
INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET 

 

Az iskola bemutatása: Zámolyi Csanádi Imre Általános Iskola 8081 Zámoly, Kossuth u. 51. (vidéki iskola, nagyvárostól 15 km-re) 

Az osztály bemutatása: 6. osztály, 9 fő; 1 fő kettős diagnózisú - H90.3 - kétoldali idegi hallásvesztés 

                - F81 - meghatározott olvasási zavar 

Az osztálylétszám alacsony, A. az egyedüli diagnosztizáltan különleges bánásmódot igénylő tanuló.   

Az osztályterem tárgyi, infrastrukturális jellemzői: átlagos, digitális tábla rendelkezésre áll, az akadálymentesítés részleges 

A sajátos nevelési igényű tanuló bemutatása: A. kettős diagnózisú tanuló, hallássérült, valamint specifikus olvasási zavarral küzd. 

Hallássérülését a szülő rendszeres érdeklődése ellenére későn, 6 éves korában diagnosztizálták, ekkor kapott hallókészüléket. Családi anamnézise 

hallássérülés és tanulási zavar vonatkozásában is negatív. Kiemelendő azonban, hogy a nevelőapa szintén hallássérült, így a fiatalt praktikus 

tanácsokkal tudja ellátni pl. a hallókészülék használatával kapcsolatban.  

Családjában első gyermekként, zavartalan várandóságot követően időre, császármetszéssel született. A köldökzsinór nyakra tekeredett, nem 

megfelelő szívhang miatt volt szükség sectiora. Mozgásfejlődése az élettani normák szerint alakult. Beszédfejlődése jelentősen késett, valamint 

minőségi eltéréseket is mutatott. 2-2,5 évesen még halandzsa nyelvet használt, 3 évesen kb. 20 szót alkalmazott aktívan. Otthonában feltűnő volt, 

hogy a tv készüléket folyamatosan felhangosította, a háta mögött elhangzó kérésekre nem reagált. A szülő védőnőnek, orvosnak is folyamatosan 

jelezte aggodalmát, azonban rendszeresen megnyugtató, vagy türelemre intő visszajelzéseket kapott. 3 éves korától került kortárs közösségbe. 

Beilleszkedése zavartalan volt. Értési nehézségeit jó megfigyelő készségével, valamint intellektusával kompenzálta. Beszédét súlyos artikulációs 

eltérések jellemezték, melyek nyomán az óvoda középső csoportjában logopédiai ellátás vette kezdetét. Beszédállapotában mérsékelt elmozdulás 

volt tapasztalható, így a szülő fül-orr-gégészeti vizsgálatot kezdeményezett. Orvosi javaslatra 5 évesen orrmandula műtéten esett át. Spontán 

javulás azonban ezt követően sem jelentkezett, ezért BERA vizsgálatot végeztek, majd viselkedészavar gyanújával gyermekpszichiáter 

felkeresésére tettek javaslatot a vizsgáló szakemberek. A javasolt szakrendelésen a szülő megjelent gyermekével, néhány alkalom után azonban a 

szakemberek nem tartották indokoltnak az ilyen irányú terápia folytatását. Az iskola előkészítő foglalkozások során vált ismét szembetűnővé A. 

beszéd- és hallásállapota. Újabb szakorvosi vizsgálat következett, minek nyomán azonnal megtörtént hallókészülékkel történő ellátása. Iskolai 



tanulmányait habilitációs ellátás mellett kezdte meg Fejér megye egy másik vidéki intézményében.  Az első évfolyam követelményeit 20 hónap 

alatt teljesítette. Az olvasás elsajátítása jelentősen nehezített volt, az első években sok szülői segítséget igényelt. A család költözése miatt a 2. 

évfolyamtól kezdődően jár jelenlegi intézményébe.   

Artikulációja jelenleg is eltérő, beszéde nehezen érthető. Beszédértése, feladatértése nehezített, spontán beszédét megakadások jellemzik. 

Gondolatai átadásához jellemzően diszgrammatikus mondatokat alkalmaz. Nehézségei ellenére élménymegosztó fiatal, szívesen verbalizál. Aktív 

szókincse, fogalmi fejlettsége elmarad életkora átlagától. Az összetett feladatok információtartalmának pontos dekódolása jelenleg is nehezített, 

az évek során elsajátított kompenzációs mechanizmusok, célirányos tanulási technikák révén azonban egyre hatékonyabban boldogul. Kiemelt 

érdeklődési területe a történelem, mely tantárgyból rendszeresen külön feladatokat kap, tehetséggondozásban részesül. Csapatban történelmi 

versenyen is részt vett.   

