
INTEGRÁLT TANÍTÁSI ÓRATERVEZET 

 

A Csóri Mátyás Király Általános Iskola hetedik évfolyama 24 főből áll, melyet 13 fiú és 11 lány tanuló alkot. Hasonló a nemek aránya, 

kiegyensúlyozottak az erőviszonyok. A tanulók többségében átlagos anyagi körülmények között élő családokból érkeztek. Jó az osztályközösség. 

Gyakran segítenek a felnőtteknek és egymásnak is. Az iskola változatos lehetőségeket biztosít a szabadidő hasznos eltöltésére (szakkörök, sport), 

melyet a tanulók szívesen igénybe is vesznek. Az osztályfőnök által szervezett közös programok tovább javítanak a tanulók egymás közti 

kapcsolatán. Sok barátság szövődött az osztálytársak között. Az osztály képességeit tekintve viszonylag homogén összetételű, de van néhány 

támogatást igénylő tagja. A tanulók általában kellően motiváltak, ez a gyengébbeket is jobb teljesítményre ösztönzi. Az átlagtól eltérő tanulókra 

társaik megtanultak odafigyelni, igyekeznek elfogadni őket. Ebben nagy szerepe van az osztályfőnök áldozatos munkájának. A kiemelt figyelmet 

igénylő tanulók az osztályteremben első padsorokban ülnek. Heterogén képességű tanulópárok segítik a hatékony tanórai munkát.  

 

Sajátos nevelési igényű tanuló: nyelvi fejlődési zavar (F80) 

A serdülő fiú a harmadik éve részesül heti egy-egy alkalommal fejlesztő foglalkozásban és magyar nyelv korrepetálásában.  Legutóbbi 

felülvizsgálata során a következőket állapították meg: „A tanuló sajátos nevelési igényű, specifikus fejlődési zavar, diszlexia, diszgráfia tüneteit 

mutatja, melynek hátterében organikus ok vélelmezhető. Az átlagos intellektusú gyermek esetében szórt képességstruktúra, 

figyelemkoncentrációs nehezítettség, kissé rugalmatlanabb tevékenységszervezés, valamint mérsékelt szociális érintettség tárható fel, tartós és 

átfogó nehezítő tényezőt képezve az önálló ismeretszerzés folyamatában.” Feladattudata megfelel életkorának, együttműködő. Folyamatos 

szóbeli megerősítéssel jobb teljesítményre ösztönözhető. Ezáltal fokozódik önbizalma is. Auditív differenciálása folyamatos fejlesztést igényel. 

Feladatértése gyakran pontatlan, e területen is további megerősítésre van szüksége. A két- vagy többelemű utasítások értelmezését és 

végrehajtását folyamatosan gyakorolja. Szeret iskolába járni. Az osztály egyenrangú tagja, társai elfogadják, barátkoznak vele. Önbecsülése sokat 

javult, önértékelése nem mindig reális. Folyamatosan gyakorolja az önellenőrzést. Barátságos, igyekvő és jól motiválható.  

 

 

 

 

 

 

 



Magyar irodalom – 7. évfolyam 

 

Pedagógus neve: Lengyel Valéria tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus – Sziksz Zsuzsanna logopédus, 

szakvizsgázott pedagógus, az inkluzív nevelés okleveles tanára 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Az óra témája: Mozaikok Vörösmarty Mihály életéből 

Az óra típusa: Új ismeret feldolgozása, ismeretbővítés 

Tanítási cél  

− a helyes és kifejező versolvasás 

− értő olvasás, szövegfeldolgozás 

− szöveg- és verselemzés képességének fejlesztése 

− hatékony önálló tanulás megalapozása 

Nevelési, fejlesztési cél  

− Irodalmi alkotások befogadása 

− lényegkiemelés, események összefüggései és sorrendje 

− Erkölcsi értékek közvetítése 

− Együttműködési képesség, kooperatív képességek, feladat – és problémamegoldó képesség alakítása  

Fejlesztendő attitűd: A nemzeti kultúránk megismerése. A helyes versolvasási képesség fejlesztése 

