
INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET 

 

A tervezet a székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola 4. évfolyamos osztálya számára készült.  Az osztály 25 főből áll, melyet 11 fiú és 

14 lány tanuló alkot. A körzetből és azon kívül érkező tanulók aránya megoszlik, két bejáró tanuló is van. Az osztályt a tanító páros első 

évfolyam óta együtt oktatja, neveli. A város több óvodájából érkeztek, többségében azonban a közelben található intézményekből. Minden 

gyermek megjelenése rendezett, felszerelésükre, taneszközeikre igényesek, a családok szociokulturális helyzete átlagosan jó. A gyerekek 

általában egészségesek, keveset betegeskedő, nagy mozgásigényű csoport. Kezdetektől 4-5 fős csoportokban ülnek a teremben, ezáltal optimális 

feltételeket teremtenek a tanítók a szociális kompetenciák kialakításának, valamint az ismeretek megfelelő körülmények közötti befogadásának, 

hiszen mindkét tanító szívesen alkalmaz változatos munkaformákat, csoportmunkát, páros munkát. A csoportok heterogén összetételűek, 

általában 2 hónapig maradnak együtt. A teremnek nincs kifejezetten központi eleme, de hangsúlyos szerepet kap a fehér tábla a projektorral és a 

terem másik részében található asztali számítógép. Az osztály képességeit tekintve megfelelően jó tanulási motivációval rendelkező, viszonylag 

homogén összetételű. A tanulók többsége jó képességű, kötelességtudó, kellően motivált. Eredményeiket igényes, színvonalas munkával, 

kiegyensúlyozottan érik el. Mivel jó képességeik, szorgalmuk és kitartásuk lehetővé teszi, lelkesen és általában sikeresen vesznek részt a 

számukra megfelelő tanulmányi versenyeken, iskolai eseményeken. 

Egy kislány veleszületett nagyothalló, mindkét fülében hallókészüléket visel (SNI, H 90.2 – kétoldali idegi hallássérülés). 

Beszédértése során hallására támaszkodik, a tanórák menetének követésében ez segíti. Beszédértése jó, szájról olvasásra ritkán támaszkodik, 

esetenként kérdez csak vissza. Kommunikációs készsége korának megfelelő, választékosan és szívesen beszél, mesél, mondanivalója 

összerendezett, nyelvtanilag helyesek.  Egyre több ritkábban használt kifejezést is megért, ha nem is ismeri pontos jelentését, képes következteti.  

Tanulmányi teljesítménye kiegyensúlyozott, jól teljesít minden tantárgyban, de továbbra is nagyon igényli a kapott pozitív megerősítést. 

Szívesen vesz részt tanulmányi és sportvetélkedőkön, lelkesedését nem veti vissza egy-egy kudarc sem.  

  



Magyar nyelv és irodalom – 4. évfolyam 

Készítette: Kovácsné Bognár Ildikó tanító, Tőke Viktória gyógypedagógus – tanulásban akadályozottak pedagógiája és szurdopedagógia szak 

A tanóra témája: Az igéről tanultak gyakorlása 

Tanítási cél  

- Az igékről tanult ismeretek gyakorlása, mélyítése.  

- Igék gyűjtése, lejegyzése, alkotása.  

- Hatékony, önálló tanulás megalapozása. 

Nevelési, fejlesztési cél  

- Anyanyelvi gondolkodás, helyesírási képesség fejlesztése. Szóértelmezés, szókincsfejlesztés, mondatalkotás, íráskészség, helyesírás  

- Szóbeli és írásbeli nyelvhasználat fejlesztése. Nyelvi készségek és beszédértés fejlesztése, szókincsbővítés szó- és fogalommagyarázattal  

- Olvasási készség, szövegértési képesség fejlesztése  

- Helyes/helytelen viselkedés megkülönböztetése, etikai normák követésére ösztönzés 

- Vizuális és verbális emlékezet fejlesztése 

- Együttműködési képesség, kooperatív képességek, feladat – és problémamegoldó képesség fejlesztése 

- Önellenőrző, hibafelismerő, hibajavító képesség fejlesztése  

Tantárgyi kapcsolatok: irodalom, környezetismeret  

A sajátos fejlesztési feladatok, fejlesztési területek jelölése a szövegben félkövér, dőlt betűkkel szerepel 

Felhasznált források:  

Fülöp Mária-Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás 4. OFI,2016., ; Fülöp Mária-Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 4. OFI 

első kiadás 2016.; Fekete István: Tüskevár, Dr. GalgócziLászlóné: Anyanyelvi gyakorló kisiskolásoknak 4. MOZAIK Kiadó 2003. 



