
 

 

INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET 

 

A tervezet a Csór Mátyás Király Általános Iskola 3. évfolyam számára készült.  Az osztály létszáma 9 fő, ebből egy tanuló integrált 

oktatásban részesül tanulásban akadályozottság (F70) sajátos nevelési igénnyel. Az osztályban más okból kiemelt figyelmet, különleges 

bánásmódot igénylő tanuló nincs. A tanteremben tárgyi-környezeti feltételek jók, digitális táblával nem rendelkeznek.  

A sajátos nevelési igényű tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs fejlesztését heti 2 órában látom el az Arany János EGYMI utazó 

gyógypedagógusaként. Emellett heti 2 órában további tantárgyi megsegítést kap az őt tanító pedagógusoktól. A tanteremeben tárgyi-környezeti 

feltételek jók, digitális táblával nem rendelkeznek. 

Az integráltan nevelt tanuló oktatása az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv alapján folyik a tanulásban 

akadályozottak Irányelve
1
 figyelembe vételével. Az első évfolyamot a tanítási idő meghosszabbításával, 20 hónap alatt végezte, felzárkóztatással 

sem volt képes az évfolyam tantárgyi követelményeinek megfelelni a tanulás minden területén tapasztalt elmaradása miatt.  

A jelenleg érvényben levő Szakértői vélemény alapján sajátos fejlesztésének főbb területei: nyelvi készség, kognitív képességek, motorika, 

emlékezet, gondolkodás.  
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Magyar nyelv és irodalom - 3. ėvfolyam 

 

Készítette: Palkovics Ágnes tanító   

                  Mátyás Gabriella gyógypedagógus- tanulásban akadályozottak pedagógiája szak 

A tanóra témája: Az üres virágcserép c. koreai mese feldolgozása 

Tanítási cél:  

 más népek meséinek megismerése 

 hatékony, önálló tanulás megalapozása 

 értő olvasás, szövegfeldolgozás, szövegelemzés 

 olvasástechnika, olvasási stratégia alakítása 

Nevelési, fejlesztési cél:  

 irodalmi alkotások befogadása 

 helyes/helytelen viselkedés megkülönböztetése, etikai normák követésére ösztönzés 

 anyanyelvi készségek: szóértelmezés, szókincsfejlesztés, mondatalkotás, íráskészség, helyesírás 

 lényegkiemelés, események összefüggései, sorrendje 

Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelvtan, fogalmazás, etika 

Sajátos nevelési igényű tanuló feladatai, fejlesztési területeinek jelölése a tanítási tervezetben 

 

Felhasznált források:  

 Burai Lászlóné - Dr. Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv és munkafüzet 

 

 



 

 

 

Idő Foglalkozási egység Tartalom, feladat Módszer, eszköz 
Fejlesztési terület/sajátos 

fejlesztési feladat 

 

1’ 

Szervezési feladatok Jelentés 

 

   

 

1’ 

Artikulációs gyakorlat ,, Sütőben a tökmag... aktivizálás 

 

mondóka légzéstechnika 

beszédszervek ügyesítése 

 

3’ 

Testséma Bal kézzel jobb fül - jobb kézzel bal 

szem... 

 

 

közös játék  

                        

saját test 

 

téri tájékozódás, térészlelés 

 

2’ 

Auditív memória 

fejlesztése 

Szavak hallás után visszafelé 

Szavak hallott sorrendben való kirakása 

(növekvő elemszám) 

 

frontális 

önálló 

ellenőrzés 

 

 

szókártya 

észlelés , memória, 

figyelem, koncentráció 

észlelés , figyelem, 

memória, sorrendiség, 

koncentráció 

 

5’ 

 

Ismétlés 

Népköltészeti alkotásokról tanultak 

felelevenítése.  

 

Keresd a párod: szétvágott szólások, 

közmondások alapján párok alkotása 

 

 

Külön feladatlapon az  elkezdett  

szólásokat ,, közmondásokat összekötni a 

befejezésével 

 

 

páros munka 

játék, 

megerősítés 

 

 

 

önálló 

ellenőrzés 

 

kártyák 

 

 

 

 

 

feladatlap, 

íróeszköz 

 

 

emlékezet, figyelem 

 

 

 

 

 

figyelem, emlékezet, tanult 

ismeretek felidézése 

 

5’ 

 

Új olvasmány bemutató 

olvasása 

Új ismeretanyag.  

