
  

INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET 

 

A 6. osztály rövid jellemzése: Az osztály jelenleg 22 főből áll. A diákok többsége biztos alapkészségekkel, megfelelő tanulási motivációval, rendkívül 

fegyelmezett munkavégzési képességgel érkezett a felső tagozatra. 

Az osztályban egy tanulónál állapítottak meg beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséget. Ő olvasási és helyesírási nehézséggel küzd. Tanórán 

kívüli fejlesztő foglalkozásra is jár. Egy tanuló sajátos nevelési igényű (kevert specifikus pszichés fejlődési zavar). Átlagos intellektus, teljesítményszorongás, 

figyelmi és emlékezeti problémák, vizuomotoros éretlenség jellemzi. Szakértői véleményében javaslat szerepel habilitációjára, értékelés alóli felmentésére 

helyesírásból, és egyéni haladási tempó biztosítására matematika tantárgyból.  

Az osztály jó képességű, ezért szívesen vesznek részt pályázatokon, versenyeken. A tanórákon figyelmes, fegyelmezett munka folyik. A gyerekek 

feladattudata kialakult és többségükben nagyon szorgalmasak. Tanulási zavarral illetve nehézséggel küzdő társaikkal segítőkészek, kooperatívak. Az órákon 

sokat jelentkeznek. Szívesen vállalnak gyűjtőmunkát. Ritka a felszerelés és házi feladat hiánya. Az otthoni tanulmányi munka még nem mindenkinél pontos, 

leginkább a hiányzás ideje alatt kimaradt tananyagok pótlása okoz problémát.  

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulókat lassabb tempójuk akadályozza az iskolai munkában. 

Az iskolaváltás miatt megváltozott szokások és követelmények még mindig nehézséget okoznak számukra. Sok segítséget igényelnek a tanároktól, 

osztálytársaktól egyaránt. Kihasználnak minden lehetőséget (korrepetálás, fejlesztő óra, habilitációs óra), hogy lemaradásukat behozzák. 

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

gyógypedagógusaként. A tanteremeben tárgyi-környezeti feltételek jók, digitális táblával rendelkeznek. 

 

 

 

 

 

 

 



Magyar nyelv és irodalom – 6. évfolyam 

 

A pedagógus neve: Kenyérné Karner Mária magyar-orosz szakos tanár, az inkluzív nevelés okleveles tanára  

                                Szűcs Rita tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szak, az inkluzív nevelés okleveles tanára 

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom 

Évfolyam: 6. osztály 

Az óra témája: Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

− a mű képi eszközeinek megismerése, műfaji jellemzők, verstani ismeretek felismerése, alkalmazása 

− ismeretbővítés, kapcsolódás az előző órán tanult ismeretekhez 

Óratípus: új ismeretet közlő  

Az óra cél- és feladatrendszere: A korábban tanult ismeretek felidézése, alkalmazása, gyakorlása, új ismeretek elsajátítása 

A fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:  

− a kifejező olvasási készség fejlesztése, a korábban tanult verstani, irodalmi fogalmak használatának készségszintre emelése 

− asszociációs készség fejlesztése 

− auditív figyelem és emlékezet fejlesztése 

− önálló véleménynyilvánítási készség fejlesztése, kifejező versmondás gyakorlása  

− alkalmazkodási készség fejlesztése, segítő attitűd erősítése 

Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelvtan, vizuális nevelés, történelem, ének-zene 

A tanítási tervezetben a sajátos fejlesztési feladatok és fejlesztési területek félkövér, dőlt betűkkel szerepelnek  

 

 

 

 

 

 



 

Idő 

 

 

A tanóra menete 

 

Nevelési-oktatási stratégia 
Megjegyzések/fejlesztési 

feladat 
Módszer 

Tanulói 

munka-formák 
Eszközök 

1’ 

I. ELŐKÉSZÍTÉS, RÁHANGOLÁS 

1. Felszerelés, padrend, köszönés 

 

megbeszélés 

strukturálás 
frontális 

tankönyv 

munkafüzetet 

Csokonai Vitéz 

Mihály és Vajda 

Julianna képe 

 

1’ 

2. Helyes ejtési gyakorlat 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez c. 

költemény első versszakának kifejező elmondása 

ráhangolás 

tanulói előadás 

helyes ejtési 

gyakorlat 

frontális  
hosszú távú 

emlékezetfejlesztés 

1’ 

CÉLKITŰZÉS  
 

Mai órán a felvilágosodásról és Csokonai Vitéz 

Mihályról tanultakat bővítjük 

célkitűzés  

motiválás 
frontális   

1’ 
 

3. A felvilágosodásról tanultak felidézése 

kérdésekkel 

 

felidézés 

irányított 

kérdésekkel, 

rendszerezés 

egyéni 

feladatmegoldás 

frontális tanulás 

szervezéssel 

 rendszerező képesség 

fejlesztése 

6’ 

4. Csokonai Vitéz Mihály életútjának 

bemutatása tanulói felelet és önálló olvasás 

segítségével 
 

(Felkészülés Reményhez c. műről tanultak 

differenciált összegzéséhez)  

