
INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET 

Az óratervezet a Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola ötödik évfolyama számra készült, magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz. 

Az osztály létszáma 14 fő.  A nemek aránya: 8 fiú, 6 lány.  

Életkor szórt: 10-13 évesek. Az osztály többsége egy óvodás csoportba járt, négy tanuló később került az osztályba: az egyik tanulásban 

akadályozott kislány a negyedik egy másik az ötödik évfolyamon csatlakozott. Első osztály óta egy tanulásban akadályozott tanuló jár az 

osztályba.  Így alakult ki a három tanulóból álló tanulásban akadályozottak csoportja. Közülük egyik kislánynak adódnak problémái osz-

tálytársaival, ezeket közösen megbeszélik. Ezeket a tanulókat elfogadják a többiek, baráti kapcsolataik vannak. 

 A tanulók között a létszámhoz viszonyítva nagy számban fordul elő SNI-s és BTM-es tanuló. A 14 főből 4 fő sajátos nevelési igényű, 

közülük hárman enyhén értelmi fogyatékosak, a másik tanuló aktivitás és figyelem zavarával küzd. Két fő beilleszkedési, tanulási és ma-

gatartási nehézséggel küzd, közülük egy tanuló jelentősen túlkoros. A többiek jó képességűek, érdeklődőek. Többen sportolnak közülük, 

ketten tagjai az iskola nagysikerű báb- és színjátszó csoportjának.  

Az osztály összetétele szükségessé tette a tanulók egyéni képességeinek fokozott figyelembevételét, az órákon a differenciált, egyénre 

szabott feladatadást. 

Az alacsony osztálylétszám több lehetőséget teremt a pedagógusnak az SNI-s tanulókkal való külön foglalkozásra, ellenőrzésre. 

A magyar irodalmat oktató pedagógus az SNI-s tanulók tananyagának átrendezésével (János vitéz 5. osztályba való átemelése), a normál 

5. osztályosokkal való együtt tanításával, az SNI követelmények figyelembevételével tudta megvalósítani a tanulók hatékonyabb ismeret-

szerzést. A tananyag feldolgozása során az SNI-s tanulók könnyebb feladatokat, több időt és több segítséget kaptak: többek között fela-

datlapok nagyobb betűmérete, sorkiemelő használata, személyes segítségnyújtás, csoportos kikérdezés. Számonkérésük a számukra előírt 

követelményeknek megfelelően történt 



Magyar nyelv és irodalom 5. évfolyam 

 

A pedagógus neve:  

Kovácsné Simon Krisztina -  tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület, szakvizsgázott pedagógus, inkluzív nevelés okleveles tanára 

Virág Erzsébet - tanító, gyógypedagógus 

Tantárgy: magyar irodalom 

Évfolyam: 5. osztály 

Az óra témája, típusa: Petőfi Sándor: János Vitéz 1-4. fejezet, I. részösszefoglalás – Gyakorló óra 

Az óra cél- és feladatrendszere: olvasási készség, szövegértési készség fejlesztése, szóbeli kifejező készség fejlesztése, 1-4. fejezet tartalomis-

meret, irodalomelméleti alapfogalmak használata, alkalmazása (rím, rímfajták gyakorlása), ismeretbővítés, tulajdonságok egyeztetése, szókincs-

bővítés  

 

Az óra didaktikai feladatai: motiválás, a figyelem felkeltése, a tanuló informálása a célról, erkölcsi ítéletalkotás, elvonatkoztatás, érvelés, cso-

portösszetartás, csoporttudat fejlesztése, egyéni felelősségvállalás, szociális kompetencia fejlesztése, differenciálás, megerősítés, fokozatosság, 

gyakorlás, értékelés, ellenőrzés, rendszerezés 

 

Felhasznált források: Alföldy Jenő – Valaczka András: Irodalom 5. Nemzedékek tudása NAT 2012. tankönyv, munkafüzet, irodalom 5-6.; 

Hámor Jánosné: Irodalmi olvasókönyv 6. Nemzeti tankönyvkiadó Bp. Magyar Nyelv és irodalom tanmenet 5. osztály, Digitális tananyagok a 

Nemzeti Tankönyvkiadó irodalomkönyveihez (Nyemcsokné Bernáth Magdolna - Patonainé Kökényesi Katalin - Szmolyan Gabriella); Spencer 

Dr. Kagan: A kooperatív tanulás 2004.; Saját összeállítású feladatlapok; 

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tech_oj/ii__a_kooperatv_tanuls_mdszerei_grafikai_szervezk.html; 

