
 

Óraterv 

 

Az intézmény neve és címe: ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola (1071 Budapest, Damjanich utca 41-43.) 

A pedagógus:     

Műveltségi terület: Ember és természet 

Tantárgy: Környezetismeret              

Osztály: 1.a osztály                  

Az óra témája: A tél örömei, téli ünnepek 

Az óra típusa: Új ismeretet átadó óra                  

Az óra cél- és feladatrendszere: Az előző órán tanultak felelevenítése. A télre jellemző időjárás, öltözködés, természeti változások megfigyelése, 

megfogalmazása, összegzése. A tél örömei, a téli sportok megismerése, a sportok veszélyeinek megfogalmazása, a védőfelszerelések használatának 

fontossága. A tél ünnepei, a hagyományok összegyűjtése, az eltérő szokások megismerése, az ünnepek fontosságának kiemelése. A télről szerzett tudás 

összegzése, megerősítése. Figyelem felkeltése, előzetes ismeretek felidézése, alkalmazása, új ismeretek nyújtása, fogalomalkotás, következtetések levonása, 

rögzítése.  

A fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: 

A környezetünkhöz való pozitív attitűd megerősítése. Rövidtávú emlékezet, hosszú távú memória fejlesztése, kognitív funkciók, figyelem fejlesztése, 

kifejezőkészség, szókincsbővítés, megfigyelőképesség fejlesztése, következtetés és lényegkiemelés, válogatás és rendezés képességének fejlesztése, 

együttműködés fejlesztése, A szociális készségek fejlesztése.  

Az óra didaktikai feladatai: Meglévő ismeretek felidézése, elmélyítése. Új ismeretek elsajátítása, rögzítése. Fogalomtanítás magyarázat és megbeszélés 

segítségével. 

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat. 

Felhasznált források (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.):  

 Dr. Mester M. (2019). A mi világunk 1. Környezetismeret tankönyv. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.  

 Dr. Mester M. (2019). A mi világunk 1. Környezetismeret munkafüzet. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. 

 Téli öltözködés feladatlap https://hu.pinterest.com/pin/376683956314878454/ (Letöltés dátuma: 2020. 01. 10.) 

 Saját készítésű SMART diasor. 

 

 

Dátum: 2020. 01. 22. 

 

 

 

https://hu.pinterest.com/pin/376683956314878454/


Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

 

I.RÁHANGOLÓDÁS 

 

1 perc  

1. Óra eleji szervezési feladatok 

 

 

megbeszélés 

 

 

frontális munka 

  

4 perc 2. Ismétlés: IGAZ-HAMIS játék: 

 

A SMART oldalon kivetített kérdések 

alapján az előző órákon tanultak 

felelevenítése, a hamis állítások igazzá 

alakításával. 

 

ismétlés,  

kérdezés, 

megbeszélés, 

motiváció, 

ellenőrzés  

értékelés  

egyéni munka füzet, zöld és piros 

ceruza 

SMART dia 

Az igaz állításokat 

zöld, a hamis 

állításokat piros 

színnel jelölik a 

tanulók. 

A hibátlan megoldásra 

matricát kapnak. 

 

4 perc 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kakukktojás játék: 

Borítékban különböző évszakokhoz 

tartozó képeket kapnak a tanulók. A 

szerepek ismertetése után megbeszélik, 

mit látnak a képeken, a képek mely 

évszakhoz tartoznak, s melyik az a kép, 

amelyik a kakukktojás. A beszámolók után 

a kakukktojás képek kikerülnek a táblára, 

s megnevezzük az évszakot: TÉL 

 

magyarázat, 

kooperatív tanulás, 

megbeszélés, 

ellenőrzés 

 

  

 

 

 

 

 

 

csoportmunka 

 

évszakokhoz tartozó 

laminált képek 

borítékban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heterogén 

összetételű csoportok 

alakulnak.  

 

 

 

 

 



 

II. JELENTÉSTEREMTÉS 

 

3 perc 4. A télhez kapcsolódó találós 

kérdések  

- Fejem gombóc, orrom répa, 

mégse vagyok ehető. A kalapom 

lyukas fazék, könnyen le is 

vehető. (hóember) 

- Égből hullok, fehér vagyok. 

Szeretem a kemény fagyot. (hó) 

- Mikor tél van és a csizma hideg 

hóban topog,  

Lecsúszik a domboldalról, rajta 

gyerkőc kuporog. (szánkó) 

magyarázat, 

motiváció, 

játék 

frontális munka SMART dia A találós kérdésekhez 

képek tartoznak, 

melyek részenként 

felfedve segítik a 

kitalálást szükség 

esetén. 

 7 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Előzetes tudás a télről, új 

ismeretek szerzése 

Beszélgetés a kivetített kép alapján a 

télről, a tanulók már meglévő ismereteit 

felidézve, kiegészítve az új ismeretekkel: 

- hónapjai 

- időjárása 

- a tél örömei 

- a természet változásai 

kérdés-felelet, 

tanári  

magyarázat, 

megbeszélés, 

szemléltetés 

 

 

 

 

 

 

 

frontális munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMART dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 perc 6. Az időjárásnak megfelelő 

öltözködés 

 A kivetített dián ki kell választani 

a téli időjárásnak megfelelő 

ruhákat, majd összekötni a 

hópelyhes felhővel.  

 Párokban feladatlapot kapnak a 

tanulók, melyen páros munkában 

erősítjük meg az ismereteiket: ki 

kell választani a kislány téli ruháit. 

szemléltetés,  

magyarázat, 

tevékenykedtetés, 

ellenőrzés 

 

 

 

 

megbeszélés, 

tevékenykedtetés, 

ellenőrzés 

frontálisan irányított 

egyéni munka 

 

 

 

 

 

 

páros munka 

SMART dia, 

varázstoll 

 

 

 

 

 

 

feladatlap, ceruza 

A jelentkező tanulók a 

táblánál jelölik a 

helyes válaszokat.  

5 perc 7. Téli sportok 

A kivetített képeket feladatlapon is 

megkapják a tanulók, melyen jelölniük 

kell azokat a sportokat, melyeket csak 

télen űzhetünk.  

 Mi szükséges a téli sportokhoz?  

 Milyen felszerelésre van 

szükségünk? 

 Mire kell nagyon figyelni? 

(balesetvédelem fontossága) 

megbeszélés, 

szemléltetés, 

motiváció, 

ellenőrzés 

csoportmunka feladatlap, 

SMART dia 

Az ellenőrzéshez a 

SMART diát 

használjuk.  

7 perc 8. Téli ünnepek 

Kivetítem a képeket, s egyenként 

beszélgetünk a legfontosabb ünnepekről. 

szemléltetés, 

kérdés-felelet, 

megbeszélés, 

magyarázat,  

tanári közlés 

frontális munka SMART dia  



 Mikulás:  

Mi történik ezen a napon? Szent Miklós 

története röviden. 

 Advent időszaka, karácsony:  

 Adventi koszorú, karácsony, karácsonyfa, 

ünnepi szokásaink.  

 Farsang: 

Időpontja, eredete, hagyományai.  

 Miért szeretjük az ünnepeket? 

 

III. REFLEXIÓ 

4 perc 9. A télről szerzett ismeretek 

összegzése 

A kivetített dián minden tanuló kiválaszt 

egy képet, megnevezi, s ha a télhez 

kapcsolódik, a halmazba húzza.  

magyarázat, 

szemléltetés, 

tevékenykedtetés, 

motiváció, 

megbeszélés, 

ellenőrzés 

egyéni feladat SMART dia A feladat megoldása 

közben a dián 

elindított téli dalt 

hallgatjuk.  

 Pótfeladat: mf. 34. /1. feladata 

Rajzoljátok be a Mikulás puttonyába, mit 

szeretnétek kapni tőle.  

megbeszélés,  

tevékenykedtetés, 

ellenőrzés 

egyéni munka munkafüzet,  

ceruzák 

Idő esetén készítik el 

a feladatot a tanulók. 

