
 

INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET 

Látássérült tanuló együttneveléséhez 

 

Az óratervezet a Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola első osztályában készült, matematika tantárgyhoz. Utazó gyógypedagógusként látássérült 

tanulók habilitációs tevékenységét végzem. Az első osztályos, gyengénlátó kisfiú fejlesztésére hetente kerül sor. Látássérülése mellett kevert specifikus fejlődé-

si zavarral is küzd, ezért logopédiai és komplex gyógypedagógiai fejlesztésben is részesül.  

 Az osztályba 15 tanuló jár. Az osztályterem tágas, természetes megvilágítása mellett megfelelő mesterséges fénnyel kiegészített. A tanító néni korábban 

tanított látássérült gyermeket, így az ülésrend kialakításnál ügyelt arra, hogy az első padsorban kapjon helyet tanítványa. A tábla matt, sima felületű, fehérrel 

festett csíkozású. Megfelelő nyomatékkal jól látható rajta az írás.  

A látássérült kisfiú négy éves kora óta szemüveget visel. Szemészeti diagnózisa: myopia (a szem fénytörési hibája, rövidlátás), astigmia (a szem fénytö-

rési hibája, a szaruhártya görbületének rendellenessége). Látását teljes mértékben kihasználja. Az épületben önállóan közlekedik, akadályokat elkerüli, gyor-

sabb tempónál viszont előfordul, hogy bútornak, ajtófélfának ütközik. Szemkontaktusunkat felveszi, arcjátékunkra megfelelően reagál. Távolra nézéskor sokat 

hunyorog, könyv fölé hajolva kb.20 cm távolságból olvas. Szobai megvilágítás mellett jól dolgozik. Színlátása megfelelő, színfelismerés, színek megnevezése 

nem okoz problémát. Kontrasztérzékenysége jó, alak-háttér megkülönböztetése, vizuális figyelme, vizuális emlékezete fejlesztést igényel. A tanórán gyakran 

lemarad, munkatempója lassabb, fáradékony. Szótagolva, lassan olvas, írása olvasható. Normál vonalazású füzetben dolgozik, nagyon lassan ír, füzetképe 

gyakran rendezetlen. Diktálásnál sok hibát vét, figyelmeztetéssel, rávezetéssel javítja azokat Matematikai készségei jók, számjegyeket megfelelően írja le, ösz-

szeadás és kivonás műveleteit eszközzel és fejben is pontosan végzi el.  

Tanulási nehézségei leginkább az írásban és olvasásban jelentkeznek, ami mögött látássérülése, a szem-kéz koordináció valamint a vizuális feldolgozás nehé-

zsége állhat. Az osztályközösségbe jól beilleszkedett, társai elfogadják és kedvelik.  

 

Az őt integráló pedagógusok számára nyújtott, tanítást, tanulást segítő információk 

A tantárgy tanítása során a matematika alapkészségek megszerzése egyéni haladási tempó figyelembe vételével történjen. Ösztönözzük a tanulót alkalmazko-

dásra, kitartásra és önállóságra Biztosítsunk számára jól látható taneszközöket, valamint a feladatok megoldásához több időt. A szemléltetett tárgyakat adjuk 

kézbe, és irányítsuk figyelmét a lényeges dolgokra. A táblára erős nyomatékú, fehér vagy sárga krétával írjuk a számokat. Ellenőriztessük le a tanulóval azt a 



méretet, amit megfelelően lát a helyéről, más esetben engedjük, hogy a táblához kimehessen tanóra alatt. Applikációs képek megfelelő méretűek és háttértől jól 

megkülönböztethetőek legyenek. Feladatlapoknál és táblaképnél kerüljük a zsúfoltságot, ezzel segíthetjük a könnyebb áttekinthetőséget. Speciális pad vagy 

olvasótábla segíthet a gerincferdülés elkerülésében.  

Súlyosabb látássérülés esetén a speciális nagyítók, olvasótévé használata segítséget nyújthat. 

 
 

Matematika 1. évfolyam 

A pedagógus neve: Pintér Csabáné általános iskolai tanító, technika speciális szakkollégium  

                                 Bartyik Katalin látássérültek pedagógiája és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus 

Műveltségi terület: matematika 

Tantárgy: matematika 

Évfolyam: 1. osztály 

Az óra témája: A kivonás ötös számkörben 

Az óra cél- és feladatrendszere  

− Kivonás fogalmának megismertetése cselekvéssel  

− A kivonás jele  

− Képről történet elmondása kivonás felírása, kiszámítása 

− Kivonás és kép egyeztetése 

− Beszédfejlesztés 

Az óra didaktikai feladatai: Ismeret feldolgozás, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 

A sajátos fejlesztési feladatokat a tanítási tervezetben félkövér, dőlt betűkkel jelöltek   

Tantárgyi kapcsolatok: ének, testnevelés  

Felhasznált források: Matematika tanmenet 1. osztályosoknak (OFI) 

 Matematika tankönyv I. kötet (OFI Budapest) 

 Matematika munkafüzet I kötet (OFI Budapest) 

 Learningapps 



  



  NEVELÉSI-OKTATÁSI STRATÉGIA  

IDŐ AZ ÓRA MENETE 
MÓDSZE-

REK 

TANULÓI  

MUNKA-

FORMÁK 

ESZKÖ-

ZÖK 

MEGJEGYZÉSEK/ 

sajátos feladatok 

1’- 2’  házi feladat ellenőrzése 
ellenőrzés,  

értékelés 

frontális mun-

ka 

Mf 27. old.  

1. f. 
 