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

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/koop_tech_oj/ii__a_kooperatv_tanuls_mdszerei_grafikai_szervezk.html


Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések/sajátos fej-

lesztési területek Módszerek 

 

Tanulói munkafor-

mák 

Eszközök 

 

 

 

 

3’ 

I. BEVEZETÉS 

 

Köszönés, jelentés 

Szervezési feladatok, csoport-

alakítás, terem berendezése 

 

Házi feladat ellenőrzése  

 

 

 

Kapcsolatteremtés 

Tanári irányítás 

 

Együttes osztálymunka 

 

 

 

 

Szövegértés feladat-

gyűjtemény, füzet 

 

 

Csoportmunka szabályai: 

Csendjel 

(piros és zöld kártya) 

Együttműködés 

 

 

 

1’ 

 

 

 

II. FŐ RÉSZ 

 

Téma előkészítése 

Zenehallgatás 

Egy hangszer hangját fogjátok 

hallani. Találjátok ki, hogy 

melyik hangszer ez! Melyik 

mű jut eszetekbe róla? 

 

 

 

Ráhangolódás, zenei is-

meretek mozgósítása, 

motiváció 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális munka 

 

 

 

 

 

 

János vitéz rajzfilm-

ből rövid részlet 

meghallgatása 

 

 

 

Auditív figyelem, 

intermodalitás 

https://videa.hu/videok/film-

animacio/janos-vitez-

magyar-rajzfilm-1973 

 

 

1’ 
Célkitűzés 

A mai órán összefoglaljuk a 

János Vitéz 1-4. fejezetét! 

 

1.) Ki írta a János Vitéz c. 

elbeszélő költeményt? 

 

 

 

 

 

Visszacsatolás 

 

 

Frontális munka 

 

 

 

 

Tábla/táblakép 

Petőfi arcképe 

 

 

 

 

Koncentráció 

 



Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések/sajátos fej-

lesztési területek Módszerek 

 

Tanulói munkafor-

mák 

Eszközök 

2’ 2.) Asszociációs játék: 

„Erről jut eszembe!” 

Mondj egy szót vagy monda-

tot Petőfi Sándor Életéről! 

 

Előzetes ismeretek közös 

felidézése, 

szólánc, mondatlánc  

 

Közös osztálymunka 

  

Emlékezet, beszédkészség, 

asszociációs készség, 

kreativitás, fantázia, beszéd-

fejlesztés 

 

 

 

5’ 

3.) - A csoportoknak osztok 

egy-egy borítékot, melyben 

Petőfi életének fontos esemé-

nyei keveredtek össze! 

Állítsátok helyes sorrendbe 

őket! 

 

    - Egy csoport Petőfi életé-

ből készített totót tölti ki. Ol-

vassátok el a kérdésket, és 

karikázzátok be a helyes vá-

laszt! 

 

 

Előzetes ismeret, 

közös ellenőrzés, 

 

 

 

 

tanári segítségnyújtás, 

ellenőrzés 

 

Kooperatív csoport-

munka (szóvivő tol-

mácsolja a csoport 

megoldását) 

 

 

Differenciált munka 

 

boríték – fénymáso-

lat 1. sz. mell. 

 

 

 

 

fénymásolat (Totó 

Petőfi életéből) 

2. sz. mell. 

 

Csoportmunka: 

- szóvivő 

- írnok 

- időfigyelő 

- csendfelelős 

 

Vizuális figyelem, együtt-

működési készség 

 

 

4’ 

4.) - Ismételjük át az első feje-

zetet! / segítő kérdések/ 

     - Hallgassunk meg néhány 

feleletet! /memoritert/ 

 

Előzetes ismeretek előhí-

vása,lényegkiemelés, 

tanári értékelés, számon-

kérés 

Frontális munka 

Egyéni munka 

 Szóbeli felelés (1-3. vsz.) 

kötelező memoriter 

első versszak számonkérése 

verbális emlékezet 

 

2’ 

5.) Mi történt a 2. fejezetben? 

Kik a szereplők? 

Hol játszódik a történet?...... 

 

Kérdezés, 

tanulói véleménynyilvá-

nítás 

 

Frontális munka 

 Szókincsbővítés, 

tanulság felismertetése, 

megfogalmazás 



Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések/sajátos fej-

lesztési területek Módszerek 

 

Tanulói munkafor-

mák 

Eszközök 

 

 

 

6’ 

6.) A 3. fejezethez a csoportok 

külön feladatok kapnak. 