 1 perc 10. Házi feladat  

 

A munkafüzet 34. oldalán jelöljétek be a 

2. feladatot és a 35. oldalon a 4.feladatot. 

Rajzoljatok mellé házikót. 

magyarázat, 

házi feladat 

 

frontális munka munkafüzet, 

ceruza 

  



Először díszítsétek fel a fenyőfát szép 

karácsonyfává, majd a másik feladatban 

kössétek össze a jelmezeket a hozzájuk 

tartozó kiegészítőkkel.  

 

2 perc 11. Az óra értékelése 

 

Az óra végén közösen értékeljük a 

gyerekek munkáját és magatartását.  

 Hogyan érezted magad az órán?  

 Melyik feladat tetszett a 

legjobban? 

 Melyik okozott esetleg 

nehézséget?  

A legügyesebbek sünis matricát 

ragaszthatnak a füzetbe.  

értékelés, 

motiváció 

frontális munka füzet, 

matrica 

A reális önértékelés 

fejlesztése, önbizalom 

növelése.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mellékletek:  

 

1. feladat:  

 
4. feladat megfejtései:  

 
6. feladat:  

 



 
            7. feladat: 

          
 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 



        9. feladat:  

 
 



ÓRATERV 

A pedagógus neve:     

A pedagógus szakja:   tanulásban akadályozottak pedagógiája-hallássérültek pedagógiája 

Az iskola neve:    ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola 

Műveltségi terület:    Matematika 

Tantárgy:    Matematika 

Osztály:    2. osztály (logopédiai tagozat) 

Az óra témája: A tanult szorzó- és bennfoglaló táblák gyakorlása, kiemelten a 3-as szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása 

Az óra cél- és feladatrendszere: A 100-as számkörről szerzett ismeretek felelevenítése, gyakorlása. Kétjegyű számok számtulajdonságának, helyi érték, 

alaki érték, valódi érték fogalmának megerősítése. Számlálás, számolási készség fejlesztése, műveletfogalom megerősítése. A tanult szorzó- és 

bennfoglaló táblák elmélyítése, többszörösök elmélyítése. A 3-as szorzó- és bennfoglaló tábla megszilárdítása, leolvasások, lejegyzések, műveletvégzés 

gyakorlása. Szociális kompetenciák erősítése, együttműködésre nevelés. Matematikai kifejezések életkornak megfelelő használata.  A tantárgyhoz való 

pozitív attitűd kialakítása, megerősítése. 

Fejlesztendő attitűdök, készségek, képességek: Kognitív funkciók, figyelem, emlékezet, kifejező készség, beszédértés, szókincsbővítés, következtetés 

és lényegkiemelés, válogatás és rendezés készségei, kommunikáció, rendszerező, ráismerő készségek, összefüggés-felismerés fejlesztése, síkban való 

tájékozódás fejlesztése.  

Tanítandó ismeretek (tények, fogalmak, szabályok, összefüggések): 3-as szorzó- és bennfoglaló tábla. Többszörösök ismerete, összefüggések 

felfedezése. Szorzótényezők felcserélhetősége, a művelet leolvasása. Képekről művelet lejegyzése, megoldása.  

Elérendő fejlesztési szint, tudásszint: Legyenek képesek a szorzást leolvasni, a megfelelő műveletet minél önállóbban lejegyezni, elvégezni.   

Az óra didaktikai feladatai: Meglévő ismeretek felidézése, elmélyítése. Új ismeretek elsajátítása, rögzítése, alkalmazása. Fogalomtanítás magyarázat 

és megbeszélés segítségével. Ellenőrzés, értékelés. 

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, vizuális kultúra; 

Dátum: 2018.03.06. 

 



 

 

Felhasznált források: 

 Esztergályos Jenő (2016). Az én matematikám 2. tankönyv a 2. évfolyam számára.1 Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.  

 Varga Lívia (2015). Számoljunk!  Készség- és képességfejlesztő munkafüzet a 2. osztály számára.2 Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  

 https://gyereketeto.hu/tanulas/szorzotabla-jatekosan/ (Letöltés dátuma: 2015.01.20.) 

 https://hu.pinterest.com (Letöltés dátuma: 2018.01.14.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A tervezetben Tk. rövidítéssel szerepel. 
2 A tervben Kmf.. rövidítéssel szerepel. 

 

 

https://gyereketeto.hu/tanulas/szorzotabla-jatekosan/


 

Idő 

 

Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégiák Megjegyzés, differenciálás 

Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

 

 

1 

perc 

 

3 

perc 

 

 

I. RÁHANGOLÓDÁS 

 

Vendégek köszöntése 

 

1. Számkör játék- számsorozatok 

folytatása szabály betartásával 

Golyó adogatásával elindított számsor 

folytatása 

- kettesével növekvő 

- tízesével csökkenő 

- hármasával növekvő 

- ötösével csökkenő  

Megbeszélés, 

játék 

 

 

 

 

 

A tanulók 

frontálisan, körben 

állva végzik a 

feladatot. 

 

Frontálisan irányított 

egyéni munka 

 

 

 

Golyó 

Szorzótábla 

 

 

Többszörösöket ábrázoló 

szorzótábla, amin a 

szemükkel követhetik a 

számokat igény szerint. 

 

Az eszköz motivál, és 

elősegíti a figyelem 

koncentrációját. 

 

 

 

5 

perc 

2. Számköri ismeretek gyakorlása 

-  Számok felismerése tulajdonságok 

alapján 

 

A százas táblán letakart számok 

felismerése tulajdonságuk alapján, a 

számkártyákból kirakják a gondolt számot 

a helyiérték táblára.  

34, 61, 50, 19 

Az utolsó számról a tanulók mondanak 

minél több tulajdonságot.  

Pótfeladat: Gondoltam egy számra! 

játék  

Megbeszélés, 

játék, 

jutalmazás 

Frontálisan irányított 

egyéni munka 

100-as tábla, számkártyák, 

helyiérték táblák, korongok 

 

 

 

5 

perc 

3. Fejszámolás gyakorlása 100-as 

számkörben 

20+10             10+2                 9+3 

30+20             20+4               15+3     

50+40             30+5               18+3             

30+60             40+8               24+3 

Megbeszélés, 

kérdezés, 

ellenőrzés 

 

 

 

Frontálisan irányított 

egyéni munka 

Számkártyák, helyiérték tábla, 

százas tábla 

 

 

Differenciálás: százas tábla 

használata képesség szerint 



 

Idő 

 

Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégiák Megjegyzés, differenciálás 

Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

 

 

3 

perc 

4.Szorzótáblák gyakorlása – Kelj, fel… 

játékkal 

 

A tanulók a padra borulnak. Kezdem az 

„ébresztgetésüket”:  

„Kelj fel, … (tanuló neve)!” 

„Hány órára?” 

„2.5” 

„10” 

Ezután a tanulók egymást ébresztik fel.  

 

 

 

Megbeszélés, 

kérdezés, 

játék 

 

 

Frontálisan irányított 

egyéni munka 

  

 

 

 

 

A játék motiváló hatású. 

 

 

4 

perc 

5. Szorzó – és bennfoglaló táblák 

gyakorlása dominó játékkal 

 

A tanulók párban dolgozva gyakorolják a 

műveleteket dominó lapok sorba 

rendezésével, a start mezőtől a cél mezőig 

haladva.  

 

Ellenőrzés megoldókulcs alapján. 

 

Megbeszélés, 

magyarázat, 

tevékenykedtetés, 

kooperatív 

tanulás, 

ellenőrzés; 

Páros munka 

 

 

 

 

 

Dominó 

 

       

Tevékenykedtetés motiváló 

hatású, a páros tagjai 

egymás munkáját is 

ellenőrzik, segítik.  