LearningApps.org tankockái http://learningapps.org/ (2016. 09.06.);Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tanmenetjavaslat „Rugalmas” - 

Hétszínvirág olvasókönyv 3. 

IDŐ 
FOGLALKOZÁSI 

EGYSÉG 
TARTALOM, FELADAT MÓDSZER, ESZKÖZ 

MEGJEGYZÉS/fejlesztési 

cél 

ELŐKÉSZÍTŐ RÉSZ 

4’ I. Ráhangolás, 

motiváció 

1. Figyelem, emlékezet fejlesztése – 

dobble játék a varázsszavakkal (igék, 

személyes névmások) 

előzetes egyeztetés, a szavak és azok 

jelentésének gyors átbeszélése, a szavak 

szófajának megnevezése 

csoportmunka, 

tevékenykedés, 

játék 

kártyák 

1. sz. melléklet 

http://dobble.g

orfo.com/gener

at r/en  

 (2017. 01.16.)   

figyelem, emlékezet 

fejlesztése/ szókincsfejlesztés, 

fogalommagyarázat 

4’ 2. Igék 

Ismeretek felidézése, rendszerezése 

Legyen ön is milliomos! 

segítő tag kiválasztása a csoportban, aki 

figyel, hogy a hallássérült tanuló minden szót, 

fogalmat ismer-e, ha kell, röviden magyaráz 

csoportmunka, 

tevékenykedés, 

játék, 

megbeszélés 

interaktív tábla 

2. sz. melléklet 

http://learning

apps.org/displ

ay?v=pec1nux

cn17   

(2017. 02. 07.) 

figyelem, emlékezet, 

szövegértés fejlesztése/ 

szókincsfejlesztés, 

fogalommagyarázat 

FŐ RÉSZ 

Célkitűzés: A mai órán gyakorolni fogjuk az igékről tanult ismereteinket 

6’ II. Folyamatos 

gyakorlás 

3. Mit tudunk az igéről? 

 Villámkártya 

Húzzatok egymástól kártyát, olvassátok fel a 

rajta található igét, majd mondjátok 

hallássérült tanulónál figyelni a szájról 

olvasási kép megadásáról, segítő csoporttag – 

szómagyarázat igény esetén 

csoportmunka, 

kooperatív játék, 

 pedagógus 

ellenőrzése az 

SNI tanuló 

csoportjánál 

kártya, 

feladatlap,  

3. sz. melléklet 

 

figyelem, emlékezet/ auditív 

differenciálás, szájról 

olvasás, szókincs és 

fogalommagyarázat 

fejlesztése 

5’ 4. Szövegből igék keresése, betűrend 

- Húzzátok alá a szövegben az igéket! 

Tegyétek betűrendbe a kártyákon 

csoport munka, 

megbeszélés, 

feladatmegoldás 

feladatlap 

4. sz. melléklet 

figyelem, emlékezet, olvasási 

készség, szövegértés, 

szókincs/ helyesírási készség 

http://learningapps.org/
http://dobble.gorfo.com/generat%20r/en
http://dobble.gorfo.com/generat%20r/en
http://dobble.gorfo.com/generat%20r/en
http://learningapps.org/display?v=pec1nuxcn17
http://learningapps.org/display?v=pec1nuxcn17
http://learningapps.org/display?v=pec1nuxcn17
http://learningapps.org/display?v=pec1nuxcn17


látható igéket! 

a hallássérült tanuló olvassa fel a szöveget, a 

betűrendben ő írja le a szavakat, társai segítik 

  



Idő 
Foglalkozási 

egység 
Tartalom, feladat Módszer, eszköz 

Fejlesztési terület/sajátos 

fejlesztési feladat 

4’  5. Igeidők – totó 

- Tippeljétek meg a helyes igeidőt! 

kooperatív feladatkiosztás szerint, az író 

szerepkör kiosztása a hallássérültnek 

kooperatív 

munka, 

megbeszélés, 

tevékenykedés 

feladatlap, 

interaktív tábla 

5. sz. melléklet 

 

figyelem, emlékezet, 

tudásanyag 

előhívása/beszédértés, 

auditív differenciálás, 

szókincs 

3’ 6. Hallás után igék lejegyzése 

- Hallgassátok meg a filmrészletet, 

írjátok le az igéket belőle!  

hallássérültnek hallgatás közben biztosítom, 

hogy olvashassa is a filmrészlet szövegét. 

egyéni munka, 

megbeszélés, 

feladatmegoldás 

 

interaktív tábla 

6. sz. melléklet 

filmrészlet 

szövege 

auditív differenciálás, 

figyelem és emlékezet,   

helyesírási készség/ auditív 

és vizuális integráció 

4’ 7. Csoportalakítás 

- A borítékban találtok névre szóló kis 

kártyákat, alakítsatok csoportokat! 

