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INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET 

Az óratervezet a Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola ötödik osztályában készült, történelem tantárgyból. Utazó gyógypedagógusként 

látássérült tanulók habilitációs tevékenységét végzem. Az ötödik osztályos, gyengénlátó lány fejlesztésére hetente egy alkalommal kerül sor 

 Az osztályba 18 tanuló jár. Az osztályterem tágas, természetes megvilágítása mellett megfelelő mesterséges fénnyel kiegészített. A tanteremben 

középen, az első padban ül. A tábla matt, sima felületű, fehérrel festett csíkozású.  

Szemészeti diagnózisa: ROP (koraszülöttek ideghártya romlása), coloboma iridis et chorioideae lu (a szem fejlődési rendellenessége, 

szivárványhártya és érhártya hasadéka mindkét oldalon), strabismus conv.ls.(befelé kancsalítás bal oldalt). Fényre sötétedő szemüveget visel. Bal 

szemén látásélessége nem mérhető. Jobb szeme a domináns. Látásélessége ezen az oldalon szemüveggel korrigálva az ép látás 80 %-a, de látását 

nagyfokú látótérkiesés nehezíti. Színlátása, kontrasztérzékenysége jó, vizuális alapfunkciói megfelelőek. Normál vonalazású füzetben dolgozik, írásképe 

rendezett, saját jegyzeteiből képes tanulni. Tankönyvben jól tájékozódik, sorváltásoknál kissé bizonytalan. Kedvenc tantárgya a történelem. 

Szabadidejében szívesen rajzol, táncol, vagy az állataival foglalkozik. Társai elfogadják, évek óta tartó barátságokat ápol. Szeme gyakran elfárad, 

ilyenkor azt tapasztalja, hogy elhomályosodik a látott kép.  

Az őt integráló pedagógusok számára nyújtott, tanítást, tanulást segítő információk 

A fáradékonyság miatt szükséges tanórák alatt a pihenőidők betartása. Lassabb munkatempója miatt írásbeli feladatoknál időhosszabbításra lehet 

szüksége. Feladatlapok készítésekor törekedjünk az írás olvashatóságára (betűméretű, betűtípus, vonalvastagság, sortávolság), alak és háttér megfelelő 

kontrasztjára (sötét-világos), valamint ügyeljünk, hogy a szerkesztés jól tagolt legyen, kerüljük a zsúfoltságot! Térképeknél jellemző támpont adásával 

segíthetjük a felismerést, tájékozódást. Emeljük ki a lényeges jegyeket vastagabb vonallal, színekkel! 
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Felhasznált források 

- Hódi Marianna - Lini Krisztina: Módszertani útmutató Történelem és állampolgári ismeretek Gyengénlátó, aliglátó tanulót integráltan nevelő 

pedagógusoknak 

Gyengénlátók Általános Iskolája és EGYMI 

- Paraszkay Sára: Közelről nézve- a gyengénlátó gyermek 

Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona, Budapest, 2007 

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye 

Szakértői vélemény 2017. 

- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&txtreferer=A1100190.TV (Letöltés ideje 2018.09.01.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&txtreferer=A1100190.TV
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Történelem 5. évfolyam 

 
A pedagógusok neve: Tóth Anett Ágnes kulturális antropológia – történelem szakos bölcsész és tanár  

                                     Bartyik Katalin gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája és tanulásban akadályozottak pedagógiája szak 

Műveltségi terület: Ember és társadalom 

Évfolyam: 5. osztály 

Tematikus egység: Az emberiség őskora. Egyiptom és az Ókori Kelet kultúrája 

Az óra témája: Az „Ígéret földje”  

Az óra didaktikai feladatai: motiválás, új ismeret közlése, alkalmazás, ellenőrzés, értékelés 

Az óra cél és feladatrendszere  

- fejlesztendő attitűd: vallások sokszínűsége iránti tolerancia, valós és fiktív történetek megkülönböztetése 

- készségek, képességek: ismeretszerzés és tanulás: képe megfigyelése, információk rendezése, a hallott szövegek elbeszélő tartalmának 

elemzése. Kritikai gondolkodás, tájékozódás időben és térben.  