 

A párok a szokásosan 

kialakított ülésrend szerint 

alakulnak. 

    

   4  

perc 

6. Csoportalakítás  

 

A tanulók borítékban kapnak egy-egy 

műveletet, amit megoldva kis postásként 

kézbesítik azt a megfelelő házszámhoz.  

 

Az azonos házszámhoz kézbesítő tanulók 

alkotnak egy csoportot. 

 

 

Megbeszélés, 

magyarázat, 

tevékenykedtetés, 

szemléltetés 

Differenciált egyéni 

munka 

Műveletkártyák, házak a 

megfelelő házszámmal 

 

     1. számú melléklet  

Képesség szerint homogén 

csoportokat alakítok ki.  



 

Idő 

 

Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégiák Megjegyzés, differenciálás 

Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

   

 

 

  6 

perc 

 

 

 

 

 

7. 3-as szorzó- és bennfoglaló tábla 

gyakorlása 

 

A csoportok különböző nehézségű 

műveletek megoldásával raknak ki egy-

egy puzzle képet.  

A tanulók egymás után következnek, a 

csoporttagok figyelik, segítik egymás 

munkáját. 

 

Pótfeladat: 

Időbeli orientáció fejlesztése  

 

Megbeszélés, 

magyarázat,  

szemléltetés 

kooperatív 

módszer, 

ellenőrzés;  

Differenciált 

csoportmunka 

Tavaszi virágok képeiből 

puzzle, szorzótábla 

 

     2. számú melléklet 

 

Szükség esetén még 

használhatják a 

szorzótáblájukat.  

 

 

 

6  

perc 

8. 3-as szorzó – és bennfoglaló tábla 

gyakorlása  

 

 Melyik szorzótáblával fogunk 

foglalkozni? - meseszám 

 Kártyajátékkal a szorzások, 

bennfoglalások gyakorlása (E., 

T., T., M.) 

  Képhez műveletek írása (D., D., 

R., T.) 

 Puzzle kép (K., V., K., J.) 

 

Pótfeladat 

 3-as ház gyakorlása dobókocka 

játékkal 

 

 

 

Megbeszélés,  

tevékenykedtetés, 

ellenőrzés; 

Differenciált 

csoportmunka 

Feladatlapok, szorzótábla, 

szorzó- és bennfoglaló kártya 

 

     3. számú melléklet 

A feladatok célja a – minél 

önállóbb – gyakorlás, 

művelet leírásának 

gyakorlása.  

 

Szükség esetén a csoportok 

megsegítése, vitás esetek 

eldöntése.   



 

Idő 

 

Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégiák Megjegyzés 

Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

 

 

 

4 

perc 

III.REFLEXIÓ 

 

9. Műveletek javítása 

 

Feladatlapon elvégzett, részben hibás 

műveletek javítása.  

 

 

 

 

 

Megbeszélés,  

magyarázat, 

ellenőrzés;  

 

 

 

 

 

Páros munka 

 

 

Feladatlapok, zöld ceruza 

 

    4. számú melléklet 

 

 

A „kistanár” feladat 

motiváló a tanulóknak, 

szívesen ellenőrzik a 

műveleteket, játszva 

gyakorolnak.  

 Pótfeladat: Műveletvégzés gyakorlása 

Idő esetén differenciált egyéni munkával 

oldják meg a tankönyv feladatát.  

Tk. 133./9. (E., T., T.) 

Többiek: Tk. 133./7.   

Megbeszélés,  

gyakorlás,  

ellenőrzés;  

Differenciált egyéni 

munka 

Tankönyv, ceruza, szorzótábla Akinek szüksége van rá, 

használhatja a szorzótáblát.   

 

2 

perc 

10. Házi feladat megbeszélése 

Kmf. 63./1. a 3-mal való szorzás, 

bennfoglalás, osztás gyakorlása egyéni 

munkával.  

  

Megbeszélés, 

házi feladat; 

Frontális 

osztálymunka 

 Kmf., ceruza   

       

A házi feladat célja a 3-as 

szorzó- és bennfoglaló tábla 

megerősítése.  

 

 

2 

perc 

11. Az órai munka értékelése 

Az órai magatartást és teljesítményt 

értékeljük.Tanulói visszajelzés az óráról: 

Miben voltál ügyes? Mi volt nehéz? 

 

Értékelés, 

kérdezés; 

Frontális 

osztálymunka 

 Fontos a saját élmény, 

visszacsatolás, önértékelés 

gyakorlása.  

Az órai munka értékelése: 

kis ötös szerzése 

 

 

 

 



Mellékletek: 

1. számú melléklet 

 

 

2. számú melléklet 

 

           

 

 

 



3. számú melléklet 

  

 

      

 

 

 

4. számú melléklet 

2.10=  20              4. 4= 16   

9.10=100                    10.4= 40 

5.  5=  25               3.3=   9 

3.  5=  10               7.3= 24 

4.  2=    8               5.3= 12 

       

 

 



 

 

2.10=  20      4. 4= 16    

5.10=  70      8. 4= 27 

9.10=100                        10.4= 40 

5.  5=  25       3.3=    9 

3.  5=  10       7.3=  24 

4.  2=    8       5.3=  12 

9.  2=  16                          9.3=  27  

 

 

 

 

7.10=  70      6. 4= 14 

9.10=100                         9.4=  40 

6.  5=  35       7.3=  21 

8.  5=  40       4.3=  24 

7.  2=  14       5.3=  15 

9.  2=  16                         9.3=  27  

            5.  4=  20      6.3=  19    

          10.  4=  36      1.3=    3 

 

 

 

              



Óraterv 

 

Az intézmény neve és címe: ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola (1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.) 

Tanít:  

Műveltségi terület: Anyanyelv és kommunikáció 

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom/ írás (helyesírás) 

Osztály: 2. osztály  

Az óra témája: gy/ty hangok differenciálása szavakban 

Az óra típusa: Alkalmazó/begyakorló óra  

Az óra cél- és feladatrendszere 

 Fejlesztendő attitűdök, készségek, képességek: Ritmusérzék fejlesztése; Figyelem és emlékezet fejlesztése; Vizuális – auditív érzékelés, 

észlelés, beszédészlelés fejlesztése; Artikulációs mozgások és ezek érzékelésének fejlesztése; Rendszerező készségek fejlesztése; 

Szókincsbővítés; Problémamegoldó gondolkodás, összetett képességek fejlesztése; Olvasáskészség, helyesírási készségek fejlesztése; 

Együttműködési készségek, önellenőrzési képességek fejlesztése; Szociális észlelés és alkalmazkodás; Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése; 

 Tanítandó ismeretek (tények, fogalmak, szabályok, összefüggések: A ty/gy betű-hang kapcsolatok pontos megállapítása, jelölése írásban; 

 Elérendő fejlesztési szint, tudásszint: A tanulók legyenek képesek helyesen megállapítani, hogy mikor melyik hangot hallják, és ennek 

megfelelően írásban a helyes betűt alkalmazzák a szavak tollbamondása során. 

Az óra didaktikai feladatai: Motiválás, érthetőség, fokozatosság, szemléletesség, előismeretek felidézése, új ismeret nyújtása, alkalmazása, 

rendszerezés, gyakorlás, értékelés, visszacsatolás; 

Tantárgyi kapcsolatok: Környezetismeret, irodalom, vizuális kultúra, matematika; 

Felhasznált források:  

 Meixner Ildikó (1993).: Játékház tankönyvcsalád. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Dátum: 2020.01.08. 

 

Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 



Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

Bevezető rész 

 

 

 

 

 

3 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 perc 

1. „Összefirkált kép” – ty/gy betűk 

felismerése, előhívása 

 Az interaktív táblán kivetítve látható a 

két betű részletekben (a betűk egyes 

részletei ki vannak takarva). A 

gyerekek feladata, hogy ráismerjenek, 

és olyan szavakat mondjanak, 

amelyek az adott betűk hangjaival 

kezdődnek.  