A borítékban találta főmondatokat kapja a 

hallássérült, hozzá kell párban jelentkezni, 

annak, aki ahhoz a mondathoz illik. A 

megoldás helyességről a hallássérült tanuló 

dönt. (ha bizonytalan, segítő társ támogatása) 

csoportmunka, 

megfigyeltetés, 

feladatmegoldás 

szókártyák 

7. sz. melléklet 

auditív és vizuális 

differenciálás, figyelem és 

emlékezet/ válogatás, 

egyeztetés, ellenőrzés 

6’ 8. Feladatlapok 

 igekötős igék 1. 

 igekötős igék 2.  

A szólásokat a hallássérült csoportja a 

pedagógus segítségével meg is magyarázza. 

 rokon értelmű igék alkalmazása, igék 

felismerése szövegben  

csoportmunka 

feladatmegoldás 

feladatlap,  

kincses füzet 

8. sz. melléklet 

képességek szerinti 

differenciálás/ hallássérült 

tanuló csoportja szólásokkal 

dolgozik 

auditív és vizuális emlékezet, 

figyelem/szókincsfejlesztés 

  



3’  9. Interaktív táblai feladatok 

    (Csoportokban történik a megoldás.) 

folyamatos 

csoportmunka, 

megbeszélés, 

feladatmegoldás 

interaktív tábla 

9. sz. melléklet 

differenciálás: 

eltérő 

feladatmegoldás 

auditív és vizuális figyelem, 

szókincs fejlesztése 

 10. Időkitöltő feladat a gyorsabban 

haladóknak 

egyéni munka, 

feladatmegoldás 

feladatlap 

10. sz.melléklet 

szókincsfejlesztés, figyelem 

és emlékezet fejlesztése 

BEFEJEZŐ RÉSZ 

3’ III. Reflektálás 11. Emlékezetmérő 

Igék leírása 

- Írjátok le azokat az igéket, amelyeket a 

szövegben aláhúztatok és betűrendbe 

soroltátok a szókártyákat! 

hallássérült tanulót szómagyarázat segíti az 

előhívást 

egyéni munka, 

megbeszélés, 

feladatmegoldás

, önellenőrzés 

kincses füzet 

11. sz. melléklet 

szóemlékezet, vizuális 

emlékezet, figyelem/ 

szókincsfejlesztés 

2’ IV. Az óra zárása 12. Kilépőcédula 

- Korongos tanulói értékelés: Tegyétek a 

csipeszeteket ahhoz a fejecskéhez, 

amelyik a legjobban kifejezi az óráról 

alkotott véleményedet!  

tanítói értékelés, 

megbeszélés 
tábla,  

12. sz. melléklet 

véleménynyilvánítás, 

érzelemkifejezés, összegzés 

1’ 13. Házi feladat Mf.  79./10., 12. 

hallássérült tanulónak a padtársa ellenőrzi, 

jól írta –e fel a feladat számát 

egyéni munka, 

magyarázat, 

feladatmegoldás 

munkafüzet 

figyelem és emlékezet/ 

beszédértés 

 

 

  



Melléklet 

 

1. Figyelem, emlékezet fejlesztése – dobble játék a varázsszavakkal (igék, személyes névmások) 

Ellenőrzés, értékelés: folyamatos tanítói jelenlét, győztesek kiemelése. 

2. Ismeretek felidézése, rendszerezése 

Legyen ön is milliomos! 

1. Melyik ige történést jelentő?   A) meggyullad  B) kisétál    C) megfogja    D) felveszi 

2.  Melyik ige fejez ki létezést?    A) nincs            B) szakad    C) döng           D) forr 

3. Melyik nem fejez ki jövő időt?   A) már sikerült  B) menni fog   C) majd megoldod    D) jövőre leszek 

4. Keresd az egyes számú alakot!   A) felkapkodtad   B) megtaláltak   C) kifizettetek   D) felvidítottunk 

5. Melyik ige határozott ragozású?   A) megdicsérem  B) kiszámolok   C) elolvasok    D) elmondok 

6. Melyik főnévi igenév?    A) tudni    B) masni    C) zokni    D) süni 

Ellenőrzés, értékelés: folyamatos a http://learningapps.org/display?v=pec1nuxcn17   2017. 01. 31. segítségével. 

