
INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET  

 

Az óratervezet a Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola 2. évfolyama számára készült. Az osztályba 21 tanuló jár, közülük hárman 

sajátos nevelési igényűek. Egy kislány olvasási és helyesírási zavar (diszlexia, diszgráfia) diagnózissal kap fejlesztést. Utazó 

gyógypedagógusként két autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló habilitációját végzem heti két órában. Az osztályban dolgozó tanítókkal, a 

gyógypedagógiai asszisztenssel, a fejlesztő pedagógussal szakmai teamet alkotunk, munkánkat összehangoljuk. Az autista tanulók szüleivel is 

folyamatos a kapcsolattartás. Közös munkánk eredményeként a tanulók beilleszkedtek az osztályközösségbe, tanulmányi fejlődésük dinamikus.  

Az egyik autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló inkább felnőttekkel kezdeményez kapcsolatot, saját érdeklődése mentén beszélget. A közös 

tevékenységekben passzívabb. Tanulmányi munkájában kissé lassabban halad, hamar kilép a feladathelyzetből, figyelme fluktuál. A tananyag 

elsajátításában több egyéni segítségre van szüksége, de önmagához képest sokat fejlődött.  Évek óta heti két alkalommal jár Budapestre 

fejlesztésre, a Kognitív Klinika Alapítvány terápiájára. A másik kisfiú általában kiegyensúlyozott, de ha valami nem úgy történik, ahogy 

szeretné, elégedetlenkedik. Kapcsolatot kezdeményez társaival is, de a felnőttek jelentenek biztonságot számára. Magas intellektusú, 

tanulmányaiban sikeresen halad. Személyre szabott feladatadással képes önálló munkavégzésre, de pszichés fáradás esetén ő is kilép a 

feladathelyzetből. Öltözés során személyes kontaktust igényel. Mindkettőjüknek szüksége van bejósolhatóságra, az iskolai tevékenységek 

kiszámíthatóságára, strukturált feladatadásra, következetességre, egyéni figyelemre, vizuális támogatásra. A tanítók a sajátos nevelési igényű 

tanulókat differenciált feladatadással, egyéni segítségnyújtással segítik a tananyag elsajátításában, felzárkóztató foglalkozásokat tartanak 

számukra. Tanítás során gyakran alkalmaznak páros-, csoportos munkaformát. A fejlesztő pedagógus logopédia-oligofrénpedagógia szakos 

gyógypedagógus, kiscsoportos foglakozás keretében heti két órában fejleszti sajátos nevelési igényű tanulókat. A tanítók az oktatás során a 

Mozaik Kiadó tankönyveit és digitális tananyagait használják. Munkájukat projektor, laptop, tanulói laptopok, CD lejátszó segítségével végzik. 

Az osztályterem az épület földszintjén, az aulából nyíló folyosó végén található. A tanterem barátságos, falait az évszakok aktualitásán kívül a 

tanulók munkái díszítik. Az ablakokon függöny, az ablakokban virágok keltik az otthonosság hangulatát. Az osztályterem végében polcon 

találhatóak könyvek, illetve játékok a kötetlenebb foglalkozásokra. Előtte szivacsszőnyeg biztosítja a kényelmet a játékra, beszélgetésre. 



Matematika - 2. évfolyam 

Pedagógusok: Kövesiné Krausz Gizella tanító  

                        Berzsák Katalin utazó gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája, autizmus spektrum pedagógiája szakirányok 

A tanóra témája: Matematikai műveletek gyakorlása százas számkörben 

Tanítási cél  

- A számok tulajdonságai 

- Összeadás, kivonás kétjegyű számokkal  

- Szorzás gyakorlása 

Nevelési, fejlesztési cél  

- A tanulók szociális kompetenciájának, együttműködési készségének fejlesztése  

- Páros és kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése, megosztása 

- A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat tudatosítása 

- Számolási és gondolkodási készség fejlesztése 

- Időjárásnak megfelelő öltözködés  

- sajátos fejlesztési feladatok jelölése a tanítási tervezetben  

Tantárgyi kapcsolatok: környezetismeret, magyar irodalom 

Felhasznált források 

Szabó Lőrinc: Tavasz c. verse  

Csoportalakítás: Négy- öt fős heterogén csoportok az ülésrend alapján.  