Nézzétek meg jól, melyik két betűt rejtettem 

el a táblán! Aki már sejti, mondjon olyan szót, 

ami a betűk hangjával kezdődik! Először a 

baloldali betűvel kezdünk! (5-6 szót kivárok.) 

Miután megnevezik a betűt, valaki felfedi 

(szivaccsal letörli a takaró vonalakat) azt. 

 

 

 

 

 

Játék 

 

Megbeszélés 

 

Magyarázat 

 

 

 

Szemléltetés 

 

 

 

 

 

 

Megfigyelés 

 

 

 

 

Frontálisan 

irányított munka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktív tábla 

1.sz . melléklet 

 

 

 

 

 

Ha nem megfelelő szót 

mondanak (gy helyett ty betűs 

szót vagy fordítva), 

kihangsúlyozva megismétlem, 

hogy észrevehető legyen a 

különbség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Mindkét hang képzésének 

megbeszélése (hasonlóságok az 

artikulációs mozgásokban, 

különbségek a zöngésség 

tekintetében) 

Figyeljük meg, mi történik a szájunkban, 

amikor ezeket a hangokat képezzük! Morog-e 

a torkunk?  

 

 

Szemléltetés 

 

Frontálisan 

irányított munka  

 

 

 

 

Többször is hangoztatjuk 

váltakozva mindkét betű 

hangját, hogy könnyebb 

legyen az összehasonlítás.  

 

 

 

 

 

 

3 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Figyelemfejlesztő játék babzsákkal 

 Minden tanuló feláll, és babzsákot 

adogatunk egymásnak az előzőleg 

megbeszélt szabály alapján: 

A babzsákkal fogunk játszani. Ha olyan szót 

hallasz, amelyben ty hang szerepel, nekem 

dobd vissza a babzsákot! Ha pedig a szóban gy 

hangot hallasz, akkor az egyik társadnak dobd 

tovább! 3 próbával kezdünk. 

 

 

Játék 

 

Megbeszélés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontálisan 

irányított egyéni 

munka 

 

 

 

 

 

 

 

babzsák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 szóval próbajátékkal 

indítunk. 

Ezt követően a hibázók 

leülnek. 

16-18 szót fogok mondani, 

akiknek sikerül állva maradni, 

jutalomlépés az értékelő 

táblán. 

 

 

 

 



Fő rész 

 

 

 

5 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 perc 

 

 

1. Szóvadászat: ty/gy betűs szavak 

kirakása szótagokból 

 Az interaktív táblán szótagok vannak 

kivetítve. Ezekből kell szavakat kirakni, 

miközben a tanulók párosítják a 

megfelelő szótagokat. 

Szavakra fogunk vadászni. Aki ki tud rakni a 

szótagokból szavakat, emelje fel a kezét!  

(A jelentkezők közül választok, ha jó szót 

mond, kimehet, és kirakhatja a táblán.) 

 Kirakást követően, hangosan újra 

elolvassuk a szavakat. 

Y, olvasd fel a kirakott szavakat! Folytasd X…. 

 

Megbeszélés 

 

Magyarázat 

 

Szemléltetés 

 

 

 

 

 

Frontálisan 

irányított egyéni 

munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontálisan 

irányított egyéni 

munka 

Interaktív tábla 

2.sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha nincs ötlet, 

szómagyarázattal próbálom 

rávezetni a gyerekeket. 

 

 

Egyes szavak jelentésére 

rákérdezek, illetve 

megbeszéljük az esetelegesen 

felmerülő ismeretlen szavakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 perc 

 

2. Hiányos szavak kiegészítése ty/gy 

betűkkel 

 Feladatlap megoldása párokban (az 

egymás mellett ülő tanulók kerülnek 

Magyarázat 

 

Megbeszélés 

 

Szemléltetés 

Pármunka 

 

Differenciált páros 

munka 

 

Feladatlap 

3.sz. melléklet 

 

 

Differenciálás: A feladatlap 12 

hiányos szót tartalmaz, de 

nem kell mindenkinek 

megcsinálni az összes 

kiegészítést. Mindenkinek be 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 perc 

 

 

 

párba): Hiányos szavakat kell gy/ty 

betűkhöz kötni, attól függően, hogy 

melyikkel lehet az adott szót 

kiegészíteni.  

Olvassátok el a szavakat, és kössétek ahhoz a 

betűhöz, amelyik szerintetek hiányzik a 

szóból! Nézzük meg az elsőt közösen! 

 Feladat ellenőrzése az interaktív 

táblán 

Most pedig nézzük, meg, hogyan lehetett 

kiegészíteni a szavakat! Pipáljátok ki, ha jól 

sikerült a kiegészítés! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzés 

szemléltetéssel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontálisan 

irányított egyéni 

munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktív tábla  

4.5.sz. melléklet 

 

 

 

 

van jelölve, mely szavakkal kell 

dolgoznia. Így 2 párnak kell az 

összes szóval elkészülnie, egy 

párnak 6 szóval, a többieknek 

pedig 8 szóval kell végezniük. 

A kijelöltnél több szóval is el 

lehet készülni, de az 

ellenőrzést akkor kezdem, ha 

a kijelölt mennyiséggel 

mindenki készen van. 

 

Próbálom segíteni az 

önellenőrzés folyamatát. 

 

Hibátlan feladatmegoldás 

esetén jutalomlépés jár az 

értékelő táblán. 

 

 

 

2 perc 

 

 

 

 

3. ty/gy hangok differenciálása, jelölése 

írásban: tollbamondás 

 Ábécé tábla kiosztása, elmondása 

Mondjuk el sorban az eddigi betűinket! 

 

 

 

Szemléltetés 

 

Magyarázat 

 

Frontálisan 

irányított egyéni 

munka 

 

 

 

 

Ábécé tábla 

Tollbamondás 

szövege 6.sz. 

melléklet 

 

 

 

 

 

A szóanyag részben az előző 

feladatokból származik. 

 



 

8 perc 

 Szavak/mondatok látó-halló, illetve 

csak hallás utáni tollbamondása 

Vegyétek elő a füzeteteket, és írjátok fel a „t” 

(tollbamondást jelöljük így) betűt! 

a.) E-ZS-D-V, a szekrényre, illetve a polcra 

ragasztottam a Ti mondataitokat. 

Olvassátok el, majd menjetek a 

helyetekre, és próbáljátok 

emlékezetből leírni a mondatokat! 

b.) A többiek rám figyelnek, szavakat 

fogok diktálni, amiket le kell írni. Az 

első szó….., X, tapsold le, hogyan 

fogod magadnak diktálni? (5 szót 

hallás alapján írnak le, majd végül egy 

mondatot látó-halló tollbamondással) 

Összeszedem a füzeteteket, és holnapra 

ellenőrzöm a munkátokat! 

 

Megbeszélés 

 

 

Magyarázat 

 

 

 

 

Differenciált egyéni 

munka 

 

 

 

 

 

 

Egyéni munka 

 

 

 

 

 

 

Füzetek, lapok a 

mondatokkal, 

interaktív tábla, 

szükség esetén 

használhatják az 

előzőleg kiosztott 

ábécé táblákat is. 

E-ZS-D-V tanulók számára 

mondatokat helyeztem el a 

terem két helyszínén, ők 

ezeket írják le saját tempóban 

haladva, ha hamarabb 

elkészülnek bekapcsolódnak a 

többiekhez. 

 

 

 

 

A tanulókat biztatom, hogy 

mondják magukban, amit 

éppen írnak. Ez sajnos még 

nagyon gyakran zajossá válik, 

tehát próbálok a zajszintre is 

figyelni. 