 

3. Mit tudunk az igéről?  

 Villámkártya 

 

 

 

 

 

  

sétáltam ujjongunk kitűzi vadásznak voltál zúgni fog esett ballagtatok 

fröccsent süllyedtél eveztem kifogtuk elhúztál megraktam fellobbant képviselték 

ígérted lehullanak hallottátok elkéstem szunnyadozik eltehetjük kiszállok teszünk 

http://learningapps.org/display?v=pec1nuxcn17


 Táblázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzés, értékelés: folyamatos szóbeli, egymás értékelése, táblázatnál interaktív tábla.  

 

4. Szövegből igék keresése, betűrend 

Gyula Lajos barátunk ugyanis egyszer a Tisza mellett nyaralt. A nagy folyón lefelé vándorló tutajok közül egy kikötött, és a jólelkű tutajosok 

megengedték a tutaj megtekintését. Ez a megtekintés negyedóráig tartott, de az idők folyamán bővült és színesedett: A tutajon töltött percek 

előbb órákká, majd napokká dagadtak, viharos, kalandos utazássá… 

Betűrend: bővült, dagadtak, kikötött, megengedték, nyaralt, színesedett, tartot 

 Ellenőrzés, értékelés: tanulói ellenőrzés szókártya segítségével.  
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számoljatok X    X  X  X   

olvasom X   X  X   X   

sétálni fognak X    X   X   X 

lettél   X X   X  X   

eltörött  X  X    X  X  

hozzákezdtünk X    X X   X   

1. írni fogsz x 



5. Igeidők – TOTÓ 

  

1 = jelen idő 2 = múlt idő x = jövő idő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hallás után igék lejegyzése 

 

Igék: idefigyelj, hozattalak ide, erősödj, élvezd, szabok, lehet, mész, bevered, kerülsz, kell, kiállanod, lesz, vállalkozz, elbírsz, vélem, tanulsz 

Ellenőrzés, értékelés: interaktív tábla, 10 fölött jutalom. 

 

 

 

 

 

2. álmodtál 2 

3. olvas 1 

4. énekeltem 2 

5. teljesíteni fogják x 

6. törték 2 

7. kitalálom 1 

8. fordítottak 2 

9. majd meglátjuk x 

10. tisztítják 1 

11. kóstolgatjátok 1 

12. le fogod másolni x 

13. átírta 2 

+1 kiveszed 1 



7. Csoportalakítás – igék rokonértelmű alakjainak megtalálásával 

Képességek szerinti differenciálás 

 István bácsi derűsen mosolygott a fiúra.   nevetett, kacagott, vigyorgott, tetszett neki 

 Matula gyors léptekkel haladt a berekben.  ment,  gyalogolt, sietett, lépkedett 

 Tutajos érdeklődve figyelte a nádasban élő vízimadarakat.  nézte, szemlélte, bámulta, kémlelte 

 Bütyök és Tutajos halkan beszélgettek.  társalogtak, trécseltek, diskuráltak, csevegtek 

 A fiúk felfedezték a Tüskevárat.  rábukkantak, észrevették, ráleltek, megtalálták 

 Matula bácsi halászléjét mohón kanalazták az éhes barátok, ették, falták, habzsolták, fogyasztották, lakmározták 

Ellenőrzés, értékelés:tanulói közös ellenőrzés, tanítói segítséggel. 

 

8. Feladatlapok 

 Igekötős igék 1.  

1. Csikasz kiharapta a szövegből az igekötőket. Helyezzétek vissza! 

Ma kozmált a bableves. A gyerekek nem akarták enni, inkább hajtottak egy pohár vizet helyette.  

Volt, aki sem kóstolta, hiába mondogatta a szakács néni, hogy kell enni a levest is. Szerencsére a második fogás mindenkinek ízlett, ezért senki 

sem kelt az asztaltól éhesen 

Ma odakozmált a bableves. A gyerekek nem akarták megenni, inkább felhajtottak egy pohár vizet helyette.  

Volt, aki meg sem kóstolta, hiába mondogatta a szakács néni, hogy meg kell enni a levest is.  

