
INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET 

Komplex Instrukciós Program 

(KIP) 

Matematika 7. évfolyam 

A. autizmussal élő, ép intellektusú, magasan funkcionáló fiatal. Integrációt előkészítő 

szegregált nevelése egyéni adottságai, sajátosságai valamint a sérülés specifikumából adódó 

nehézségei miatt elhúzódott. Izolált típusú, zárkózott, nehezen kommunikáló gyermek volt, 

gyakori dühkitöréssel, kiabálással. Integrált nevelése fokozatos szoktatással, kíséréssel egy, a 

megyeszékhelyen működő általános iskolában kezdődött, ahol integrációt előkészítő 

szegregált csoportunk is működik. Támogató, speciális módszertannak köszönhetően A.  

sokat fejlődött, így alkalmassá vált a teljes integráció megkezdésére. Hatodik osztályos 

korában a soron következő felülvizsgálat alkalmával kértük A. státuszmódosítását, többségi 

általános iskolában történő további nevelését, oktatását. Szülő kérésére került jelenlegi, 

körzetébe tartozó intézményébe. A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános  iskola nyitott, 

innovatív, befogadó szemléletű. A. a 7. évfolyam megkezdésekor csatlakozott az osztályhoz. 

Az osztály létszáma 26 fő, ebből három tanuló beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézséggel küzd, négy tanuló sajátos nevelési igényű. Az épület és így az osztályterem 

megközelítése nem akadálymentes. A terem tárgyi, infrastrukturális felszereltsége jó, IKT 

táblát használnak. A fogadó intézmény nyitottan, befogadóan várta A. érkezését. Az osztály 

kijelölése után az osztályfőnök azonnal kapcsolatot kezdeményezett velünk. Az általunk 

megküldött pedagógiai vélemény mellett A.-t érintő pedagógiai, módszertani, strukturális 

kérdések mentén folyamatos konzultációk segítették kezdeti nehézségekkel járó 

beilleszkedését.  

   

A Komplex Instrukciós Program (KIP) olyan speciális kooperatív tanulási eljárás, mely a 

különböző képességű és teljesítményű gyerekek hatékony együttnevelését tűzte ki célul. A 

módszer lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan 

osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok 

között mozog. 

 

A program a következők miatt alkalmas a heterogén tanulói csoport oktatására, nevelésére:  

 Az osztályon belüli státuszbeli problémák már az iskola kezdeti szakaszában 

felismerhetőkké és kezelhetőkké válnak. (Miért jó a program? A. autizmussal élő 

fiatal, 7. évfolyamban csatlakozott az osztályhoz szegregált intézményből.) 



 A csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételű osztályokban a speciális 

instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség nyílik a tanulóknak az 

együttműködési normákra történő felkészítésére. (A. szegregált intézményből érkezve 

speciális szituációkon keresztül, viszonylag szűk együttműködési készség, ismeret 

megszerzésére volt lehetősége.) 

 Lehetővé válik a sokféle, eltérő képességet megmozgató tananyag alkalmazásával a 

felszín alatt megbúvó képességek kibontakoztatása. (A. izolált típusú, jó képességű, jól 

értő, de visszacsatolásaiban jelentős gátlással, szorongással, bizonytalansággal 

rendelkező fiatal. Kommunikációjára, feladatmegoldásaira a cselekvő kommunikáció 

jellemző.) 

 

KIP módszere:  

 Speciális kooperatív technika. (A.-nak lehetősége nyílik a későbbi felnőtt életében is 

használható együttműködési stratégiák tanulására, gyakorlására.) 

 Sokrétű csoportmunka. (Saját erősségeinek megismerése, alkalmazási területek 

felismerése.) 

 Közös gondolkodás és kreatív ötletelés. (Kezdeményező készség, verbális 

kommunikáció gyakorlása, fejlődése.) 

 Részfeladatok tisztázása, valamint annak megerősítése, tudatosítása a tanulókban, 

hogy nincs közöttük olyan, aki mindenhez egyformán kitűnően ért, és azt, hogy 

mindenki talál olyan feladatot, amelynek a megoldására maradéktalanul képes. 

(Felnőtt életében is jól alkalmazható szabályok, keretek, elvárások meghatározása 

önmaga és társas környezete számára.) 

 A foglalkozások során 3-4 tagú csoportokat alkotnak és a tanulók különböző 

feladatköröket (kistanár, beszámoló, jegyzetelő, anyagfelelős, rendfelelős) betöltve, 

egymás segítségére, egymás képességeire utalva gyakorlatias feladatokat/példákat 

oldanak meg a tananyag/tudásanyag elsajátítására.
 
(Cselekvő tanulás: verbális közlés 

megakadása esetén is értékes, hasznos tagja a közösségnek, a feladatmegoldásnak.) 