3’- 6’ 

Kézen mutatok számképet 5-ös számkörben, aki 

elkapja a labdát, az mondja meg, hogy mennyit mu-

tattam.  

Ugyanez összeadással is. 

motiváció: 

játék 

frontális  

munka 
labda 

A látássérült tanulóhoz köze-

lebb lépve mutatjuk a képet. 

Labdadobás előtt a tanulót 

szóban figyelmeztetjük, dobás 

kisebb távolságból. Labda 

színe lehetőség szerint élénk 

színű legyen. 

7’-10’  

Kiszólítok 5 gyereket. 3-at helyreküldök.  

Hányan mentek helyre? Hányan maradtak a tábla 

előtt?  

Ezt úgy mondjuk, hogy 5-ből 3 egyenlő 2, 

matematika nyelven 5 - 3= 2  

(kirakom a táblára) 

 

cselekedtetés, 

közlés 

frontális  

munka 

mágnestábla, 

szám- és jel-

kártyák 

Önálló közlekedés engedélye-

zése a táblához igény esetén. 

Tanuló kiválasztása a tábla 

előtt maradt tanulók egyiké-

nek, majd a számkártya meg-

figyelése közelebbről. 

Nagyméretű, sötét hátterű, 

élénk színű számkártya aján-

lott táblai szemléltetéshez. 

10’-13’  

Tankönyv 44. oldal 1. feladatáról szöveg alkotása 

közösen. Matematika nyelven ezt úgy írjuk le, hogy 

5-2=3 (táblára rakom ki.) 

Nagyobb méretű, erős kontrasztú, telített színű 

számkártya javasolt 

beszélgetés, 

magyarázat  

frontális mun-

ka 

tankönyv és a 

mágnestábla, 

szám- és jel-

kártyák. 

A kivonás  

elvétellel 

Tankönyvben való tájékozó-

dás ellenőrzése 

Tábla megvilágítása 
 

14’-20’  

Tankönyv 44. oldal 2. feladatának ábráiról beszél-

getés, művelet leolvasása, kiszámítása. 

5 madárból elrepült 1. Hány madár maradt?  

3 vadkacsából 2 kiment a partra.  

Hány maradt a vízben? 

4 kiscicából 1 kimászott a kosárból.  

Hány maradt a kosárban?  Oldalszám ellenőrzése, 

tájékozódás segítése a tankönyvben 

beszélgetés, 

gyakorlás 

frontális mun-

ka 

tankönyv 

ceruza  

digitális tábla 

Lassabb munkatempó, szem 

fáradékonysága miatt pihen-

tető gyakorlat javasolt. Keve-

sebb feladatmegoldás várható 

(egyénre szabott tanulási 

módszer) 



  NEVELÉSI-OKTATÁSI STRATÉGIA  

IDŐ AZ ÓRA MENETE 
MÓDSZE-

REK 

TANULÓI  

MUNKA-

FORMÁK 

ESZKÖ-

ZÖK 

MEGJEGYZÉSEK/ 

sajátos feladatok 

21’-27’  

Korongokkal kivonás kirakása, számítása. 

4-1=3    5-4=1    3-1=2    5-2=3 

Tegyetek ki 4 korongot! Vegyetek el belőle egyet! 

Hány korong maradt? 

cselekedtetés, 

gyakorlás 

frontális mun-

kaformában 

egyénileg ki-

rakják 

magunak 

mágnestábla 

korongok 

tanulói szám- 

és jelkártyák 

Önállóság fokozása. Elütő 

színű (kontrasztos) háttér 

biztosítása Fehér vagy sárga 

lapon, bluetech ragasztóval 

dolgozzon a korongok-

kal.(Utóbbi csúszásgátló felü-

letet ad.) 

Tárgyak rekeszekben való 

tárolása segíti a rendszere-

zést. 

28’-36’  

Kivonás és kép egyeztetése 

http://learningapps.org/watch?v=pb91d2kpj16 

Négy almából megettem 2-t. Mennyi maradt?  

gyakorlás, 

rögzítés 

frontális  

munka 

korongok 

tanulói szám- 

és jelkártyák 

Auditív figyelem fejlesztése 

Digitális táblánál a tanterem 

besötétítése javasolt. Távolság 

csökkentése, igény szerint 

helyváltoztatás. 

37’-42’  Milyen számot írtam a hátadra? játék 
páros munka 

forma 
 

Érzékelés, észlelés, gondolko-

dás, koncentráció, 

grafomotoros készség, szem-

kéz koordináció fejlesztése 

43’-44’ 
Házi feladat adás 

 
ellenőrzés frontális 

Mf. 29. oldal 

1. f. 

Szóbeli megerősítés, tanesz-

közökben való tájékozódás 

megsegítése 

45’ Órai munka érékelése aktivitás alapján értékelés frontális 
nyomda 

matrica 
 

 

 

  

http://learningapps.org/watch?v=pb91d2kpj16


MELLÉKLETEK 

 

1. melléklet: digitális feladat 2. melléklet: tankönyv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

3. melléklet: Tábla képe 

 



 

 

Felhasznált források 

 

- Paraszkay Sára: Közelről nézve- a gyengénlátó gyermek 

Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona, Budapest, 2007 

- Mándi Tiborné: Módszertani útmutató: Matematika– alsó tagozat,Gyengénlátó, aliglátó tanulót integráltan nevelő pedagógusoknak 

Gyengénlátók Általános Iskolája és EGYMI 

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

Szakértői vélemény 2017. 

- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&txtreferer=A1100190.TV (Letöltés ideje 2018.09.01.) 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&txtreferer=A1100190.TV