 

 

 

Befejező rész 



 

 

2 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 perc 

 

 

1. Játékos feladat csapatokban: okos 

szavak keresése, jelölése 

 A gyerekek négy csapatban 

dolgoznak, egy négyfős és három 

háromfős csapatban. Kapnak egy 

feladatlapot, amelyen szópárok 

szerepelnek, ty/gy betűs változatban 

(pl. tyúk-gyúk). Jelölniük kell a szópár 

okos változatát. 

Csapatokban fogtok dolgozni (az ülésrend 

alapján jelölöm ki a csapatokat). Egy 

feladatlapot kaptok, amelyen szópárokat 

olvashattok. Jelöljétek bekarikázással az 

okos szavakat! Egyezzetek meg, ki az olvasó, 

ki a karikázó, és ki a „döntéshozó”! A 

megjelölt szópárokkal kell elkészülnötök, ezt 

fogom mindenkinél megvárni. 

 Feladat ellenőrzése a táblánál 

(hibás/buta szavak elvarázsolásával) 

 

 

 

 

Megbeszélés 

 

Magyarázat 

Szemléltetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenciált 

csoportmunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatlap 7.sz. 

melléklet 

Interaktív tábla, 

8.sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csapattagok szerepkörét 

előre megbeszéljük. 

 

 

 

Differenciálás: A feladatlap 12 

szópárt tartalmaz, de nem kell 

mindenkinek mindegyik párt 

megvizsgálnia. Csapatonként 

be van jelölve, mely párokat 

kell összehasonlítani. Így a 

négyfős csapatnak kell az 

összes szóval elkészülnie, egy 

csapatnak 6 párral, a 

többieknek pedig 9 szópárral 

kell végezniük. A kijelöltnél 

több szóval is el lehet készülni, 

de az ellenőrzést akkor 

kezdem, ha a kijelölt 

mennyiséggel mindenki 

készen van. 

 

Amelyik csapatnak sikerült a 

kijelölt párokat helyesen 

megjelölni, jutalomlépés jár az 



 

 

 

Most pedig ellenőrizzük le, hogyan 

dolgoztatok! 

 

 

 

 

Frontálisan 

irányított csoportos 

munka 

 

 

értékelő táblán. Az a csapat is 

kaphat jutalomlépst, akik 

szépen tudnak 

együttműködni. 

 

 

 

1 perc 2. Az óra lezárása, értékelése 

 

PÓTFELADAT:  

Tapspárbaj: A gyerekek párban játszanak. 

ty/gy hangot tartalmazó szavakat sorolok, 

és akkor kell tapsolni, ha a szóban gy hang 

szerepel. Aki gyorsabban tapsol, az mehet 

oda egy másik társához, akivel hasonló 

módon kell „megmérkőznie”. Ha nem tapsol 

senki, amikor kellene, vagy mindketten 

tapsolnak, ahol nem kellene, leülnek 

mindketten, és új pár játszik. 

Dicséret  

Motiváció 

Értékelés 

Megbeszélés 

 

 

 

Játék 

   

 

 

Hibázás esetén kihangsúlyozva 

megismétlem a szót, hogy 

észrevehető legyen a 

különbség. 

 

3 győzelem esetén, 

jutalomlépés jár az értékelő 

táblán. 

 

  



Mellékletek 

 

 

1.sz. melléklet        2.sz. melléklet  

 

    
 

  



3.sz. melléklet       4.sz. melléklet 

          

                                                       
 

5.sz. melléklet       6.sz. melléklet 

                      



7.sz. melléklet       8.sz. melléklet 

                      



Óraterv 

Az intézmény neve és címe: ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola (1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.) 

Tanít:  

Műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: irodalom   

Osztály: 7.osztály   

Az óra témája: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk – a regény összefoglaló áttekintése 

Az óra típusa: ismétlő-rendszerező (összefoglaló) óra  

Az óra cél- és feladatrendszere: 

Fejlesztendő attitűd, készségek, képességek: Olvasottak értelmezése önállóan, pontos és értő olvasás fejlesztése; Problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése; Ráismerő-rendszerező készségek fejlesztése; Szóbeli kifejezőkészségek fejlesztése, szókincs bővítése; Kreativitás 

fejlesztése; Vizuális, auditív és taktilis figyelem és emlékezet fejlesztése; Helyesírási készségek (tulajdonnevek helyesírása) fejlesztése; Szociális 

észlelés és alkalmazkodás, empátiás készségek, együttműködési készségek, kooperatív tanulási képességek fejlesztése; Önellenőrzési képességek 

fejlesztése;  

A tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.): A regény legfontosabb történéseinek logikai rendje, összefüggéseinek helyes értelmezése; 

Az elsajátított szókincs aktivizálása; Az események tanulsága; 

Elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: A tanulók legyenek képesek az összefüggések saját szavaikkal történő megfogalmazására; 

Vonjanak le következtetéseket a szereplők jellemének alakulását illetően, és ezáltal az olvasottak járuljanak hozzá saját értékrendjük 

formálódásához is; 

Az óra didaktikai feladatai: motiválás, aktivizálás, fokozatosság, szemléletesség, ismeretszerzés, rendszerezés, rögzítés, összefoglalás, 

megerősítés, gyakorlás, visszacsatolás 

Tantárgyi kapcsolatok: magyar nyelv, történelem, matematika, természetismeret, etika, ének-zene 

Felhasznált források:  



Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. Molnár Ferenc jogutódai, 1952, 2011. Móra Könyvkiadó, 1996, 2011. (könyvben így szerepelnek az adatok.) 

 

Letöltés helye, ideje: 

Hanganyagok 

Dés László-Geszti Péter (első bemutatása:2016.11.05.): A Pál utcai fiúk zenés játék (hanganyag) 

Igen, jó volt: https://www.youtube.com/watch?v=ACthInj6tKQ&list=RDACthInj6tKQ&start_radio=1, (2018.05.28.) 

Az ember eltéved: https://www.youtube.com/watch?v=i2dY4nv27Oc&index=5&list=RDACthInj6tKQ (2018.05.28. 

Képek a Fábri Zoltán által rendezett, 1969-ben készült filmből - Magyar Nemzeti Filmarchívum:(A film két képe nem látható a mellékletben, csak az 

elérhetőségüket adtam meg.) 

https://www.google.hu/search?q=A+pál+utcai+fiúk+képek&client=opera&hs=zmx&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjo6p3azKPbAhV

QCuwKHTADCfUQsAQIJg&biw=1880&bih=943#imgrc=3mdcnj1fCgK0pM: (2018.05.28.) 

A feladatok egyéb képei: 

verkli : https://www.google.hu/search?client=opera&hs=i7c&biw=1880&bih=943&tbm=isch&sa=1&ei=qnAJW8GINKvksAfn-

rnYCg&q=verkli+képek&oq=verkli+képek&gs_l=img.3...614977.616328.0.617265.6.6.0.0.0.0.84.388.6.6.0....0...1c.1.64.img..0.3.205...0i7i30k1.0.1Zp-

RiKvlZQ#imgrc=0D9pEHyOa36v3M: (2018.05.28.) 

krajcár: https://www.google.hu/search?client=opera&biw=1880&bih=943&tbm=isch&sa=1&ei=SHMJW8-

SIYLGwALOhJeoCQ&q=krajcár+képek&oq=krajcár+képek&gs_l=img.12...71426.76626.0.78062.8.8.0.0.0.0.97.530.8.8.0....0...1c.1.64.img..0.3.231...0i7i30

k1j0i7i10i30k1.0.zrml3RFT-6M#imgrc=Repf3AmT0rvAHM: (2018.05.28.) 

lóvasút:https://www.google.hu/search?client=opera&biw=1880&bih=943&tbm=isch&sa=1&ei=FHMJW9GaPJDZwQKdnbWICg&q=lóvasút+képek&oq=ló

vasút+képek&gs_l=img.12...44040.46410.0.50811.7.7.0.0.0.0.90.435.7.7.0....0...1c.1.64.img..0.5.328...0j0i7i30k1.0.SmjjhkZ1poE#imgrc=KuKVbkdcsZBIQ