Pótoljátok a hiányzó szavakat 

a szövegből, hogy értelmes 

mondatokat kapjatok! 

Figyelmesen dolgozzatok! 

 

Tanári feladatismertetés, 

segítségnyújtás, 

tanári irányítás, tanulói 

szerepvállalás, 

 

munkáltatás 

 

Kooperatív techni-

ka/csoportmunka 

közös ellenőrzés, 

formatív értékelés, 

 

differenciált munka 

digitális tananyag 

projektor, laptop 

 

 

 

feladatlapon mondat 

kiegészítés 3. sz. 

mell. 

 

A mulasztás következményei 

c. digitális tananyag 4. sz. 

mell. 

 

 

Önellenőrzés végzése 

 

 

 

 

6’ 

7.) - Kérdező kártyák segítsé-

gével válaszoljatok a fejeze-

tekkel kapcsolatos kérdésekre! 

 

     - Válogató olvasással  

      válaszoljatok a feltett   

      kérdésekre! 

Beszédfejlesztés, szó-

kincsbővítés, 

tanári irányítás 

Csoportmunka/szóvivő 

1. szóvivő 

2. szóvivő 

3. szóvivő 

differenciálás, 

közös ellenőrzés, érté-

kelés 

csomagolópapír, 

filctoll 

tankönyv 

 

 

feladatlap 5. sz. 

mell. 

 

Kérdező kártyák 6.sz. mell. 

 

 

Gondolkodás 
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8.) -Minden csoport kap egy-

egy szereplőt a János vitéz 

szereplői közül! 

Beszéljétek meg közösen a 

szereplő szempontjából eddig 

történteket! 

    - Az interaktív táblán    

    csoportosítások a szereplők  

    tulajdonságait! 

 

 

 

 

Tanári magyarázat, segít-

ségnyújtás, új ismeret 

alkalmazása, 

 

 

 

aktivizálás, tanulók a 

táblánál 

 

 

 

Kooperatív csoport-

munka/szóvivő 

 

 

 

 

Differenciálás, 

tulajdonságok váloga-

tása interaktív táblán 
 

közös ellenőrzés 

csomagolópapír, 

filctoll 

 

 

 

 

interaktív táblán 

feladat 7. sz. mell. 

Szereplők: 

Jancsi 

Iluska 

Jancsi gazdája 

Mostoha 

 

Szókincsbővítés, 

gondolkodás 



Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések/sajátos fej-

lesztési területek Módszerek 

 

Tanulói munkafor-

mák 

Eszközök 

 

 

4’ 

9.) - A leggyakoribb rímfaj-

tákkal kapcsolatos gyakorló 

feladatsor. 

    - Rímelő szavak keresése az 

első fejezet 3-4. versszakában. 

 

Rögzítés 

 

 

alkalmazás, 

magánhangzók bekari-

kázása a szavak végén, 

rímelő szavak összeköté-

se 

 

 

Egyéni munka 

 

 

tankönyv 

 

 

 

Vizuális figyelem, 

koncentráció, szerialitás, 

önálló, hatékony tanulás 

képességének fejlesztése 

 

4’ 

- Hangos, kifejező olvasás 

gyakorlása 

- Válogató olvasás/ Jancsi és 

Iluska beszélgetése a 

4.fejezetben/ 
 

 

Időkitöltő 

Csoport munka, 

 

páros munka 

 

tankönyv 

János Vitéz fejezetei 

 

 

Vizuális észlelés, beleérző 

képesség, olvasás technika 

 

 

 

2’ 

III. BEFEJEZŐ RÉSZ 

 

- Házi feladat: Tk. 74. o. /3.  

  (füzetbe) 

- A mulasztás következményei  

  c. feladatlap mondatainak  

  lemásolása. 

 

Értékelés, jutalmazás 

 

Differenciált házi feladat 

kijelölése, tanári összeg-

zés, értékelés, önértéke-

lés, jutalmazás 

Megbeszélés,  

beszélgetés, 

véleményalkotás 

 

leckefüzet 
 

 

 

 

Ön és társértékelés alakítá-

sa 

 

 

 



1. sz. melléklet 

Petőfi Sándor életrajzának eseményei összekeveredtek. Állítsátok helyes sorrendbe őket! 

 

1823. január 1-jén született Kiskőrösön.  

 

Édesapja: Petrovics István, édesanyja: Hrúz Mária. 

 

Iskolái: Kiskunfélegyháza, Sárszentlőrinc, Pest, Aszód.  

 

Az aszódi évekhez fontos események kapcsolódnak. 

