
INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET 

 

A Csákberényi Általános Iskola kistelepülés négy évfolyamos integráló általános iskolája, mely egy másik intézmény telephelyeként 

működik. Épülete, osztálytermei felújítottak, az iskola földszintje mozgáskorlátozottak részére teljesen akadálymentes, kerekesszékkel önállóan 

bejárható, használható, az ebédlőbe az udvaron átjárás szintén megoldható.  Jól felszerelt tornaszoba, digitális tábla áll a tanulók és pedagógusok 

rendelkezésére. Sajnos a tetőtérben lévő informatika terem és könyvtár lift hiányában mozgáskorlátozottak számára nehezen megközelíthető. 

Az intézmény befogadó szemléletű. A pedagógusok munkáját 1 fő gyógypedagógiai asszisztens segíti a hét két napján, délelőttönként. 

A mozgássérült gyermek osztályának létszáma 11 fő. Ebből két fő sajátos nevelési igényű: egyikük mozgássérült (G80.1), aki nyelvi fejlődési 

zavarral (F80) is küzd, másik tanuló motoros funkciók fejlődési rendellenességével diagnosztizált (F82). Jelenleg három tanuló vár vizsgálatra 

beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása okán.  

Habilitációs, rehabilitációs fejlesztés az intézményben: logopédia, konduktív pedagógia 

A. kilenc éves barátságos, együttműködő, jól motiválható kislány. Mozgássérülés diagnózisa: tetraparesis spastica.  

Mozgásfejlesztése negyedik éve folyamatos, ebben a tanévben heti két órában utazó konduktori ellátás keretén belül történik. Rendezett családi 

háttérrel rendelkezik, három tervér között középsőként szerető, támogató környezetben fejlődik. Könnyen barátkozik és teremt kortársaival 

kapcsolatot, a többiek elfogadják és segítik. Osztálytársaival szeret együtt lenni, legtöbbjükkel már óvodáskoruk óta ismerik egymást, 

köszönhetően a kitelepülés biztosította előnyöknek, sajátosságoknak. 

A. izomtónusa test szerte spasztikus, görcsös. A feszes izomtónus lazítására alsó végtagon SDR műtétje volt, mely után bal oldali alsó 

végtagon bokaműtétre várt, mely szakorvosi vélemény alapján még nem szükséges.  

A fiziológiás mozgás és a járás újratanulása konduktív pedagógiai fejlesztése során elkezdődött, azóta folyamatos. Évenként intenzív 

rehabilitációs terápián vesz részt, jelenleg a mindennapok szintjén kerekesszékkel közlekedik, önállóan beül, átül, s ennek segítségével 

akadálymentesített mosdót önállóan képes használni. Fokos székkel, otthon gurulós járókerettel jár, ám a jelenlegi, megfelelő méretű járókerete a 

lakásban nehezen fér el. Lábain afot korrekciós csizmát visel, de lépni, bokáját igazítani rövid távon anélkül is képes. Kapaszkodva feláll, kérésre 



térdét nyújtja, sarkát leteszi, bár ez a bal lábon igen nehezített. Állás közben kissé görnyed, de helyzetét javítja. Járás közben jól nehezedik, de a 

lépésnél a lábfej pontos letétele korrekciót igényel. Közepes mértékben terhelhető. Lépcsőn oldalazva kapaszkodással fel és lelép. Egyensúlyi 

koordinációja elmaradást mutat. 

Széken kyphotikus, kissé görnyedt háttal, önállóan ül. Balkezes, precíziós mozgást önállóan kivitelez, de lassú tempóban manipulál. A 

finommotorikai tevékenységet igen kedveli, lelkesen végzi.                             

Mentális képességei normál övezetbe esnek, a tanórákon aktívan képes részt venni. Fizikailag és mentálisan is jól terhelhető, figyelme 

néha szóródik. Jó humorú, kommunikatív gyermek. Mozgásfejlődése egyenletes ívű, mely köszönhető a kislány támogató családi környezetének, 

és következetes magatartásának. Az új, nehezebb feladatokat is szívesen fogadja, kihívásként értelmezi. 

 

Matematika – 2. évfolyam 

Pedagógus neve: Brunnerné Nemes Gyöngyike – Nyiriné Godó Andrea szakvizsgázott pedagógus, konduktor, általános iskolai tanító 

A tanóra témája: Szorzás, osztás előkészítése 

Tanítási cél  

 A szorzás és osztás fogalmának előkészítése 

 Azonos tagú összeadáshoz szorzás írása  

 Ábrázolás a számegyenesen  

 Kirakások azonos színű színes rudakkal, műveletek alkotása  

 Matematikai gondolkodási műveletek: összefüggések keresése 

 A szorzás műveletének értelmezése többféle tevékenységre leképezve 



Nevelési, fejlesztési cél 

 Motiválás 

 A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül  

 Műveletek megfogalmazása, értelmezése  

 Előkészítés  

 Sajátos fejlesztési feladatok jelölése a tanítási tervezetben 

Tantárgyi kapcsolatok: testnevelés, természetismeret 

Felhasznált források  

 