 Individualizált feladat: fokozottabb segítséget igénylő, sajátos nevelési igényű tanulók csoportja számára 

 



IDŐ 

FOGLAL-

KOZÁSI 

EGYSÉG 

TARTALOM, FELADAT MÓDSZER, ESZKÖZ MEGJEGYZÉS/ 

fejlesztési cél 

 ELŐKÉSZÍTŐ RÉSZ 

   

5’   
Fejszámolás 

Nálam van a…, kinél van a …? című játék   
frontális munka, egyéni munka 

A tanulók egy-egy kártyát kapnak összeadási 

művelettel. A tanító kezdi:  

„Nálam van a 18+43. Kinél van a 82?” 

A tanulók egyenként felállnak, ha a náluk lévő 

összeget hallják. A fejszámolás láncszerűen 

folytatódik, mindenki sorra kerül. 

„A 100-as lapon jelöljétek „x”- szel az elhangzó 

összegeket!”  
SNI tanulók gyógypedagógus egyéni segítségével, 

szabályok megadásával, gesztussal 

 

 

- megbeszélés 

- munkáltatás 

- motiválás 

- szemléltetés 

 

 

 

feladatok 

vizuális/írott 

sorrendje 

1. melléklet 

100-as lap 

2. melléklet 

kártyákon 

összeadások 

 

 

 

- figyelem  

- auditív észlelés 

- vizuális észlelés 

- emlékezet  

- számolási készség 

- fejlesztése 
- önellenőrzés 

- vizuális segítség 

  6’ 
Ismétlés, 

gyakorlás 

Számok tulajdonságai - csoportmunka 

Hányadikán születtél? 

Írjátok le és adjátok össze a születési napjaitok 

számát! 

A külön papírra írjátok le az összeget! 

Beszéljétek meg a számok tulajdonságait!  

- Pl.: egyjegyű vagy kétjegyű 

- páros vagy páratlan 

- kisebb, nagyobb egyes szomszédja 

- kisebb, nagyobb tízes szomszédja 

SNI tanuló csoportja utazó gyógypedagógus  

egyéni megsegítésével végzi a feladatot 

 

 

- megbeszélés 

- munkáltatás 

- értékelés 

 

 

 

 

 

lapok 

számtábla 

jutalom 

 

 

- gondolkodás fejlesztése 

- számolási készség 

- észlelés 

- figyelem  

- emlékezet 

- beszédfejlesztés 

- együttműködő 

készség fejlesztése 
- vizuális megsegítés 

 

 FŐ RÉSZ 

1’ Célkitűzés 
A mai órán az összeadást, kivonást, szorzást 

fogjuk gyakorolni sok-sok játékos feladattal. 

 

- közlés 

 

  



2’ 
Versmondás 

Ráhangolás 

 

Szabó Lőrinc: Tavasz c. versének közös elmondása 

SNI tanulók előtt a vers nyomtatott formában 

 

 

- tanulói közös 

előadás 

 

vers nyomtatott 

képe  

 

 

- auditív és verbális  

- figyelem  

- emlékezet fejlesztése 

4’ 
Beszélgetés  

 

Tavasz jellemzői: időjárás, öltözködés  

frontális munka 

Tanulók egy-egy jellemzőt mondanak a tavaszról 

tanítói felszólításra 

Nevelési feladat: Öltözködjünk az időjárásnak 

megfelelően! 

 

- megbeszélés 

- szemléltetés 

 

projectorral  

tavaszi képek 

vetítése 

 

- kifejezőkészség 

- verbális emlékezet 

- kivárás, sorra  

kerülés gyakorlása 

 

7’ 
Gyakorlás 

 

Összeadás, kivonás, szorzás gyakorlása 

csoportmunka, egyéni munka 

Fa a táblán 

A fán fehér színű leveleken az összegek, 

különbségek láthatóak, a virágokon a szorzatok. 

A tanulóknak a megfelelő helyre kell feltenniük az 

összeget, különbséget, szorzatot. 

Minden csoportnak: 1 összeadás, 1 kivonás és 1 

szorzás szerepel a borítékjában.  
Az SNI tanulók is megkapják a három feladatot, 

melyet a többiek példája alapján jó helyre illesztenek 

a táblán, majd Logico táblával egyéni feladatokat 

végeznek.  