Sajátos fejlesztési feladatok jelölése a tanítási tervezetben a tanuló számára  

Tantárgyi  kapcsolatok: földrajz, történelem, ének-zene, erkölcstan 

Felhasznált források

Feszty Árpád: A magyarok bejövetele Apáczai Kiadó, Celldömölk 2007 Szerk: Esztergályos 

Jenő  

Vörösmarty arcképe ( Írók, költők arcképcsarnoka 

Fűzfa Balázs: Klasszicizmus, romantika, realizmus az irodalomban  - Soros oktatási könyvek  

Önkonet Kft. Budapest, 2000  (103-109.oldal és 181-240.oldal) 

Irodalomtörténeti atlasz a 10-18 éves tanulók számára  - Cartographia Kft.Budapest (CR-0011) 

Radóczné Bálint Ildikó-Virág Gyuláné: Irodalom 7. (OFI, AP-070513) Budapest 

Radóczné Bálint Ildikó- Virág Gyuláné: Irodalom munkafüzet 7. (OFI, AP-070514) Budapest 

Radóczné Bálint Ildikó- Virág Gyuláné: Irodalom 7. (OFI, AP-070513) Tanmenetjavaslat 



Radóczné Bálint Ildikó: Irodalom felmérőfüzet 7. a 7. évfolyam számára (Az AP-070514/1 

számú kiadvány melléklete) 

Online- forrás: https://www.youtube.com/watch?v=-QkU-Xam_p4      Sinkovits Imre előadása  

Zenehallgatás: Egressy Béni: Szózat      (CD /   Liszt Ferenc: Magyar táncok   (CD) 

Idő Tartalom, feladat Módszer, eszköz 
Fejlesztési terület/sajátos 

fejlesztési feladat 

 I. BEVEZETÉS, MOTIVÁCIÓ 

3’ 1. Találd ki! 

Ki tudja, hogy melyik műből, esetleg kitől 

származnak a következő idézetek? (Melléklet) 

Kakukktojás keresése 

Jelentkezés esetén a tanuló felszólítása 

 

figyelemfelkeltés 

 

 

 

kivetítő (egyenként 

jelennek meg az 

idézetek, majd a 

megoldások) 

 

figyelem, emlékezet fejlesztése 

auditív észlelés- és memória, 

fejlesztése, szókincsbővítés, 

fogalommagyarázat 

 

1’ 2. Szervezési feladatok 

 jelentés, tantárgyi felelős 

 a házi feladat ellenőrzése 

Jelentkezés esetén a tanuló felszólítása 

 

megbeszélés 

magyarázat 

ellenőrzés 

 

tanulói füzetek 

figyelem, emlékezet, szövegértés, 

fejlesztése 

önellenőrzés, szókincsfejlesztés, 

fogalommagyarázat 

Célkitűzés: A mai órán Vörösmarty Mihályról fogunk tanulni, és megismerkedünk Szózat című versével. 

 II. AZ ÓRA FŐ RÉSZE 

1’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tényközlés: Vörösmarty Mihály élete 

Székesfehérvárhoz is kapcsolható. 

 Hallottatok már erről? 

 Milyen épületek és intézmények 

vannak a költőről elnevezve 

városunkban? 

 Rávezető kérdések alkalmazása 

 

 

 

 

 

tanári közlés 

beszélgetés 

szemléltetés 

 

 

 

 

 

Táblai kép:  

Vörösmarty Mihály 

arcképe 

Táblai képek a 

Vörösmarty Megyei 

Könyvtár és az általános 

iskola épületéről 

 

Tankönyv. 52-53.oldal 

lap, íróeszköz 

 

kognitív motiváció 

figyelem, emlékezet, 

 

 

 

szóbeli kifejezőkészség 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-QkU-Xam_p4


4’ 2. Mozaikok Vörösmarty életéből c. 

anyagrész önálló elolvasása 

Jelentkezés esetén a tanuló felszólítása 

munkáltatás  olvasási technika javítása, 

szövegértő olvasás fejlesztése 

 