M: (2018.05.28.) 

tinta és toll: https://www.google.hu/search?client=opera&biw=1880&bih=943&tbm=isch&sa=1&ei=l3MJW-

DfFseUkwXY762IDA&q=tinta+és+toll+képek&oq=tinta+és+toll+képek&gs_l=img.12...65320.71945.0.74914.13.13.0.0.0.0.79.833.13.13.0....0...1c.1.64.img

..0.5.369...0i7i30k1.0.ZkDoDcSAhaA#imgrc=j9mx_EjgC498SM: (2018.05.28.) 

grund: https://www.google.hu/search?q=grund+képek&client=opera&tbm=isch&tbs=rimg:CUlfSPnW4noCIjh0dg0Y8RHkQWZ-kN59D8Zyf-

W9v_15p1QdjS7TFOyGGJwVm_14Oka8wa6QNEOEyH9UlMmFj119bt_1SoSCXR2DRjxEeRBEbOvahmh_10j8KhIJZn6Q3n0PxnIRA2Q26bJ2APwqEgl_

15b2_1_1mnVBxHGY_1rEPM1s6CoSCWNLtMU7IYYnEZ0nkY92Jh6rKhIJBWb_1g6RrzBoRKq0s-

CiwVdQqEgnpA0Q4TIf1SRHuMvo0E93xgioSCUyYWPXX1u39ESZqzAiffOH1&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiGk4i50KPbAhWDmbQKHSwoAp0Q9C9

6BAgBEBs&biw=1880&bih=943&dpr=1#imgrc=SaGvIol_hgTo-M: (2018.05.28.) 

füvészkert: 

https://www.google.hu/search?client=opera&biw=1880&bih=943&tbm=isch&sa=1&ei=mHQJW9TmO8zewAKLxZjYBQ&q=füvészkert+képek&oq=füvész

kert+képek&gs_l=img.12..0.43738.46782.0.49768.10.10.0.0.0.0.94.726.10.10.0....0...1c.1.64.img..0.4.315...0i7i30k1.0.ohMDSZ2TlYg#imgrc=1yE7RQJg0m

I9ZM (2018.05.28.) 



Dátum: 2018. május 31. 

A fenti linkeken jelenleg csak a képekhez hasonló képek találhatóak, gyakran nem jelennek meg az általam használt képek. Ezért újra megkerestem az 

általam felhasznált képeket. 

Jelenleg (az anyag pdf dokumentummá szerkesztésekor) ezek a képek elérhetők az alábbi linkeken: 

Képek a Fábri Zoltán által rendezett, 1969-ben készült filmből:  

(A film két képe nem látható a mellékletben, csak az elérhetőségüket adtam meg.) 

 

https://pim.hu/archivum/puf/kepek/upload/2008-12/2cgerar.jpg (2020.10.25.) 

https://static.kritikustomeg.org/pix/tn720x600/cce/p_391_lyzophhn.jpg (2020.10.25.) 

Egyéb képek: 

verkli: https://1.bp.blogspot.com/-eoTMdFef3uQ/UoIVZKR8RtI/AAAAAAAAH30/FvGq9FKsR14/s1600/verkli_maxi.jpg (2020.10.25.) 

krajcár: https://m.eremshop.hu/datadir/termekek/Ferenc-Jozsef-20-Krajcar-1870-K-B-VaLTo-PeNZ-2541-7165.jpg (2020.10.25.) 

lóvasút: https://m.cdn.blog.hu/ci/cities/image/budapest/budapest_margitsziget_lovasut3.jpg (2020.10.25.) 

tinta és toll: https://www.sass-co.com/images/toll_tinta.jpg (2020.10.25.) 

grund: https://moly.hu/system/immersion_items/original/immersion_items_18944.jpg?1519754631 (2020.10.25.) 

füvészkert: https://www.alumni.elte.hu/medias/image/7685084665ebe7922a76a2.jpg (2020.10.25.) 

  



Időkeret Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések, differenciálás 
Módszerek 

Tanulói 

munkafor-

mák 

Eszközök 

I. Bevezetés, ráhangolódás 

5 perc 1. Villámpárbaj 

A játékot egy páros kezdi: egy-két szóval 

megválaszolható (a regénnyel, illetve a 

szókincsével kapcsolatban) kérdéseket kapnak. 

A gyorsabban helyes választ adó tanuló léphet 

tovább egy következő társához. 3 egymást 

követő helyes válasz esetén + pontot lehet 

szerezni, ekkor egy újabb páros indít újabb 

kört. 

Pl.: Mi a regény műfaja? 

Hogy mondanád más szóval azt, hogy nem 

mond igazat? stb. 

 

megbeszélés, 

játék 

magyarázat 

frontális 

munka,  

pármunka 

szekrényajtóra helyezett 

szókártyák, 

1. számú melléklet 

A kérdéseket én indítom, de 

folyamatosan próbálom az éppen nem 

játszókat kérdések, illetve szavakhoz 

tartozó meghatározások 

megfogalmazására buzdítani. 

2 perc 2. Bevezető smart-diák 

 Évszámkártyás dia: Évszámkártyákból 

kell két évszámot kirakni az erre 

vállalkozónak. Az egyik évszám a 

regény megírásának éve, a másik pedig 

magának a történetnek az éve, amikor 

játszódik. 

 

megbeszélés, 

irányított 

beszélgetés 

 

egyéni munka 

 

smart dia, 

 

 

2. számú melléklet 

 

Az évszámkártyás feladatot jelentkezés 

alapján oldja meg valaki. 

 

 Bevezető smart-diák     



1 perc  Időszalag: Megpróbáljuk elképzelni, 

illetve értelmezni, mennyire történt 

mindez régen. A saját, illetve a szülők 

születési évéhez viszonyítunk. 

 

szemléltetés, 

magyarázat 

 

frontális 

munka 

 

smart dia 

3. számú melléklet 

 

3 perc Bevezető smart-diák 

 Puzzle párokban: Korabeli dolgok 

puzzle-képeit kell párokban kirakni, 

amit majd a táblán ellenőrzünk a 

képekhez tartozó fogalom fölötti ablak 

megnyitásával. 

 

irányított 

beszélgetés, 

szemléltetés, 

ellenőrzés 

páros munka 

 

fényképek, smart dia, 

4. számú melléklet 

 

Az egymás mellett ülő tanulók alkotnak 

egy párt. 

 

2 perc Bevezető smart-diák 

 A két fő helyszín diája: A két fő 

helyszín képén elrejtve megtalálható a 

történetben egymással szembenálló két 

csapat megnevezése is. Megfigyelést 

követően lehet odébb mozdítani, és 

ezzel láthatóvá tenni a feliratokat 

(vörösingesek, Pál utcaiak). 

irányított 

beszélgetés, 

ellenőrzés 

egyéni munka Smart dia 

5. számú melléklet 

 

A képen elrejtett csapatok 

megnevezését jelentkezés alapján 

mutathatja meg valaki. Ha nem látják, a 

kurzorral segítek. 

II. Főrész 

3 perc 1. Szereplők csoportosítása 

Két tanuló a smart táblánál végzi a 

csoportosítást, a többiek pedig önállóan, 

feladatlapon. A tábla ellenőrző lehetőségének 

használatával közösen ellenőrzünk, amikor 

mindenki elkészült. 

feladatmegol-

dás 

differenciálás 

ellenőrzés 

 

frontálisan 

irányított 

egyéni munka, 

illetve páros 

munka 

smart dia, 

6. számú melléklet 

 

feladatlap, 

7. számú melléklet 

A smart dián ugyanazok a szereplők 

vannak megadva, mint a feladatlapon. 