A. számára a tanítási órán kiemelten fontos a megfelelő hangerejű, jól artikulált közlés, a rövid, tagolt utasítás, valamint a szájról olvasási kép 

biztosítása. Ennek hiányában az elhangzó információk írásban történő megjelenítése szükséges. Az olvasással szerezhető információk 

mennyiségi limitálása és minőségi differenciálása indokolt a megfelelő felhasználhatóság érdekében. Válaszadások során preferálandó a 

cselekvéses, valamint pl. feleletválasztós technika alkalmazása, tekintettel a tanuló alacsony szintű írás/helyesírás teljesítményére.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Magyar irodalom – 6. évfolyam 

A pedagógusok neve: Kovács Mária magyar nyelv és irodalom – ének-zene szakos általános iskolai tanár  

                                      Mernyeiné Tőke Gyöngyi tanulásban akadályozottak-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár 

A tanóra témája: A ballada - Kőmíves Kelemenné (2. óra) 

Óratípus: Új ismeretet közlő 

Tanítási cél  

 a ballada, mint új irodalmi műfaj megismerése 

 a ballada műfaji jellemzőinek felismerése az adott irodalmi alkotásban 

 játékos feladatok segítségével a mű cselekményvázlatának elkészítése 

 a mű hatásának megismerése más művészeti ágakban 

Nevelési, fejlesztési cél  

 irodalmi alkotások befogadása 

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

 verbális kommunikáció  

 szövegértés, szövegfeldolgozás 

 lényegkiemelés, események sorrendje 

 összegzés 

 figyelem, emlékezet 

 digitális kompetencia 

 együttműködés, felelősségvállalás 

 Sajátos fejlesztési feladatok jelölése a tanítási tervezetben 

Tantárgyi kapcsolatok: informatika (PPT, digitális feladatok); történelem (várépítések); etika (hiedelemvilág);  

                                        ének-zene (Szörényi Levente - Bródy János rock-balladája     



Tanulásszervezés: frontális osztálymunka, egyéni, páros és csoportmunka    

Csoportalakítás: kooperatív feladatoknál, valamint páros munkaforma esetén is anyanyelvi/irodalmi tudás alapján szervezett heterogén csoport                    

Felhasznált források  

 Magyar irodalom tanmenet 6. osztály 

 Radóczné Bálint Ildikó - Virág Gyuláné: Irodalom 6. (tankönyv) OFI, Budapest 2015 

 Radóczné Bálint Ildikó - Virág Gyuláné: Irodalom 6. (munkafüzet) OFI, Budapest 2016 

 saját készítésű PPT, feladatok 

 Internet: www.google.hu/search?q=déva+vára&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir (Déva vára) 

                          https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector (Szörényi Levente - Bródy János rock-balladája)     

 

Idő Foglalkozási egység Tartalom, feladat Módszer, eszköz 

 

Tanulói 

munkaforma/sajátos 

fejlesztési területek 

2' Óra eleji előkészítés, 

ráhangolódás 

 

- jelentés 

- felszerelés előkészítése 

- Déva várának képe a kivetítőn 

 

- közlés 

- szemléltetés 

- kivetítő - a tanulók előre  

  szervezett                   

  heterogén összetételű  

  csoportokban ülnek 

6' A tanult ismeretek 

felidézése 

 

- a ballada jellemzőinek  

  felidézése szótagkirakó 

  segítségével 

 

Rétegmunka: a szótagkirakó 

 feladatot személyre szabottan kapja a 

tanuló. 

 

- a ballada műfaji  

   meghatározása (összegzés) 

- közlés 

- utasítás 

- szemléltetés 

- beszéltetés 

- magyarázat 

- értékelés 

 

- kivetítő 

- borítékok 

- 

szótagcsíkok 

- frontális osztálymunka 

- csoportmunka  

 

 rövid távú verbális 

  memória, 

  munkamemória,  

  figyelmi funkciók, 

  analizáló/szintetizáló  

  képesség,  

  együttműködési készség 



  

8' Új ismeretek 

feldolgozása 

 

 

- a vers felidézése hívóképek  

  segítségével  

 

- a műfaji jellemzők megkeresése a  

   tanult versben 

 

Rétegmunka: a műfaji jellemzők keresése 

csoportban történik, a csoportszervezés 

alapja pedig az, hogy a két tanuló a 

leghatékonyabb módon tudja támogatni 

egymást tárgyi tudás és személyiségjegyek 

alapján egyaránt 

- közlés 

- utasítás 

- kivetítő - frontális osztálymunka 

- csoportmunka 

- egyéni munka 

 

  vizuális információk  

  feldolgozása,  

  szövegértés, 

  szókincsfejlesztés,    

  tantárgyi ismeretek  

  felidézése,  

  szövegfeldolgozás  

  fejlesztése 

 

