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INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET 

 

A tervezet a Csór Mátyás Király Általános Iskola 3. évfolyamos osztálya számára készült.  Utazó gyógypedagógusként egy 

beszédfogyatékos tanuló fejlesztését végzem az intézményben. Az osztályba 12 tanuló jár. A tanterem nem rendelkezik digitális táblával, az 

iskolában csak kettő másik tanterem van felszerelve ezzel az eszközzel. A tanteremben azonban társasjátékok megtalálhatóak, melyekkel a 

tanulók a szabadidőben tevékenykednek. Az udvaron mászókázni, homokozni, ugróiskolázni is tudnak a diákok.  

A beszédfogyatékos tanuló jól érzi magát az osztályközösségben, a tanítója rengeteg figyelemmel tünteti ki. A tanulószobán rendszeresen 

elkészítteti vele a házi feladatot, ha szükséges elismétli a délelőtt tanultakat. A korrepetálásokon is rendszeresen részt vesz, és heti egy órában a 

délelőtt folyamán az iskolában dolgozó fejlesztő pedagógus is egyénileg foglalkozik vele. Beszédkésztetése fokozott, beszéde alakilag tiszta. 

Beszédészlelése és beszédmegértése az elmúlt tanév során rengeteget fejlődött. Spontán beszédében automatizálódtak a hangfejlesztés során 

gyakorolt hangok. Szókincse gyenge színvonalú. Vizuális figyelme és emlékezete jól fejlett, verbális emlékezete további fejlesztést igényel. Bal- 

jobb oldal fogalmát elsajátította, néha azonban téveszti azokat. Fő testvázát felismeri, relációs szókincse is bővült. Betűcseréi a kiejtésbeli és 

vizuális hasonlóságokból egyaránt fakadhatnak.  
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Magyar nyelv és irodalom – 3. évfolyam 

Pedagógus neve: Heltay Ágnes tanító, fejlesztőpedagógus – Németh Marianna gyógypedagógus, logopédia szakirány 

A tanóra témája: A főnév 

Tanítási cél:  

-   rendezés, szövegértés 

-   figyelem, emlékezet, íráskészség 

-   kreatív gondolkodás fejlesztése 

-   a főnév fogalmának megtanítása 

-   a szabály megfogalmazása és alkalmazása  

Nevelési, fejlesztési cél:  

- a tanulók szociális kompetenciájának fejlesztése 

- kommunikáció 

- sajátos fejlesztési feladatok jelölése a tanítási tervezetben 

Tantárgyi kapcsolatok: anyanyelv (olvasás) 

Felhasznált források:  

Fülöp Mária – Szilágyi Mária: Nyelvtan és helyesírás  

Fülöp Mária- Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 

Weöres Sándor: Karácsonyi olvasókönyv 

Csoportalakítás: A csoportok már adottak, mert így ülnek a gyerekek az órákon. A csoport összetétele heterogén. 

 Individualizált feladat: fokozottabb segítséget igénylő, sajátos nevelési igényű tanuló 
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IDŐ 

FOGLAL-

KOZÁSI 

EGYSÉG 

TARTALOM, FELADAT MÓDSZER, ESZKÖZ MEGJEGYZÉS/ 

fejlesztési cél 

 ELŐKÉSZÍTŐ RÉSZ 

   

2’   
Ellenőrzés 

 

A házi feladat mennyiségi és tartalmi ellenőrzése 

Megbeszélés, házi 

feladat ellenőrzése 

Munkafüzet, 

zöld ceruza 

Önellenőrzés 

  3’ Ismétlés 

A múlt órán tanult szabály felidézése, meghatározása. A 

szabály felmondása önkéntes alapon történik. 

Szófaj = az a nyelvtani kategória, amelybe a szavak 

jelentésük és nyelvtani sajátosságaik alapján tartoznak. 

A fogalom meghatározásához a tanuló kinyitja a könyvet 

és elolvassa a szabályt. 

Korábbi anyag 

számonkérése 

 

 

 

 

Tankönyv Fogalom megértésének 

ellenőrzése 

Gondolkodás fejlesztése 

Vizuális megsegítés, 

gondolkodási művelet 

 FŐ RÉSZ 

1’ Célkitűzés 
A mai tanórán a szófajok közül a főnévvel fogunk 

megismerkedni. 

Közlés 

 

  

3’ Vershallgatás 

Hárs László Télapó-igéző c. versének felolvasása. 

Miközben a tanító előadja a verset, a tanuló elé 

különböző képeket helyez, melyek a vers egy-egy 

versszakához kapcsolódnak. A verset így könnyebben 

megérti és követi a gyermek. 

Tanítói előadás Weöres S.: 

Karácsonyi 

olvasókönyv c. 

könyv és 

képek 

Melléklet 1. 

Beszédmegértés fejlesztése 

Auditív és verbális figyelem 

fejlesztése 

Vizuális észlelés, figyelem 

fejlesztése 

Ellenőrzés képekkel 

5’ 
Érzelmi 

ráhangolódás 

Problémafelvetés: Miről szólt a vers? 