T7 és T8 tanulók feladatlapján (olvasási 

nehézségeik miatt) kevesebb szereplő 

neve található, szótagolva.  



3 perc 2. Mutatkozz be, mintha Te lennél…:  

Az arra vállalkozó tanuló kiválaszt egy 

szereplőt az előző feladat diája alapján, és 

megpróbálja elmagyarázni a többieknek, E/1. 

személyben fogalmazva. 3-4 szereplő kerül 

ezen a módon bemutatásra. 

szerepjáték frontálisan 

irányított 

egyéni munka 

smart dia, 

6. számú melléklet 

 

Ha esetleg nem lenne vállalkozó a 

feladatra, magam kezdem el a 

bemutatkozást, ezzel ösztönözve a 

gyerekeket. 

2 perc 3. Csapatok alkotása „levelezéssel” 

A regényből megismert levelezéssel (kis 

papírkártyára írt nevek összehajtogatva – a 

tanulók ezeket továbbítják egymásnak, 

miközben én elfordulok) a gyerekek a 

levélkékben álló nevek alapján megalkotják a 

Pál utcaiak és a Vörösingesek csapatát. Arra 

az oldalra kell átülniük, ahová a levélben 

megkapott szereplő tartozik. 

 

A további feladatok értékelése csapatonként 

történik: 5 féle feladat – 5 lépési lehetőség a 

GRUND felé, melynek illusztrálása 

folyamatos lesz a táblán. Minden helyesen 

megoldott feladat után léphetnek egyet a 

GRUND felé. 

feladatmeg-

oldás 

játék 

 

megbeszélés, 

magyarázat, 

szemléltetés 

frontálisan 

irányított 

egyéni munka 

összehajtogatott 

szókártyák a szereplők 

neveivel, a csapatok 

megnevezése 

feliratokon 

8. számú melléklet 

 

Rajz GRUND felirattal 

a táblán, krétával 

jelölve a lépések helye, 

a két csapatot jelző 

piros, illetve piros-zöld 

korongok, 

9. számú melléklet 

Az egyes tanulókhoz tartozó szereplőket 

úgy jelöltem ki (és ennek megfelelően 

írtam fel a névkártyákra a hozzá tartozó 

szereplőt), hogy mindkét csapat 

összességében hasonló képességekkel 

bírjon. 

 

Magamnak is felírtam, kihez melyik 

szereplő kerüljön, ha esetleg valamelyik 

kis levél eltűnne a továbbítás közben, ez 

ne okozzon fennakadást. 

4 perc 4. Szinkronizálás 

Mindkét csapat kap egy-egy jelenetet 

ábrázoló képet (a filmből származó képek). A 

feladatuk az, hogy szólaltassák meg a képen 

látható szereplőket a történteknek 

megfelelően. 

megbeszélés,  

szerepjáték 

csoportmunka smart dia, 

10. számú melléklet 

Ahol szükséges, segítek a szerepek 

felosztásában. 



3 perc 5. „Tapogatós feladat” 

Mindkét csapatból kijön egy-egy tanuló. A 

maguk mögé nyújtott kezeikbe kapnak egy 

tárgyat (egy maroknyi gitt, illetve egy zászló). 

Tapogatás alapján meg kell állapítaniuk, mi 

az, majd a társaik közreműködésével el kell 

mondaniuk, hol van szerepe az adott tárgynak 

a regényben.  

feladatmeg-

oldás, 

irányított 

beszélgetés, 

szemléltetés 

egyéni, illetve 

frontális 

munka 

egy maroknyi gitt, 

zászló 

 

(távcső, trombita, 

üveggolyó, notesz) 

Ha nem jönnek rá tapintás alapján, a 

csapattársak magyarázatokkal 

segíthetnek. 

 

Ha az időkeretbe esetleg beleférne, 

lehetne még egy kör a zárójelben 

megadott tárgyakkal. 

3 perc 6. Kinek a dala szól? 

Csapatonként elhangzik egy-egy dal részlete 

A Pál utcai fiúk című zenés játékból. Fel kell 

ismerni, kinek a dala szól, és melyik 

eseményhez kapcsolódik a dal. 

feladatmeg-

oldás, 

irányított 

beszélgetés 

egyéni, illetve 

frontális 

munka 

Hangfelvételek: 

Nemecsek dala 

Geréb dala 

Ha nem sikerül rájönni, a meghallgatást 

követően idézek szóban egy-egy sort a 

dal-részletekből. 

 

3 perc 7. Szókereső 

Mindkét csapat 3-3 tagja szókeresőben keresi, 

kik voltak a hozzájuk tartozó csapat követei. 

Ellenőrzésként a smart táblán is jelölöm a 

megoldást, ha a párok elkészültek. 

T7 és T8 tanulók külön feladatot kapnak. 

 

feladatmeg-

oldás,  

játék, 

differenciálás, 

ellenőrzés 

páros munka, 

csoportmunka 

smart dia, szókereső 

feladatlap 

11-12. számú melléklet 

 

13. számú melléklet 

T7 és T8 tanulók a smart táblán 

anagramma feladat megoldásán 

keresztül gyűjtik össze a 3 lehetséges 

küzdésmódot. A tábla jelzi, ha helyes a 

megoldásuk.  

Időbeli csúszás esetén ez a feladat 

kimarad. 

5 perc 

 

 

 

 

 

8. Feladatlap megoldása önállóan 

 Egyik csapat tagjai: Mondatok 

kiegészítése a hiányzó nevekkel; T7 és 

T8 ugyanezt a feladatot kapja kapcsos 

feladat formájában. 

 Másik csapat tagjai: Események 

számozása a helyes sorrendnek 

megfelelően; 

A tábla két kapcsolódó feladatával ellenőrzünk. 

feladatmeg-

oldás, 

ellenőrzés 

egyéni munka smart dia,  

14-15. számú melléklet 

smart dia+feladatlap, 

16. számú melléklet 

kapcsos feladat, 

 

T7 és T8 tanulók az első csapat 

feladatát kapják kapcsos feladat 

formájában: két-két megadott név közül 

kell választaniuk, és kapoccsal jelölniük 

azt, amelyikkel kiegészíthető az adott 

mondat. 



3 perc   

17-18. számú melléklet 

smart dia+feladatlap 

 

A gyorsabban elkészülő tanulók 

megkaphatják a másik csapat 

feladatlapját is. 

A két feladat megoldásával a regény 

cselekményvázlatát kapják meg a 

tanulók. 

III. Befejezés, értékelés 

1 perc 1. A feladatmegoldások 

eredményességének áttekintése 

Megnézzük, melyik csapat jutott el a grundra. 

 

szemléltetés, 

irányított 

beszélgetés 

frontális 

munka 

Rajz GRUND felirattal 

a táblán, krétával 

jelölve a lépések helye, 

a két csapatot jelző 

piros, illetve piros-zöld 

korongok, 

9. számú melléklet 

 

A győztes csapat tagjai + pontokat 

kapnak, amelyeket be lehet váltani ötös 

osztályzatra (10+ = tantárgyi ötös) 

2 perc 2. Véleményformálás 

Volt-e értelme a harcnak? Hogyan lehetett 

volna elkerülni a harcot? Tanácsolnád-e 

barátodnak, hogy olvassa el ő is a regényt? 

A táblán igen/nem feliratok alapján 

véleményüknek megfelelő oldalon 

helyezkednek el a tanulók 

szemléltetés, 

irányított 

beszélgetés 

frontális 

munka 

19. számú melléklet A véleményformálásnál megadott 

kérdések már a következő órára 

vezetnek át, azt készítik elő. 

 

 

 



Mellékletek 

1.Szekrényajtóra helyezett szókártyák 

Bevezető rész/ 1.feladat 

A képen látható szavak magyarázatával történik a Villámpárbaj 

 
 

 

2.Smart – évszámkártyás feladat 

Bevezető rész/2. feladat 

A dián látható számok mozgathatók. 