9' Új ismeretek 

alkalmazása: 

 

 

 

- a múlt órán megismert mű  

  szövegében a ballada műfaji                   

  jellemzőinek az azonosítása  

 

- a mű szerkezeti vázlatának az  

  elkészítése  

- közlés 

- utasítás 

- alkalmazás 

- beszéltetés 

- kivetítő 

- tankönyv 

- füzet 

- mondat 

  csíkok 

   

 

- frontális osztálymunka 

- csoportmunka 

 

  figyelmi funkciók,  

  rövid távú memória, 

  lényegkiemelés,  

  szerialitás fejlesztése, 

  mondatalkotás  

  fejlesztése,  

  íráskészség fejlesztése, 

  helyesírási készség 

 

5' 
A feladat 

tapasztalataiból 

következtetés levonása 

 

 a műfaji jellemzők alapján annak  

megállapítása, hogy mindegyik  

műnem jellemzői megtalálhatók az  

olvasott balladában 

 

 megállapítás 

 következtetés 

 

 

 füzet  frontális osztálymunka 

  

  gondolkodási  

  funkciók,  

  produktív szóbeli 

  szövegalkotás 

 



7' A téma hatása egyéb 

művészeti ágakra 

 

  

 

 

- az olvasott ballada témáját  

  feldolgozta a Szörényi-Bródy   

  szerzőpáros is (a rock-ballada  

  részleteinek meghallgatása, a zenemű 

  hallgatása alatt megidézett érzelmek  

  megbeszélése) 

 

  Rétegmunka: a tanuló borítékban  

  kap egy listát, mely különböző  

  érzelmeket tartalmaz. Ezek közül  

  aláhúzással kell választania.   

 

- megállapítás 

- figyelem 

  felkeltés 

- megbeszélés 

 

 

 

 

 

- számítógép 

- hangfal 

 

 

 

 

 

- boríték 

- érzelmeket  

  tartalmazó 

  lista 

- frontális osztálymunka 

- egyéni munka 

 

  auditív észlelés, 

  emlékezet, vizuális  

  észlelés, emóciók 

3' Házi feladat kijelölése 

 

- az interneten olyan színházi  

  előadások keresése, melyek a ballada  

  témáját dolgozzák fel 

 

Rétegmunka: a tanuló gyűjtsön az 

interneten a ballada témáját megfogalmazó 

képzőművészeti alkotásokat (festmény, 

szobor, falikárpit). A feladat pontos szövegét 

írásban is megkapja. 

 

- differenciált  

  házi  

  feladat  

  képességek  

  alapján  

 

 

 

 

- írásos 

feladat 

  lényegkiemelés,  

  figyelmi funkciók, 

  digitális kompetencia 

   

  szövegértés 

   

5' A tanóra zárása, 

értékelés 

 

- reflektálás 

- utalás a téma folytatására 

- önértékelés (Tudtam - e a  

  tananyagot? Értettem - e a 

  feladatokat? Tudtam - e hatékonyan  

  együtt dolgozni a csoporttal? Miben  

  fejlődtem?  Miben kell még 

  ügyesednem?) 

 

- a társak értékelése (Ki volt a  

- értékelés 

- önértékelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frontális osztálymunka 

- egyéni munka 

 

  rövid távú memória, 

  lényegkiemelés, 

  szociális készségek 

 

 

 

 



  legtájékozottabb? Ki volt a  

  legaktívabb?) 

 

Szükség esetén az értékelést segítő 

fogalomkártyákat kap a tanuló 

 

 

 

 

fogalom-

kártya 

 

 

 

  szövegértés 

 

1. MELLÉKLET 

                                                                               

                                                                         Déva vára             Déva vára 

 

2. MELLÉKLET Szótagkirakó borítékokban - A ballada jellemzői 

   e-se-mény-so-ra van                                                         bal-la-da-i ho-mály 

   tra-gi-kus vég-ki-fej-let                               ver-ses for-má-jú 

   szag-ga-tott el-be-szé-lés-mód                                          pár-be-széd és mo-no-lóg  

   lí-ra-i e-le-mek                                                                  rö-vid és tö-mör 

                 szag-ga-tott el-be-szé-lés-mód 



3. MELLÉKLET  A mű cselekményvázlata 

Déva falai leomlanak 

A kőművesek egyezséget kötnek 

Kőmíves Kelemennét kocsisa megpróbálja lebeszélni az utazásról 

Az asszony elmegy Déva várához. ahol a kőművesek közlik vele a végzetét 

Kőmíves Kelemenné hazatér, és elbúcsúzik barátnőitől, kisfiától 

A kőművesek feláldozzák az asszonyt 

A falak megállnak, a kicsi fiú meghal 