- tanítandó új ismeretek: zsidó vallás, egyistenhit, Biblia, Ószövetség, Újszövetség, héber Biblia, Tóra, Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, 

Salamon, Jeruzsálem, Palesztina, Izrael 

A sajátos fejlesztési feladatokat a tanítási tervezetben félkövér, dőlt betűkkel jelöltek   

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom, Erkölcstan, Természetismeret, Vizuális kultúra 
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Idő Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 
Megjegyzés/sajátos 

fejlesztési feladatok 

Módszerek 

 

Munkaformák 

 

Didaktikai 

feladat 

 

Eszközök 

 
 

1-3’ 

I.
 B

ev
ez

et
ő

 r
és

z
 Jelentések, adminisztráció    napló, 

pontgyűjtő a 

felelősöknél 

 

4-5’ Október 6. –nemzeti 

gyásznap 

megbeszélés frontális    

6-8’ Az óra témájának 

bevezetése 

 

megbeszélés frontális ráhangolás, látens 

tudás felelevenítése 

  

9-14’ 

II
. 
F

ő
 r

és
z
 

1. „Az ígéret földje” szemléltetés,  

magyarázat, 

elbeszélés 

frontális 

 

 

 

egyéni munka 

 

ismeretbővítés, 

tájékozódás térben 

képesség 

fejlesztése 

rögzítés 

digitális tábla, 

laptop, 

power point 

bemutató 

program,  

füzet, 

íróeszköz 

A tanuló 

helyváltoztatása 

indokolt lehet 

látótérkiesése miatt. 

Digitális tábla 

használatakor 

megfelelő sötétítés 

ajánlott a jobb 

láthatóság miatt  

15-20’ 2. A Biblia szemléltetés 

elbeszélés 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontális 

 

 

 

 

 

 

egyéni munka 

 

ismeretbővítés, 

információszerzés 

képi forrásból 

kritikai 

gondolkodás 

fejlesztése 

 

rögzítés 

 

 

digitális tábla, 

laptop, 

power point 

bemutató 

program, 

füzet, 

íróeszköz 

 

 

 

 

Auditív figyelem, 

emlékezet fejlesztése 

Önállóság fokozása 
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Idő Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 
Megjegyzés/sajátos 

fejlesztési feladatok 

Módszerek 

 

Munkaformák 

 

Didaktikai 

feladat 

 

Eszközök 

 
 

21-25’ 3. Teremtés elbeszélés 

magyarázat 

személtetés 

frontális 

 

 

 

egyéni munka 

ismeretbővítés, 

információszerzés 

képi forrásból 

 

rögzítés 

digitális tábla, 

laptop, 

power point 

bemutató 

program, 

füzet, 

íróseszköz 

 

Speciális pad, 

olvasótábla javasolt 

a gerincferdülés 

elkerülése miatt 

 

 

 

26- 30’ 4. Özönvíz elbeszélés 

magyarázat 

szemléltetés 

frontális 

 

 

 

egyéni munka 

ismeretbővítés 

információszerzés 

képi forrásból 

 

rögzítés 

 

 

digitális tábla, 

laptop, 

power point 

bemutató 

program, 

füzet, 

íróeszköz 

 

 

 

Rövidebb pihenők, 

szemtornák 

beiktatása 

31-35’ 5. Menekülés 

Egyiptomból 

elbeszélés 

magyarázat 

szemléltetés 

frontális 

 

egyéni munka 

ismeretbővítés 

 

rögzítés 

 

digitális tábla, 

laptop, 

power point 

bemutató 

program, 

füzet, 

íróeszköz 

 Írásbeli 

feladatoknál 

időhosszabbításra 

lehet szüksége 
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Idő Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 
Megjegyzés/sajátos 

fejlesztési feladatok 

Módszerek 

 

Munkaformák 

 

Didaktikai 

feladat 

 

Eszközök 

 
 

36-42’ Keresztrejtvény ismeretek 

alkalmazása 

ellenőrzés 

páros munka 

 

új információk 

felhasználása 

együttműködés 

összegzés 

feladatlap 

digitális tábla 

laptop 

power point 

bemutató 

program 

A gyengénlátó 

tanuló nagyobb 

betűméretű, 

könnyebben 

olvasható 

feladatlapot kap 

43-45’ 

II
I.

 B
ef

ej
ez

ő
 r

és
z 

 

Az óra értékelése 

 

Házi feladat 

 

Elköszönés 

magyarázat 

 

szóbeli közlés 

frontális 

 

frontális 

 

egyéni munka 

motiválás 

 

 

 

ismeretek 

alkalmazása 

 

 

 

 

 

 

munkafüzet: 

27.o.1.,5.,11. 

Hosszabb szóbeli 

tananyag diktafonra 

rögzítése segítheti a 

feldolgozást, 

tanulást. 
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Mellékletek 

 

1. Diasor 
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9 
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2. Keresztrejtvény 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  1.Az ókorban élt egyistenhívő nép 

                  2. Az Istennel kötött szövetség jele volt az özönvíz után 

                  3.A Biblia második nagy része 

                  4.Az első emberpár 

                  5.Egységes zsidó állam neve 

                  6.Mózes 5 könyvét tartalmazza tekercs formában 

                  7. Igazságos ítéleteiről híres 

                  8. Igaz ember volt, ezért Isten megkegyelmezett neki 

                  9. Isten által zsidóknak szánt terület, másnéven Kánaán 
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3. Keresztrejtvény  

sajátos nevelési  

igényű tanuló 

 számára 

 

 

 

 
 

 

 

 

    1.               