8’ 3. Gondolattérkép készítése az olvasottak 

alapján (Vörösmarty Mihály életrajza) 

A költő születési - halálozási helyének, 

idejének, gyermek- és ifjúkorának 

dokumentálása 

 

 

munkáltatás 

 

differenciálás 

individualizált feladat 

 

 

Irodalomtörténeti atlasz 

19. oldal – Vörösmarty 

Mihály arcképe 

csomagolópapír  

író – és rajzeszköz 

füzet 

kognitív képességek, figyelem, 

emlékezet, kreativitás fejlesztése 

 

szövegértő olvasás, írásbeli 

kifejezőkészség 

javítása 

 

 

 

 

4’ 4. Tanulói kiselőadás/ok meghallgatása a 

gondolattérkép alapján 

A tanuló is felolvassa összegyűjtött anyagát 

tanulói kiselőadások 

 

Gondolattér-kép, mágnes 

a táblára helyezéskor  

füzet 

 

auditív figyelem- és emlékezet, 

szóbeli kifejező-, előadó képesség 

és önbizalom fejlesztése 

 

6’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A Szózat című vers meghallgatása 

Figyeljétek meg a vers hangulatát! 

Milyen gondolatok fogalmazódtak meg 

bennetek a vers meghallgatása közben? 

(hazaszeretet, hűség, odaadás, önfeláldozás, 

bátorság…) 

Jelentkezés esetén a tanuló felszólítása  

A vers műfaja hazafias óda. 

 

 

 

szemléltetés 

utasítás 

beszélgetés 

 

 

 

 

 

tényközlés 

megbeszélés 

 

IKT-eszköz 

https://www.youtube.co

m/watch?v=-QkU-

Xam_p4 

 

 

 

 

 

 

 

 

auditív észlelés-, figyelem- és 

memória fejlesztése 

empatikus képességek javítása 

 

erkölcsi nevelés 

szóbeli kifejezőkészség és 

önbizalom fejlesztése 

szókincs-, fogalomkör bővítése 

 

olvasási technika, verselemzés és 

szövegértés fejlesztése 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-QkU-Xam_p4
https://www.youtube.com/watch?v=-QkU-Xam_p4
https://www.youtube.com/watch?v=-QkU-Xam_p4


4’ 6. A mű vizsgálata 

- váltóolvasás 

A tanuló  kezdi az olvasást 

váltóolvasás 

 

munkáltatás 

Tankönyv 55. oldal, 

tanulói füzet, lapok, 

kártyák 

önbizalom megerősítése 

8’ 7. A mű feldolgozása kooperatív tanulási 

technikával 

Csoportok kialakítása (4 fős csoportok, 

létszám alapján összesen 6 csoport),  

felelősök kiválasztása a születési dátumok 

alapján 

− Csapat számának kisorsolása 

− Felelősök kiválasztása születési 

dátumok alapján 

A tanuló eszközfelelős/csendmester lesz 

- Szabályok felelevenítése 

Szempontok 

a.) műfaj és jellemzői 

b.) szerkezet és megszólítás 

c.) történelmi események 

− nép/nemzet felfogás 

− segítségvárás/ tettek(?) 

− hazaszeretet kifejezése 

 

szervezés 

 

Szükség esetén 

segítségnyújtás a 

felelősök kiválasztásában 

 

 

 

 

véletlenszerű 

csoportalakítás 

bemutatás 

 

 

Kooperatív tanulási 

technika 

Villámkártya módszer,1. 

változat 

 

Felhasználható 

A magyarok bejövetele c. 

könyv  

A felsorolt történelmi 

események kapcsán 

 

 

Halk zene szól 

Zenehallgatás 

Egressy Béni: Szózat c. 

műve 

CD, CD-lejátszó 

 

Melléklet 

 

kártyák 

borítékok 

feladatlap - melléklet 

 

íróeszköz 

vers 

műértelmezés 

 

akusztikus figyelem és emlékezet 

fejlesztése, meglévő tudásanyag 

előhívása 

beszédértés, szókincs, kivárás, 

kezdeményezőkészség 

 

szociális és kooperatív képességek 

fejlesztése, 

 

szókincs/fogalommagyarázat 

fejlesztése 

 

