműködési képességek fejlesztése 

Az óra didaktikai feladatai 

− a feldolgozott ismeretek alkalmazása 

− a tanulók előzetes ismeretink felidézése 

− gyakorlás. rendszerezés, rögzítés 

− a tanultak alkalmazása. új ismeret előkészítése.  

− ellenőrzés, értékelés 

Sajátos fejlesztési feladatok jelölése a tanítási tervezetben 



Tantárgyi kapcsolatok: környezetismeret 

 

Idő Tanítói tevékenység Tanuló tevékenység 
Célok, feladatok és 

módszerek 
Munkaforma/eszköz Fejlesztési terület 

 

 

5’ 

I. ELŐKÉSZÍTÉS 

 

1. Óra eleji önálló munka 
A 4 írásbeli alapművelet gyakor-

lása  

 

 

Feladat értékelése  

kisjeggyel 

 

 

Folyamatos gyakorlás 

A feladatok önálló 

felírása a táblára 

 

 

 

Tanultak gyakorlása, 

megerősítése: elnevezé-

sek folyamatos gyakorlá-

sa 

 

 

Önellenőrzés 

 

 

Önálló, egyéni munka-

végzés 

Önellenőrzés, önértéke-

lés 

 

 

Füzet, ceruza 

 

 

Számolási készség 

fejlesztése 

5’ 

 

2. Figyelemjáték 

 

 

 

Feladat értékelése 

Fejszámolás  

 

Fejszámolás gyorsítása, 

pontosítása, figyelemfej-

lesztés, motiváció 

Egyéni, csoportos 

 

Figyelem fejleszté-

se,  

gondolkodás fej-

lesztése 

1’ 

 
Célkitűzés 

Tanult hosszúság mértékegysé-

gek felelevenítése, gyakorlása, 

alkalmazása a kerület mérésénél  

   

 

6’ II. FELDOLGOZOTT ISME-

RETEK ALKALMAZÁSA 
Kártyás feladat 

Nálam van a…kinél van  

a…? 

 

 

Mértékegységek párosítása, 

átváltása 

 

 

Folyamatos gyakorlás, 

ismétlés 

 

 

 

 

Szalagok párosítása 

 

 

Figyelemfejlesztés, tem-

pójavítás, játékos mér-

tékváltás 

 

 

 

Differenciálás 

 

 

Önálló munka  

 

Kártyák: nálam van 

a…kinél van a…? 

 

 

Individualizált feladat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azonosítás, meg-



 

 

 

Feladat értékelése 

Azonosítás, megkü-

lönböztetés, mérték-

egységek átváltása 

Tapasztalatszerzés  

Szalagok 

Feladatlap 

 

különböztetés,  

Kognitív funkciók  

fejlesztése 

Szerialítás fejlesz-

tése 

 
5’ 2. Kéz szorobán  

    átismétlése 

Jelentések: 

milli<centi<deci<kilo 

 

 

 

 

Mértékegységek átváltása esz-

közökkel 

milli<centi<deci<kilo 

 

 

 

 

Feladat értékelése 

Gyakorlás, ismétlés, 

összehasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Gyakorlás, tevékeny-

kedés: összefüggések 

felismerése, feladat-

megoldás 

Összefüggések felisme-

rése: 

− kis mértékegységből 

többszörös,  

− nagy mértékegységből 

törtrész 

 

 

Differenciálás 

Megfigyelés, összeha-

sonlítás 

Következtetés 

 

Frontális 

 

Kézszorobán rajz 

 

 

 

 

 

Individualizált  

feladat 

 

Méterrúd, vonalzó, 

szemléltető képek, mér-

tékegységek a papíron, 

olló, ragasztó, 
Feladatlap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megfigyelőkészség 

fejlesztése 

Kognitív képessé-

gek fejlesztése 

 

 

 

 
5’ 

 
III. FŐ RÉSZ 

1. TRIOMINÓ – mértékegysé-

ges kártya 

Feladat ismertetése 

 

 

A. választhat, hogy önállóan 

vagy csoportban dolgozik 

A feladat ugyanaz:  

Triominó mértékegységes kár-

Együttműködés 

Meggyőzés 

Csoportos feladat-

megoldás 

 

Mértékváltások gyakor-

lása 

Kommunikáció és érve-

lés fejlesztése 

 

 

 

Együttműködés 

Csoportmunka 

 

Mértékegységes 

TRIOMINÓ kártya 

Segítségadás: flipbook 

eszköz 

 

Egyéni vagy csoport-

munka, amennyiben A. 

a csoportmunka mellett 

 

 

 

 

 

 

 

Logikai gondolko-

dás fejlesztése 



tya - egyszerűbb változatban 

 

Csoportmunkák értékelése 

dönt, akkor csoporttár-

sai az ő feladatát oldják 

meg (egyszerűbb válto-

zat) 
5’ 

 
2. Időkitöltő feladat 

Amelyik csapat kész: mértékvál-

tásos puzzle a learningappsról 

Egymás segítése 

mértékváltások gya-

korlása 

Váltószámok rögzítése 

 

Csoportmunka 

 

Learningapps -internet 

https://learningapps.org/ 

display?v=piwdifosj15 

 

8’ 

 
3. Kerületszámítás 

előkészítése 

A megadott háromszög oldalai-

nak mérése körző segítségével, 

kerületszámítás 

 

 

 

Feladat értékelése 

 

 

 

A TRIOMINÓ kártya 

oldalainak mérése, 

körzővel egy félegye-

nesre másolása 

 

Válaszok eltérésének 

miértjei – magyaráza-

tok meghallgatása 

Összefüggések felisme-

rése, megfogalmazása, 

általánosítás, képlet meg-

fogalmazása 

 

Egyéni, majd csoport-

munka 

 

Körző, vonalzó 

Finommotorika 

fejlesztése 

Logikai gondolko-

dás fejlesztése 

Esztétikai érzék 

fejlesztése 

3’ 

 
IV. BEFEJEZŐ RÉSZ 

Házi feladat 

A megadott háromszög oldalai-

nak mérése körző segítségével 

(délelőtti feladat kétszeres oldal 

hosszúsággal), kerületszámítás 

 

 

 

 

Gyakorlás 

 

 

 

 

  

2’ 

 
Az órai munka értékelése, ösz-

szefoglalása 

(Tanulók munkájának értékelé-

se, dicséretek, piros pontok) 

Csoportvezetők érté-

kelése a csoportmun-

káról 

Reális önértékelés  Szociális képessé-

gek fejlesztése 

 



  



  
 



 
 

 



  
  



 

 

 



  
 