       2.            

    3.               

4.                   

   5.                

       6.            

       7.            

     8.              

 
     9.             

1. Az ókorban élt egyistenhívő nép 

2. Az Istennel kötött szövetség jele volt az özönvíz után 

3.A Biblia második nagy része 

4. Az első emberpár 

5. Egységes zsidó állam neve 

6. Mózes 5 könyvét tartalmazza tekercs formában 

7. Igazságos ítéleteiről híres 

8. Igaz ember volt, ezért Isten megkegyelmezett neki 
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4. Felhasznált források 

Horváth Péter: Történelem 5. általános iskolások számára, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2013. 

Történelem atlasz általános iskolásoknak, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2016. október 5. 

Képek:  

Mózes: http://csaladhalo.hu/cikk/szinek/te-lennel-helyeben-vilag-leghiresebb-gyerekei?page=0,9  

Mózes és a Vörös-tenger: https://www.mozaweb.hu/Lecke-MGY-Sokszinu_irodalom_7-Petofi_Sandor_A_XIX_szazad_koltoi-107772  

Noé bárkája: http://mult-kor.hu/20140128_kor_alaku_lehetett_noe_barkaja  

Raffello Santi: Salamon ítélete: http://www.keresztenymagyarorszag.hu/kepgaleria/0/48 

Palesztin tájkép: https://blog.statravel.hu/2014/01/09/palesztina-az-orszag-amely-alig-latszik-a-terkepeken/ 

Michelangelo: Mózes szobor https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3zes#/media/File:%27Moses%27_by_Michelangelo_JBU140.jpg  

Rembrandt: Mózes és a kőtáblára írt tízparancsolat https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3zes#/media/File:Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_079.jpg 

Tóratekercs: http://zsidok.network.hu/kepek/ertekeink/tora_tekercs  

Tóra: http://zsido.com/hany-betu-van-a-toraban-es-mennyit-kell-bojtolni-ha-leesik/    

Palesztina térkép: https://www.mozaweb.hu/Lecke-TOR-Tortenelem_5-Az_Oszovetseg_nepe-101702 

Siratófal: https://www.mozaweb.hu/Lecke-TOR-Tortenelem_5-Az_Oszovetseg_nepe-101702  

Ádám és Éva bűnbeesése és kiűzetés a Paradicsomból: https://www.mozaweb.hu/Lecke-TOR-Tortenelem_5-Az_Oszovetseg_nepe-101702  

Salamon temploma: https://www.mozaweb.hu/Lecke-TOR-Tortenelem_5-Az_Oszovetseg_nepe-101702  

József és Józsué a frigyládával : https://hu.wikipedia.org/wiki/Frigyl%C3%A1da#/media/File:Tissot_Moses_and_Joshua_in_the_Tabernacle.jpg 

Ararát hegy: http://infovilag.hu/hir-17626-noe-barkaja-allitolag-megtalaltak-az.html  

Noé és a galamb: http://igemorzsa.hu/gyerek_oldal/biblia-tanulmany/I.evfolyam/I.negyed/kicsi/09.html 

Noé bárkája http://www.hotdog.hu/misztikumok/legendak/tenyleg-megtortent-a-bibliai-ozonviz  

Égő csipkebokor : http://szakaszok.blogspot.hu/2013/01/semot-mozes-hibaja.html  

Kivonulás és pusztai vándorlás útvonala http://mek.niif.hu/00100/00161/html/kepek/kivonu1.gif  

Biblia: http://www.polc.hu/konyv/biblia/186409/  

Ádám és Éva http://pctrs.network.hu/clubpicture/1/1/7/5/_/vatikani_muzeum__adam_es_eva_1175029_4234.jpg  

 

 

9. Isten által zsidóknak szán terület, másnéven Kánaán 

http://csaladhalo.hu/cikk/szinek/te-lennel-helyeben-vilag-leghiresebb-gyerekei?page=0,9
https://www.mozaweb.hu/Lecke-MGY-Sokszinu_irodalom_7-Petofi_Sandor_A_XIX_szazad_koltoi-107772
http://mult-kor.hu/20140128_kor_alaku_lehetett_noe_barkaja
http://www.keresztenymagyarorszag.hu/kepgaleria/0/48
https://blog.statravel.hu/2014/01/09/palesztina-az-orszag-amely-alig-latszik-a-terkepeken/
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