 A közös feladatmegoldás során a gyerekek problémamegközelítési módszereket, 

feladat megoldási stratégiákat tanulhatnak egymástól.
 
A feladatok nemcsak az írás, 

olvasás, matematikai készségekre épülnek, megoldásukhoz a kézügyességre, vizuális, 

térbeli tájékozódási és egyéb gyakorlatias készségekre is szükség van. (Eltérő 

képességek gyakorlati, tudásközpontú megközelítése. Mindenki jó valamiben.) 



A módszertan alapját a csoportmunka adta előnyök, a sikerélmények, valamint a tanulók 

egymásra gyakorolt fejlesztő hatásának kihasználása képezi, mely nagymértékben képes 

csökkenteni a képességbeli különbségeket. A feladatoknak meg kell felelniük a következő 

alapelveknek: nyitott végűek (bárki, tehetségétől függetlenül hozzá tud járulni a 

megoldáshoz), kihívást jelentőek és mindenkit meg kell szólítaniuk. Mindezt úgy, hogy 

mindig a tanmenetben soron következő anyagot dolgozzák fel, nincs lemaradás. 

 

Eredményei, hatásai 

 Azonosíthatók az osztályon belül kialakult hierarchiából fakadó státuszbeli problémák 

 A csoportos együttműködés során viszonylag korán magatartásbeli változások 

figyelhetőek meg, a gyerekek koncentrációja javul 

 Kialakulnak együttműködési stratégiák 

 A tanulók kognitív képességei javulnak, szókincsük bővül, kifejezőkészségük fejlődik 

 

Matematika- 7. évfolyam 

Pedagógusok neve  

 Megyeriné Varga Enikő matematika szakos tanár 

 Rába Judit Helga utazó gyógypedagógus 

A tanóra témája: arány, arányosság a matematikában - matematika a mindennapokban  

Tanítási cél  

 Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása, műveletek racionális számokkal. 

 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben 

 A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása 

következtetéssel, egyenes arányosság használata 

 Alapműveletek racionális számokkal írásban 

 Helyes és értelmes kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata 

ellenőrzésre is 

 Szöveges feladatok megoldása 

 Százalékszámítás 

Nevelési, fejlesztési cél  

 A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat tudatosítása  

 Szavakban megfogalmazott helyzet, történés matematizálása; matematikai modellek 

választása, keresése, készítése, értelmezése adott szituációkhoz 



 A mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröseik, törtrészeik alkalmazása 

 Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kiscsoportos 

tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, szervezése, megosztása 

 Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való felelősségvállalás 

erősítése 

 Az inklúzió, mint az elfogadás, az együttműködés, a kölcsönösség legmagasabb 

szintjének elérése a gyermekközösségben egy befogadó módszer által 

Tantárgyi kapcsolatok  

 Magyar nyelv és irodalom (szövegértés, szövegértelmezés) 

 Technika, életvitel és gyakorlat (anyagmegmunkálás, főzési előkészítés, tervezés) 

 Vizuális kultúra (arányok, formák rajzolása) 

 Informatika (számítógép, keresőprogram ismerete, használata) 

 

Felhasznált források  

 Jakab Tamás, Kosztolányi József, Pintér Klára, Vincze István: Sokszínű matematika 7. 

 Kerettanterv 

A TANÓRA MENETE 

 

Idő: 5 perc 

FOGLALKOZÁSI  EGYSÉG: GONDOLATÉBRESZTÉS 

Tartalom, feladat: 

Gondoltatok-e már arra, amikor a boltban kenyeret, tejet, gyümölcsöt 

vásároltok vagy az autótok sebességével dicsekedtek, vagy akár amikor 

palacsintát süt anya, hogy egyenes arányosságról beszélünk? Gondoltatok az 

arányos osztásra, amikor a tábla csokit anya a házimunkában való 

segítségetek alapján osztja el közötted és testvéred között? 

 

Módszer, eszköz: beszélgetés 

Fejlesztési terület/sajátos fejlesztési feladat: képzelet, gondolkodás 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.facebook.com/FeketeIstvan.iro/photos/pcb.10154461605474192/10154461604229192/?type=3
https://www.facebook.com/FeketeIstvan.iro/photos/pcb.10154461605474192/10154461604229192/?type=3


Idő: 10 perc 

FOGLALKOZÁSI EGYSÉG: BEVEZETŐ FELADAT 

Tartalom, feladat: 

1. Csoportfeladat  

Adott 10 darab 30 cm-es drótdarab. 

 Hajtogassatok belőlük háromszögeket! 

 Válasszatok ki három háromszöget!  Jellemezzétek a háromszögeket! Vizsgáljátok 

meg az oldalaiknak az arányát! 