A tanulóhoz minél több konkrét kérdés intézése:  

Ki szerepelt a versben? Milyen? Mit csinál? 

Megbeszélés, minél 

több személyes 

élmény 

meghallgatása. 

 Beszédmegértés fejlesztése 

Verbális emlékezet fejlesztése 
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5’ Válogatás 

Hoztam nektek karácsonyfa-díszeket, de szétgurultak. 

Rakjunk rendet, segítsetek! 

A szókártyák közül húznak a tanulók, a táblára rögzítik 

azokat. 

 

Három szókártyát kap a tanuló, melyet a többiek példája 

alapján jó helyre illeszt. 

Tanulók a táblánál 

szemléltetés, 

megfigyelés, 

kategorizálás 

motiválás  

Mennyiségi 

differenciálás 

Tábla, 

szókártyák, 

ragacs 

A szókártyák elolvasása, a 

lehetséges megoldások 

átgondolása 

Gondolkodás fejlesztése 

 

 

 

5’ Megnevezés 

Mit jelentenek a különböző csoportba került szavak? 

Élettelen dolog neve 

Élőlény neve 

Gondolati dolog neve 

Tanulók a táblánál, 

szemléltetés, 

megfigyelés 

Tábla, 

szókártyák, 

ragacs 

A szavak jelentésének 

átgondolása és a csoportok 

megnevezése. 

Gondolkodás fejlesztése. 

Főfogalmak megértésének 

segítése 

3’ Általánosítás 

Fogalmazzuk meg a szabályt! 

Főnév = élőlényt, tárgyat vagy gondolati dolgot jelölő 

szófaj. 

Megbeszélés, 

rendszerezés 

 A feladat összegzése, a 

definíció megfogalmazása 

szabályalkotási képesség 

8’ 
Gyakorlás, 

alkalmazás 

A tanulók 4 fős csoportban dolgoznak. Minden csoport 

ugyanazt a képet nézi. Gyűjtsetek a képről olyan szavakat, 

amelyek a Ki? Mi? kérdésekre válaszolnak. Amíg a 

csoportok a feladatot megbeszélik maguk között, addig… 

A tanító a tanulóval foglalkozik, elismétli a feladatot és 

egy példát is mond. Ezután elkezd szavakat gyűjteni, 

majd a csoporttársaihoz csatalakozik és megbeszélik az 

ötleteiket. 

 

Munkáltatás, 

megbeszélés 

Tk.37. o./3. a 

Koronggyűjtés 

csapatok 

korongokat 

kapnak 

minden helyes 

válaszért. 

Fogalom megértésének 

ellenőrzése. 

Megbeszélés. 

Együttműködés a sikeres feladat 

megoldáshoz 
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6’ 
Gyakorlás, 

alkalmazás 

Ki vagyok én? Barkochba játék 

A tanulók továbbra is a 4 fős csoportban játszanak. A 

csoport egy tagja egy élőlényre gondol, s a barkochba 

játék szerint a többi gyerek kérdéseket tesz fel, amire ő 

csak igennel vagy nemmel felel. Az győz, aki elsőnek 

kitalálja. 

A tanító a tanulónak elismétli a játékszabályt, s 

szókártyákat tesz elé. A tanító ezután bemutatja a játékot 

a gyermeknek. Ha a tanuló megértette a játékszabályt és 

sikeresen megfejtette az élőlény nevét, akkor beáll a saját 

csoportjába. Segítségül ő továbbra is a szókártyák közül 

választ.  

Megbeszélés, 

bemutatás, 

munkáltatás 

Szókártya Beszédmegértés fejlesztése. 

Szabály megértésének 

ellenőrzése. 

 

 BEFEJEZŐ RÉSZ 

3’ Értékelés 

Értékelés: szóban, dicsérettel. A tanulók egyéni és  

csoport teljesítményének értékelése 

A verseny feladatnál tárgyi jutalom a győztes csoportnak. 

Értékelés 

Önértékelés 

Matrica Affektív terület fejlesztése 

(önismeret, önértékelés) 

2’ 
Házi feladat 

kijelölése 

Differenciált házi feladatok  rögzítése a leckefüzetbe 

A feladat megértésének, leckefüzetbe írásának 

ellenőrzése. 

Közlés Mf.36. o./ 

2. a, b 

Kapott házi feladat 

megértésének tanári ellenőrzése 
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MELLÉKLET  

Hárs László Télapó-igéző c. verse 

Karácsonykor hull a hó, 

Hóban topog Télapó. 

Nem látható, hallható, 

Zajtalan jár Télapó. 

Szakálla fagy, bajsza dér, 

Az üstöke zúzmara. 

Otthonunkba ő betér, 

De nem marad ott soha.  

Szakálla fagy, bajsza dér, 

Az üstöke zúzmara. 

Otthonunkba ő betér, 

De nem marad ott soha.  

Ajándékot hagy nekem, 

És elsuhan nesztelen. 

Édes-kedves Télapó, 

Ajándékot kapni jó. 

 

                                

 

                                         