Szerencsére a második fogás mindenkinek ízlett, ezért senki sem kelt fel az asztaltól éhesen. 

 

 



2. Gyűjtsetek minél több szót, kifejezést! 

ettek: táplálkoztak, lakmároztak, faltak, habzsoltak, majszoltak, dézsmáltak, csipegettek, eszegettek stb. 

Igekötős igék 2.  

1. Igekötős igékkel egészítsd ki a szólásokat, közmondásokat! 

Majd __________________ a bőréből. Majd kiugrik a bőréből 

_________________ a szög a zsákból. Kibújik a szög a zsákból. 

A jég hátán is _________________. A jég hátán is megél. 

Holló hollónak nem ____________________ a szemét. Holló hollónak nem vájja ki a szemét. 

________________ a kenyere javát. Megette a kenyere javát. 

Járt utat a járatlanért ________________________! Járt utat a járatlanért el ne hagyj! 

 

2. Válaszd ki az igekötős igéket, majd keresd meg az ellentétjüket! Melyiknek nincsen párja?    

bejönnek kiabálsz elaludtunk elemez felépítem feleltek leülsz 

  

A) lerombolom B) felállsz C) kimennek D) megtalál E) felébredtünk 

3. Szóösszeadás – Melyiknek az eredménye ige? 

A) evőeszköz + ruhát tisztít 

B) látás szerve + átlátunk rajta 

C) kisméretű + felső végtag    kicsikar 

D) földről felvesz + orvosi recept 

E) 3 pár + állatok alá leterített szalma 



 Rokon értelmű igék alkalmazása, igék felismerése szövegben 

1. Írd a szövegbe a sír rokon értelmű alakjait, szólást! 

Este a testvérem lefekvés előtt a kedvenc kabaláját kereste. Sehol se találta, ezért elkezdett ___________________. Anyu mondta neki, hogy 

ne ______________________már, biztosan az iskolában felejtette.  

- Mi van, ha nem a padomban hagytam? - _______________________Kata. 

- Akkor veszek egy másikat! – szólt anya. 

- De az nem olyan! -  ______________________még jobban. 

- Ugyan, ne _____________________már! – mondtam én is. 

Éppen ekkor toppant be apu. Ránézett Kata könnyes arcára, s azt kérdezte: 

- Te pedig miért__________________________________? 

Este a testvérem lefekvés előtt a kedvenc kabaláját kereste. Sehol se találta, ezért elkezdett sírni. Anyu mondta neki, hogy ne piyeregjen 

már, biztosan az iskolában felejtette.  

- Mi van, ha nem a padomban hagytam? – szipogta Kata. 

- Akkor veszek egy másikat! – szólt anya. 

- De az nem olyan! -  zokogott még jobban. 

- Ugyan, ne  bömbölj már! – mondtam én is. 

Éppen ekkor toppant be apu. Ránézett Kata könnyes arcára, s azt kérdezte: 

- Te pedig miért itatod az egereket? 

2. Húzd alá kékkel a szöveg többi igéjét!  

Ellenőrzés, értékelés:2-2-csoport ugyanazt a feladatlapot oldja meg, összehasonlító ellenőrzés  

 

 



9. Interaktív táblai feladatok 

A csoportmunka során egy-egy csoport az interaktív táblánál dolgozik.  

Ellenőrzés, értékelés:folyamatos tanítói,  tanulói. 

 

10. Időkitöltő feladatok a gyorsabban haladóknak 

Igék keresése 

11. Emlékezetmérő – a 4. feladat igéinek leírása emlékezetből. 

 

bővült, dagadtak, kikötött, megengedték, nyaralt, színesedett, tartott 

 

Valamiből több vagy nagyobb lett = 

Megnövekedtek, felpuffadtak= 

Valahova odaért és a hajót lehorgonyozta= 

Valamit kipróbálhatott= 

Nyáron szabadságát töltötte= 

Egyre több színű lett= 

Egy program eddig ….. = 

 

Ellenőrzés, értékelés: táblai ellenőrzés, kisötös a 4 és több igék pontos leírásáért. 

 

 

 



12. Kilépőcédulák 

Feladat anyaga: hangulatjel kiválasztása csipeszek felhelyezésével.  

Segítő szempontok:  

 Tetszettek-e a feladatok? 

 Hogy érezted magad az órán? 

 Megtettél – e mindent a sikeres feladatmegoldásért? 

Ellenőrzés, értékelés: rövid szóbeli tanítói értékelés. 