 A hajtogatott háromszögekből rakjatok ki valamilyen alakzatot! 

Egyéni feladatok (1) 

Tanuló (1): Hány háromszöget használtatok fel az alakzathoz? Rajzold le a kirakott alakzatot 

a füzetedbe! 

Tanuló (2): Rajzold le a kirakott alakzatot a füzetedbe! Mérd meg a szükséges oldalakat és 

számold ki az alakzat területét! 

Tanuló (3): Válassz ki két háromszöget, mérd meg a szükséges adatokat és számold ki a 

háromszögek kerületét! 

Tanuló (4): Válassz ki két háromszöget, mérd meg a szükséges adatokat és számold ki a 

háromszögek területét!  

Módszer: egyéni, csoportos, kooperatív 

Eszköz: drót, füzet 

Fejlesztési terület/sajátos fejlesztési feladat: arányérzékelés, becslés, formaészlelés, mérés, 

terület, kerület számítás 

___________________________________________________________________________ 

Idő: 15 perc 

FOGLALKOZÁSI EGYSÉG: FŐ FELADAT 

Tartalom, feladat: 

2. Csoportfeladat 

Tervezzetek egy házibulit! Gondoljátok végig hány embert hívtok meg a bulira! A bulira 

süssetek palacsintát! 

 Keressetek az interneten palacsintareceptet! 

 Számoljátok ki, hány palacsintát kell sütnötök a bulira, hogy mindenkinek 

pontosan 2 palacsinta jusson! 

 Készítsetek bevásárlólistát a szükséges alapanyagokhoz! 



 Nézzetek utána, hogy mennyibe kerülnek a palacsinta összetevői külön – 

külön! Készítsetek költségvetést a palacsintakészítéshez! A számolás 

részletesen szerepeljen a csomagolópapíron! 

Egyéni feladatok (2) 

Tanuló (1): Hány főnek sütöttetek palacsintát? Mennyi tejet kell vásárolni hozzá? 

Tanuló (2): Milyen összetevőkből áll a palacsintátok? 

Tanuló (3): Mennyivel több palacsintát kell sütnötök ha mindenki pontosan 4 palacsintát 

eszik? 

Tanuló (4): Készíts egy meghívót a bulitokra! Szerepeljen rajta, hogy palacsinta is lesz a 

bulin! 

Módszer: egyéni, csoportos, kooperatív, projekt 

Eszköz: számítógép, füzet, színes papír, nyomtató 

Fejlesztési terület/ sajátos fejlesztési feladat: tervezés, internethasználat, böngészés, 

gondolkodás, számolás, arányhasználat 

___________________________________________________________________________ 

Idő: 10 perc 

FOGLALKOZÁSI EGYSÉG: GYAKORLÓ FELADAT 

Tartalom, feladat: 

3. Csoportfeladat 

Rajzoljatok szögmérő segítségével 4 db szöget! A rajzolt szögeket osszátok fel úgy, 

hogy a kapott két szög aránya 3 : 5 legyen! 

 Jelöljétek meg a szögeket a görög abc betűivel! 

 Mondjátok el a szögekről, hogy milyen fajtájúak! 

Egyéni feladatok (3) 

Tanuló (1): Hány konvex szöget rajzoltatok? 

Tanuló (2): Válaszd ki az általatok rajzolt szögek közül a legnagyobbat! Mondj el róla 

mindent, amit tudsz! 

Tanuló (3): Képezz hányadosokat a rajzaitok alapján! 

Tanuló (4): Fogalmazz meg szabályt a csoportmunkátok alapján! 

Módszer: egyéni, csoportos, kooperatív 

Eszköz: szögmérő, körző, füzet 

Fejlesztési terület/ sajátos fejlesztési feladat: szögmérő, körző használata, arány és 

hányados ismerete, szögek jellemzőinek ismerete 

___________________________________________________________________________ 



Idő: 5perc 

FOGLALKOZÁSI EGYSÉG: ÉRTÉKELÉS, BEFEJEZÉS 

Tartalom, feladat:  

Láthattátok, hogy a mindennapi életünkben milyen sok helyen megjelenik az arányosság,   

arányok becslése, számítása. Megtapasztalhattátok néhány példán keresztül a mindennapi 

életben való alkalmazásukat. Mondjatok még példát ahol megjelenik ez az élet területein! 

Kinek melyik feladat tetszett, melyikben érezte a leghitelesebbnek magát, miben tudott a 

legtöbbet segíteni a csoportjában? 

 

Módszer, eszköz: csoportos, beszélgetés 

Fejlesztési terület/ sajátos fejlesztési feladat: erősségek, gyengeségek megismerése, 

kompetenciahatárok felismerése, ismeret beépülése, tudás felhasználása. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