 

Itt ismerkedik meg Petőfi a szerelemmel, a költészettel és a színészettel.  

 

Sopronban katonáskodik. 

 

Pápán folytatja tanulmányait kitűnő eredménnyel.  

 

1844-ben nagy sikert arat a János vitéz című művével. 

 

1847-ben feleségül veszi Szendrey Júliát, bár a lány apja ellenzi a házasságot.  

 

Barátságot köt Arany Jánossal a Toldi kapcsán.  

 

1848. március 15-én Petőfi áll az események középpontjában.  

 

1849 júliusában civilben szolgál Bem apó seregében. A cári hadak szétverik a magyar sereget.  

 

1849. július 31-én Petőfi meghal Fehéregyháza és Segesvár között.  

 

 



2. sz. melléklet 

Petőfi Sándor élete – TOTÓ 

1. Mikor és hol született Petőfi Sándor? 

a) 1923. jan.1. Kisköre            b) 1823. jan. 1. Kiskőrös                  

c) 1845. jan. 15. Budapest  

 

2. Hogy hívták a szüleit? 

a) Grúiz Márta, Petrocskó Iván         b) Pőcze Borbála, József Áron                                   

c) Hrúz Mária, Petrovics István 

 

3. Melyik város iskolájában találkozott először a szerelemmel, költészettel és színé-

szettel? 

a) Budapest   b) Debrecen   c) Aszód 

 

4. Mi a címe híres művének, melyről mi is tanulunk? 

a) Toldi   b) Fehérlófia    c) János vitéz 

 

5. Hogyan hívták Petőfi feleségét? 

a) Nagy Julianna  b) Szendrei Júlia  c) nem volt felesége 

 

6. Kivel köt szoros barátságot? 

a) Vörösmarty Mihály       b) Arany János   c) Vajda János 

 

 

 

 



3.sz. melléklet 

Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavak segítségével! 

A mulasztás következménye 

A szerelmesek sorsa rosszra fordul. Jancsi ugyan megvédi ________ a gonosz mosto-

hától, de most a fiú is bajba kerül. Jancsi a szerelme miatt feledkezett meg a rábízott 

__________. A fiú félve megy _______, de képes legyőzni félelmét és bevallja mu-

lasztását. Vállalja a felelőséget tetteiért. A ________ haragjában elüldözi Jancsit. 

     Iluskát gazda haza juhokról  

 

4.sz. melléklet 

A mulasztás és 

következménye.galleryitem

 

A mulasztás és következménye 
A harmadik                    eseményei a korábbiakban gyökereznek. Jancsi a 
szerelme miatt feledkezett meg a rábízott juhokról, s most az elszéledt nyáj 
miatt hagyja el otthonát.   Ugyanakkor ez a fejezet nyitja meg a későbbi 
kalandok sorát is: Jancsinak vándorútra kell indulnia. A gazdát súlyos ______                    
érte, a                   azonban így is szigorú. Nem józan                         vezeti, 
hanem a düh és az                     . Nem ismeri a megbocsátást, és nem ad rá 
módot, hogy Jancsi helyrehozza a hibáját.                    félve megy haza, de 
képes legyőzni a félelmét, és nyíltan bevallja mulasztását. Ebből is láthatjuk, 

hogy bátor fiú. Vállalja a felelősséget tettéért. Nem hazudik, nem keres 
mentségeket, nem próbálja másra fogni a történteket. 
 
 
 

 



5.sz. melléklet 

1. Milyen szereplőkkel ismerkedhettünk meg a fejezetek során? Húzd alá a helyes 

válaszokat! 

óriás, sárkány, Kukorica Jancsi, törpe, Juliska, boszorkány, Iluska, Fehérlófia, holló, 

oroszlán, indulatos gazda 

 

2. Milyen helyszíneken játszódott eddig a történet? 

palota, sűrű erdő, patak partja, Óperenciás-tenger, Iluskáék háza, Üveghegy, kastély, 

gazda háza 

 

3. Milyennek ismertük meg Jancsit? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

6. sz. melléklet 

1. kérdező kártya 

Kikkel, milyen szereplőkkel ismerkedhettünk meg az eddigi fejezetek során? 

 

2. kérdező kártya 

Milyen helyszíneken játszódtak az eddigi fejezetek eseményei? 

 

3. kérdező kártya 

Milyen napszakban történnek az események? 

 

4. kérdező kártya 

Keress időre utaló sorokat a fejezetekben! 

 



7. sz. melléklet 

Tulajdonság.flipcha

rt
 

 