Ismeretlen szavak aláhúzása, majd 

megbeszélése 

A mese rövidített változatának 

elolvasása, számára ismeretlen szavak 

 

Bemutató 

olvasás 

 

önálló, tanári 

 

olvasókönyv 

 

 

mese szövege 

 

auditív figyelem, hallott 

szöveg megértése 

 

olvasási készség, figyelem, 



 

 

aláhúzása megsegítés  kinyomtatott 

formában 

értés, szókincsfejlesztés 

 

Idő Foglalkozási egység Tartalom, feladat Módszer, eszköz 
Fejlesztési terület/sajátos 

fejlesztési feladat 

5’ A mese tanulságának 

megbeszélése, szóbeli 

megfogalmazása 

Új szólások, közmondások gyűjtése a 

becsületről, tisztességről 

megbeszélés  lényegkiemelés, értés, 

beszédkészség 

ítélőképesség 

 

3’ 

 

A mese dramatizálása  

 

Bábokkal mese eljátszása 

 

 játék 

 megerősítés 

 

bábok 

 

beszédkészség, szem- kéz 

koordináció, szociális 

készség, személyiség 

fejlesztése 

 

10’ 

 

Feladatvégzés 

munkafüzetben 

 

Munkafüzet 23.oldal 3, 4, 5, 6 feladat 

 

 

 

Feladatlapon saját feladatsor megoldása 

 

megbeszélés 

után önálló 

feladatmegoldás 

 

önálló, tanári 

megsegítés, 

ellenőrzés 

 

munkafüzet 

 

 

 

feladatlap, 

íróeszköz 

 

figyelem, íráskészség, 

helyesírás 

 

 

figyelem, emlékezet, 

íráskészség, helyesírás 

 

4’  

 

Beszélgetés a 

becsületről, belső 

tulajdonságok, helyes és 

helytelen viselkedés 

 

„Számomra legfontosabb belső 

tulajdonságok, erények és hibák” – 

tanulói vélemények 

 

közös 

megbeszélés 

érvelés 

 

tábla 

kinyomtatott 

emberi 

tulajdonságok 

 

gondolkodás 

véleményalkotás 

szókincsfejlesztés 

 

5’ 

 

Magok ültetése 

 

Papírból kivágott cserépbe emberi 

tulajdonságok ültetése 

Rossz tulajdonság beváltása jóra 

 

közös 

tevékenység 

 

papír 

olló 

íróeszköz 

 

finommozgás, szem- kéz 

koordináció, figyelem 

 

 

3’ 

 

Óra értékelése 

 

Hogy dolgoztam, mit tanultam 

 

értékelés 

  

önismeret 



 

 

 

MELLÉKLET 

1.        szókártyák 

bölcs király gyerek 

virág öntöz palota 

 

2. Kösd össze! 

A hazug embert hamarabb utolérik,                        jót várj! 

Más tollával                                                                  tovább érsz. 

Jótett helyébe                                                              ékeskedik. 

A türelem                                                                      mint a sánta kutyát. 

Lassan járj ,                                                                   rózsát terem. 

 

3. Élt egy bölcs és igazságos király. Tisztaszívű, becsületes fiút keresett birodalmában, akit fiává fogadhat. Minden fiúnak egy marék virágmagot küldött. Aki a 

legszebb virágot neveli, az lesz a fia és örököse. A gyerekek elültették a magokat. Volt egy Liu nevű kisfiú, aki hiába várta a magok csírázását, azok nem keltek 

ki. Anyja tanácsát megszívlelve, másféle földbe ültette őket, de abban sem csíráztak ki. Elérkezett a nap, a gyerekeket udvarába hívatta a király. Mindenki 

egy cserép gyönyörű virágot szorongatott. Liu szégyellte, hogy üres virágcseréppel érkezett. A király látva a sok szép virágot, szomorú lett. Észrevette a téren 

sírdogáló kisfiút. Felhívatta őt a palotába. Megkérdezte tőle - Miért sírsz? Liu elmesélte, hogy nem keltek ki a magok. A király elmosolyodott és kihirdette, 



 

 

meglelte igaz szívű fiát. Az emberek nem értették, hiszen neki üres volt a cserepe. Elmondta ekkor a király, hogy a magokat leforrázta, így ki sem kelhettek. 

Valamennyien más magot ültettek el, mikor látták, hogy a királyé nem csírázott ki. Liu volt az egyetlen becsületes a gyerekek között.     

 

4.     4/1. Válaszolj a kérdésekre!   

 Mit küldött a király a fiúknak?  ______________________________________________________ 

 Kit fogad majd fiává?  ____________________________________________________________ 

 Mi törtėnt  Liu magjaival?    _________________________________________________________ 

 Mit szólt a király, látva Liu üres virágcserepét?  _________________________________________  

 Mi derült ki a magokról?  ___________________________________________________________ 

 4/ 2. Kösd össze a szereplőkkel a tulajdonságaikat!    

 szomorú 

 bölcs                                                               király 

 becsületes 

 igazságos                                                        Liu 

 tiszta szívű      

4/3. Állítsd sorba a mondatokat a mese alapján!  Számozz ! 

A király fiává fogadja Liut.  

 A gyerekek elültették a magokat.  



 

 

 Liu magjai nem keltek ki. 

 A   király  udvarába hívatta a gyerekeket. 

   