 

Tanulók a táblánál  

 

- szemléltetés 

-  megfigyelés 

- munkáltatás 

-  kategorizálás 

-  motiválás  

- ellenőrzés  

- értékelés 

- minőségi  

           differenciálás 

 

 

tábla képe 

 

borítékokban 

feladatok 

leveleken, 

virágokon 

Logico piccoló 

táblák, 

feladatok 

3. mellékletek 

- beszédfejlesztés 

- számolási készség 

- figyelem  

- észlelés 

- tájékozódás 

- emlékezet 

- együttműködő 

készség fejlesztése 
Autizmussal élő tanulók a 

kivárás, sorra kerülés 

nehézsége miatt 

differenciáltan egyéni 

feladatot is kapnak 

8’ 
Gyakorlás, 

alkalmazás 

Szorzás, bennfoglalás gyakorlása  

csoportmunka 

1. csoport: Kupakos feladattal: 2-es szorzó- és 

bennfoglaló párosítása 

2. csoport: Poharas feladat: társasjáték 

3. csoport: Csipeszes játék 

4. csoport: Írjatok a képekről szorzásokat és 

bennfoglalásokat! 

5. csoport: számbontásos játék  

 

- munkáltatás 

megbeszélés 

- tevékeny-

kedtetés 
 

kupakokon 

feladat 

társasjáték 

nyomtatott 

képek 

hernyókép 

csipeszek 

jutalmak 

 

 

A tanulók 4 -5 fős 

csoportokban dolgoznak.  

 

- együttműködési 

készség  

- számolási készség 

- észlelés 

- figyelem 



A tanító a csoportok munkáját ellenőrzi, segíti 
A gyógypedagógus az SNI tanulókkal együtt dolgozik, 

irányítja, segíti munkájukat 

 

számbontásos 

játék ceruza, 

papír  

4. melléklet 

- gondolkodási 

készség 

- emlékezet 
 

6’ 
Alkalmazás, 

játék 

Szállodás játék 

frontális munka 

Szobakulcs kérése a recepcióstól. 40 szoba van.  

Tanító: „ Hova menjünk, milyen szállodába?” 

A gyerekek érdeklődési körébe tartozó, egyénre 

szabott rövid történetek mondása. 40 szoba van.  

Mindenki elkéri a kulcsot, de figyelni kell a többiekre, 

mert egy szobát csak egyszer lehet elkérni.  

 

 

- megbeszélés 

- beszéltetés 

- motiválás 

- bemutatás 

- modellálás 

 

 

 

 

- figyelem 

- verbális észlelés 

- verbális emlékezet 

- szociális 

- kommunikációs 

készség fejlesztése 

 

Szabály megértésének 

ellenőrzése. Kérés, 

megszólítás gyakorlása 

 

 BEFEJEZŐ RÉSZ 

3’ 
Házi feladat 

kijelölése 

Házi feladat előkészítése 

Számolós, színezős táblázat 

A megmaradt betűkből 1 mondat lesz. 
Differenciált házi feladatok rögzítése a leckefüzetbe 

A feladat megértésének, leckefüzetbe írásának 

ellenőrzése gyógypedagógus által.  

 

 

- közlés 

- megbeszélés 

- szemléltetés 

 

táblázatok 

tábla képe 

 

Kapott házi feladat 

megértésének tanári ellenőrzése 

Vizuális segítség: házi feladat 

felírása a táblára 

3’ Értékelés 

 
Értékelés: szóban, dicsérettel- szociális jutalom 

 A tanulók egyéni és a csoport teljesítményének 

értékelése. Jutalmak- Tárgyi jutalom 

Jutalmak összeszámolása, beváltása kisötösre.  

-  

- értékelés,  

- önértékelés 

- mintaadás 

- jutalmazás 

 

jutalmak: 

mosolygós 

fejek   

 

- önismeret,  

- önértékelés fejlesztése 

Autizmussal élő tanulók 

önértékelésének segítése  

 

 

 



MELLÉKLETEK 

1. melléklet                                

      

2. melléklet 

3. melléklet                                                                 

            

                      

 

                                                                                                                        4. melléklet 

 