 Tanmenet Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  

 Matematika tankönyv 2. évfolyam 1. kötet 

 Szerzők: Fülöp Mária, Leszák Melinda, Somfalvi Eszter Dóra 

 Matematika munkafüzet 2. évfolyam 1. kötet  

Szerzők: Balla Mária Magdolna, Fülöp Mária, Gáspár Anikó, Harisné Lingli Beáta, Hubertné Dobor Mária, Jancsula Vincéné, Somfalvi 

Eszter Dóra  

 

 

 

 

 

 



Idő 
FOGLALKOZÁSI EGYSÉG 

Tartalom, feladat 

Módszer és munkaforma; 

eszköz 

Fejlesztési terület/sajátos fejlesztési 

feladat 
5’  ELŐKÉSZÍTÉS, RÁHANGOLÁS 

Járás számolás közben. Jobb láb a páros, bal a páratlanra lép.  

Számolás 20-tól vissza: páros számnál, nyit, páratlanra tapsol.  

0-20-ig terpesz – zár.  

Párosra terpesz, kar középső oldaltartásban, páratlanra vigyázz 

állás 

 

 padnál oldalazva tapsolás nélkül, vagy 

 ülő helyzetben tapsolással, karok  középső 

oldaltartásával 

játék, 

 

 

frontális munka 

 

páros munka 

 

 

 

 

 

 

 
 

6’ CÉLKITŰZÉS 

A mai órán új matematikai műveletekkel ismerkedünk.  

 

FŐ RÉSZ 

 

1. FELADAT 

 

Földre leterített számegyenes: lépjél rajta kettesével!  

Lépjél négyesével! 

Lépjél hármasával! 

 

 oldalazás padnál, vagy bordásfal mellett 

 

egyéni Nagyméretű 

számegyenes 
Mindenki végigsétál a számegyenesen 

− térdek távolítása, nyújtása 

− figyelem fejlesztése 

3’ 1.1. A munkafüzetbe rajzoljátok be a lépéseket! 

 

 ujjak hajlítása-nyújtása ökölbe szorítással és 

elengedéssel 

 ujjak nyitása, zárása egyesével 

 

 Mf. 16. 1. f. − kézizomzat lazítása 

− pontos ceruzafogás tanítása 



10’ 2. FELADAT 

2.1. Azonos színes rudakkal való szőnyegezés. 

2.2. 2 azonos rúddal való kirakás. 1+1, 2+2, 3+3, …6+6, 8+8. 

rózsaszín rudakkal a páros számú rudak szőnyegezése. Kékkel, 

pirossal. 

 

 feladatvégzés szőnyegen, törökülésben 

 

kirakások 

ellenőrzése. 

Bátorítás, 

dicséret. 

páros munka 

 

 Összefüggések észrevétele. Összeadások 

megnevezése a kirakott rudakkal 

 

 

− térdek távolítása 

− alsó végtagi izmok és ízületek 

kimozgatása, lazítása 

5’ 3. FELADAT 

3.1. Kirakások, csoportosítás kettesével  

3.2. Összeadások szorzássá alakítása a tanteremben található két 

      részből álló tárgyakból pl. 3db kettes ablak 2+2+2= 3x2 

3.2. Öt gyermeknek hány füle van?  

       2+2+2+2+2= 10  

       5x2=10  

      7 tanulónak mennyi cipő van a lábán?  

3.3. Párokban mondjatok egymásnak ehhez hasonló példákat! 

 

 feladatvégzés taktilis játékkal egybekötve, választott 

párral 

 

apró tárgyak 

papírtányér 

 

szemléletesség 

 

frontális 

 

 

 

páros munka 

 Azonos tagú összeadáshoz szorzás írása 

 

− taktilis képességek fejlesztése 

− kézizomzat lazítása 

 

 

5’ 4. FELADAT 

4.1. Mely számok bújhattak el a következő gyümölcsökben. 

 

 

 gyümölcsök (gyöngyök) kirakása törökülésben 

  

 

Mf. 16.o.2.f. 

Interaktív 

tábla. 

Matematikai gondolkodási műveletek: 

összefüggések keresése 



 
− finommotorika fejlesztése 

8’ 5. FELADAT 

Tanult ismeretek alkalmazása 

Rajzos feladatok megoldása a mf.-ből.  

Önállóan, majd ellenőrzés a interaktív tábláról 

Interaktív tábla feladatainak megoldása kerekesszékből. 

 kerekesszékkel interaktív táblához közlekedés, 

táblánál feladat megoldás 
Feladatvégzés után padhoz közlekedés, átülés. 

 Mf. 17.o. 1. 

2. 3. f 

− önálló közlekedés tanulása, 

gyakorlása kerekesszékkel, 

akadályok kerülésével 

− önálló átülés tanulása, 

oldalazás gyakorlása 

2’ BEFEJEZŐ RÉSZ 

Házi feladat megbeszélése, kijelölése. 
 Tk. 20.o. 1. 

3. 
 

1’ Önértékelés, tanári értékelés, jutalmazás tanulói 

önértékelés, 

tanítói értékelés 

  



                 



           

 

 

 