 

erkölcsi nevelés, hazafias érzelmek 

előhívása 

 

 

 

 

 

 

 

önbizalom megerősítése 

 

 

 



d.) Csoportbeszámolók 

meghallgatása 

A pedagógus ügyel arra, hogy a tanuló aktív 

részese legyen a csoportmunkának 

1’ 8.  Tanári összegzés 

A mai órán Vörösmarty Mihály életrajzával 

ismerkedtünk meg  

A következő órán is ebben a témakörben 

bővítjük ismereteinket 

magyarázat 

szemléltetés 

táblakép beszédértés, akusztikus figyelem és 

emlékezet fejlesztése 

 

 III. BEFEJEZŐ RÉSZ 

2’ 1. Differenciált házi feladat kijelölése 

Többségi tanulóknak:   

Munkafüzet 31./1.2. 

Tanulónak: Szófelhő készítése 

Vörösmartyhoz és a Szózathoz 

kapcsolódva 

magyarázat 

 

differenciált 

feladatadás 

 

munkafüzet, füzet, 

íróeszköz 

 

figyelem és emlékezet/ beszéd- és 

feladatértés 

 

 

 

egyéni képességek szerinti 

differenciálás 

 

 

3’ 2. Az órai munka értékelése 

Együttesen az osztálymunka, külön-

külön a csapatok munkája (kitérve az 

egyéni teljesítményekre) kerül 

értékelésre 

Elégedettségi kérdőív gyors kitöltése 

tanulói visszajelzés  

A következő órán 

megbeszéljük 

elégedettségi 

kérdőív 

Melléklet 

 

 

önértékelés, önellenőrzés 

 

vélemények kinyilvánítása, 

érzelemkifejezés, összegzés 



MELLÉKLET 

Versrészletek: egy – egy versszak 

 Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

„Sehonnai bitang ember…” 

 Arany János: Toldi /részlet/ 

„Ég a napmelegtől…” 

 Kölcsei Ferenc: Himnusz /részlet/ 

„Őseinket felhozád…” 

 Vörösmarty Mihály: Szózat /részlet/ 

„Hazádnak rendületlenül ...” 

Felelősök 

1. Eszközfelelős 

2. Csendmester 

3. Írnok 

4. Felolvasó 

Csoportmunka szabályai 

1. Figyelek arra, hogy másnak is jó közérzete legyen 

2. Odafigyelek a körülöttem levőkre, meghallgatom, aki hozzám beszél 

3. Ha kérnek tőlem valamit, megpróbálom teljesíteni 

4. Én is nyugodtan kérhetek mástól 

5. Amit nem tudok, megkérdezem 

6. Szívesen segítek azoknak, akik ezt igénylik 

7. Részt veszek a csapatmunkában. 

8. Támogatom, ha valaki jó dolgot talál ki 

9. Ha valaki jót cselekszik/ jól dolgozik, dicséretet érdemel 



Feladatlap 

Oldjátok meg közösen a feladatokat! Használjátok a segédeszközöket! 

Vers címe: ………. 

Írója:………. 

Műfaja: ………….. 

A műfajra jellemző sajátosságok:………… 

A vers szerkezete: ………….. 

Történelmi események: ………… 

Mire buzdít? ……………. 

Megjelenő hazafias érzelmek:……………. 

Erkölcsi nevelés célzata:…………… 

Eredményes közös munkát! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elégedettségi kérdőív 

ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV     

 

 

Karikázd be a legmegfelelőbb 

számot! 

1. Mennyire tetszettek-e a tanórai feladatok?       1          2           3          4          5 

2. Hogyan érezted magad a csoportos munka alatt?       1          2           3          4          5 

3. Véleményed szerint milyen mértékben vettél részt az egyéni és csoportos munkákban?       1          2           3          4          5 

4. Szívesen végeznél máskor is hasonló feladatokat?       1          2           3          4          5 



 



 



 