1. füzet rövidített szöveggel  

2. tankönyv és füzet  

felelet 

néma, áttekintő 

olvasás 

differenciált 

feladatadás 

egyéni tankönyv, füzet 

A füzetbe leírt tömörített 

lényeges dolgokat kellett, 

hogy megtanulja 



Mindenki figyel, a kimaradt fontos adatokra, 

eseményekre rákérdez. 

formatív értékelés 

1 

III. FŐ RÉSZ 

1. A Reményhez c. vers elhelyezése Csokonai 

Vitéz Mihály életművében 

tanári magyarázat 

megbeszélés 
frontális munka  

 

1 

2. A vers további versszakainak elemzése 

   Szempontok:  

− műfaji sajátosságok 

− szerkezete  

− képi eszközök 

− verstani ismeretek 

 

megbeszélés  

magyarázat 

frontális munka tankönyv, füzet 

 

4 

3. A házi feladat ellenőrzésével az első versszak  

    felidézése 

   munkafüzet feladata és illusztráció bemutatása 

felidézés 

megbeszélés 

 

 

munkafüzet 

illusztrációk 

szókártyák 

Mf 48/4. 

táblakép 1 

az illusztrációk és 

szókártyák a táblára 

kerülnek 

2 
4. A második-harmadik versszakok tanulói  

    bemutatása felolvasással 

tanulói bemutató 

olvasás 

megbeszélés,  

értékelés 

egyéni tankönyv 

első felolvasók a kiemelt 

figyelmet igénylő tanulók 

1 
5. A negyedik versszak tanári bemutatása 

Mennyiben azonosítható a Remény Lillával? 

bemutatás, 

megbeszélés  

„egy perces 

kérdés” 

érvelés 

frontális feladat 

egyéni 

feladatmegoldás

sal 

 

 

asszociációs képesség 

fejlesztése 



14 

6. Az új anyag feldolgozása 

1. A nagyobb szerkezeti egységek részletezése 

 

Differenciált feladatadással- mennyiségi 

differenciálás 

 

2. Nyelvi eszközök, költői képek gyűjtése 

 

Differenciált feladatadással- mennyiségi 

differenciálás 

 

3. Ellenőrzés (pótlás) 

megbeszélés, 

magyarázat 

 

 

 differenciált 

páros munka, 

segítő 

tanulópárok 

tankönyv, 

feladatlap, ppt 

táblakép 2. 

A – megszólítás 

B + boldog szerelem 

↓↑ 

B – boldogtalan szerelem 

AV – megszólítás, búcsú 

versszakonként: idősíkok, 

mondatfajták, 

szemléletesség eszközei, 

alakzatok kiemelése, 

értelmezése 

 

3 

7. Verselés, zeneiség megfigyeltetése 

differenciált munkával 

1. Első versszak rímei (3 fő) 

2. Második versszak verselése (14 fő) 

3. A versszakok hangszimbolikája (5 fő) 

megbeszélés,  

magyarázat 

differenciált 

csoport 

 

tankönyv 

füzet 

digitális tábla (ppt) 

 

pótfeladat: 2. versszak 

tanulása (memoriter) 

minőségi differenciálás 

5 

8. Ellenőrzés és a vázlat kiegészítése differenciált 

munkával 

1. tanulópár segítségével (3-3 fő) 

2. közös frontális ellenőrzés (14 fő) 

3. önellenőrzés (5 fő) 

megbeszélés 

magyarázat 

ellenőrzés 

 

közös, frontális, 

egyéni, 

amennyiben 

szükséges 

megszokott  

tanulópárok 

A tanári 

ellenőrzés, 

tankönyv 

füzet 

digitális tábla (ppt) 

táblakép 3 

rímek: ababcdcdefefghgh 

verselése: időmértékes, 

jellemző versláb: trocheus 

hangszimbolika: 2. versszak 

magas magánhangzók + 

zöngés mássalhangzók 

(boldogság) 



megsegítés az 

egyéni 

munkáknál 

folyamatos 

3. versszak: mély 

magánhangzók + zöngétlen 

mássalhangzók 

(csalódottság), 

2 
9. Összefoglalás - műfaji jellemzők 

Az egész vers alapján milyen a költő hangulata? 
megbeszélés közös, frontális Munkafüzet 48./2. 

elégia 

meghallgatás elsőként 

 

IV. BEFEJEZŐ RÉSZ 

1. Differenciált házi feladat kijelölése 

1. Második versszak tanulása 

Munkafüzet 48/3. f. (3 fő) 

2. Második-harmadik versszak tanulása.  

Munkafüzet 48/3. f.  (14 fő) 

3. Második-harmadik versszak tanulása (5 fő) 

Munkafüzet 48/3., 5. f.  

magyarázat, 

megbeszélés 

 

differenciált 

házi feladat 
 

 

1 

 

2. Értékelés, jutalmazás 

             

 

önértékelés 

megbeszélés, 

magyarázat 

egyéni  értékelés 

pedagógus 

együttműködésé

vel 
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