Piros számok: A regény keletkezésének ideje 

Kék számok: A történet ideje 

 
 



3.Smart – időszalag 

Bevezető rész/2. feladat 

Az időszalag segítségével történik annak a szemléltetése, mennyire 

történt mindez régen. 

 
 

 

 

 

4.Smart – puzzle/tárgyak a múltból 

Bevezető rész/2. feladat 

A képeket puzzle formában kapják meg, kirakást követően 

interaktív tábláról a képernyőárnyékoló funkció feloldásával 

történik az ellenőrzés. 

Eredetileg csak az alsó sort látják, miután kirakta minden pár a 

saját képét, elmondhatja, szerinte melyik tárgy megnevezése 

tartozik az általa kirakott képhez. Ezt követően érintés alapján 

előtűnik az adott kép. 

 
 

 



5.Smart – Helyszínek 

Bevezető rész/2. feladat 

A két kép a regény két szembenálló 

csapatának a hadiszállása. A két csapat 

felirata olyan színre van állítva, hogy 

belevész a képbe. Csak alaposan megfigyelve 

lehet a feliratokra rátalálni. A jobb oldali 

képen már láthatóbbak a feliratok. 

  
 

 

6.Smart – szereplők csoportosítása 

Fő rész /1. feladat 

  

Két tanuló önállóan dolgozik a táblánál, a többiek feladatlapon. 

Amikor mindenki elkészült, a tábla Check funkciójával ellenőrizhető 

lesz a feladatmegoldás. 

 



7.Feladatlap – szereplők csoportosítása - Főrész/1. feladat 

Húzd oda a szereplőt a csapatához! 

 

 

Áts Feri 

Barabás 

Csele 

Boka 

Pásztorok 

Szebenics 

 

 

Pál utcaiak 

 

Vörösingesek 

Wendauer 

Richter 

Kolnay 

Csónakos 

Geréb 

Nemecsek 

 
 

Húzd oda a szereplőt a csapatához! (differenciált változat) 

 

 

Áts Fe-ri 

 

Cse-le 

 

Bo-ka 

 

Pász-to-rok 

 

 

 

Pál ut-ca-i-ak 

 

Vö-rös-in-ge-sek 

Sze-be-nics 

 

Csó-na-kos 

 

Ge-réb 

 

Ne-me-csek 

 

 

 

8.Összehajtogatott szókártyák szereplők megnevezésével, 

feliratok a két csapattal - Csapatok alkotása „levelezéssel” 

Fő rész/3. feladat 

A levélkék egyik oldalán a gyerekek neve szerepel, 

összehajtogatott állapotban ez olvasható. Annak kell a levelet 

továbbítani, akinek a neve rajta szerepel. Ha megkapja valaki a 

levelét, kihajtogatja. és elolvashatja egy szereplő nevét. Abba a 

csapatba kell leülnie, amihez a levélkéjén álló név gazdája 

tartozott a regényben. 

 



9.Táblakép – feladatmegoldások menetét jelző illusztráció 

Fő rész/3. feladat 

A csapatok minden helyesen megoldott feladatot követően léphetnek 

egyet előre a grund felé, vagyis a csapatokat jelölő korongot előrébb 

helyezzük. 

 
 

10.Smart – a szinkronizálós 

feladathoz tartozó jelenetek képei 

Fő rész/4. feladat 

Csapatonként rövid kis párbeszédet 

adnak elő a képeknek megfelelő 

jelenet szerint. 

 

 

 

 

A Pásztorok elveszik Nemecsek golyóit. 

 

 

 

 

Geréb „lefizeti” a tótot. 

 

  



11-12. Smart – szókereső 

Fő rész/7. feladat 

Először párokban történik a 

feladatlapon a megoldás, majd 

ellenőrzés a tábláról. 

  
 

13.Smart – anagramma 

Fő rész/7. feladat 

T7 és T8 a táblánál dolgoznak, amig 

a többiek a szókeresőt csinálják. 

A feladatból kiderül, milyen 

harcnemekben egyeztek meg a fiúk. 

  
 

 

 



14-15. Hiányos mondatok 

feladatlap - Smart – hiányos 

mondatok kiegészítése 

Fő rész/8. feladat 

Az egyik csapat feladatlapján 

hiányzó nevekkel egészíti ki a 

szöveget. 

Ellenőrzés az interakítv táblán: 

Érintésre előtűnik a pirossal írt 

megoldás. 

Egészítsd ki nevekkel a mondatokat! 

A ……………………………….. einstandot követnek 

el. 

…………………………………. ellopja a grundról a 

zászlót. 

…………………………………………………………

……………. a Füvészkertbe látogtnak. 

……………………………………………. feloszlatja a 

gittegyletet. 

……………………………………….. megvesztegeti a 

tótot. 

 
 

 

 

16.Kapcsos feladat 

Fő rész/8. feladat 

A nevekkel történő hiányos mondatok kiegészítésének 

differenciált változata, T7 és T8 számára 

Önálló ellenőrzési lehetőség: a feladatlapot megfordítva a 

kapcsok alatt színes csíkok láthatók. 

 
 

 



17-18. Feladatlap események 

számozásával, Smart – események 

sorrendezése 

Fő rész/8. feladatlap 

A másik csapat feladatlapon sorrendezi az 

eseményeket, amit majd szintén az interaktív 

táblán látható sorrendezős feladattal 

ellenőrzünk. 

Számozd be az eseményeket! 

………. A Pál utcaiak győznek a csatában. 

……….. Gerébnek megbocsájtanak. 

………. Mindkét csapat követei ellátogatnak 

az ellenfélhez. 

………. Nemecsek megpróbálja visszalopni a 

zászlót. 

………. Hiába volt a harc: a grundot felássák 

 
 

 

19.Smart - véleményformálás 

Befejező rész/2. feladat 

A tanulók felállnak, és a véleményüknek megfelelő oldalra állnak. 

 
 



Óratervezet 

 

Az intézmény neve és címe:  ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola (1071, Budapest, Damjanich utca 41-43.) 

Tanárjelölt neve:    

Helyettes tanító:  

Gyakorlatvezető:  

Műveltségi terület: magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: magyar irodalom 

Osztály: 7. b osztály 

Az óra témája: Költőink a hazáért, a haladásért. Vörösmarty Mihály: Szózat 

Az óra típusa: Új ismeretet átadó óra. 

Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az 

elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: a költemény gondolati mondanivalójának megismertetése a tanulókkal. Empátia, 

figyelem, együttműködés, érvelés, vitakészség, kritikai gondolkodás 

Az óra didaktikai feladatai: művelődési ismeretek bővítése; nemzeti öntudat, hazafias érzelmek erősítése; az egyén szerepének 

megtapasztalása a közösségen belül (felelősségvállalás másokért) tanulásban akadályozott tanulók körében.  

Tantárgyi kapcsolatok: történelem és állampolgári ismeretek, digitális kultúra 

Felhasznált források: Hámor Jánosné: Irodalmi olvasókönyv 8. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005); Irodalomtörténeti atlasz - 

Általános iskolások számára (Cartographia Tankönyvkiadó, Budapest, 2007) 

Dátum: 

 

 



 

  Nevelési-oktatási stratégia  

Időkeret Az óra menete Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök Megjegyzések 

 2’ RÁHANGOLÓDÁS 

Jelentés. 

 

1. Egy híres kézirat. 
Tekintsük át a tábla képeit!   

Vörösmarty Mihály és a Szózat 

kézirata. Milyen 

információkhoz jutunk a képek 

alapján? 

 

 

 

frontális munka 

 

interaktív tábla 

 

 

6’  

2. Oldjuk meg a 

feladványokat!  

Akasztófajáték. 

A XIX. század első felének 

magyar irodalmához, művészeti 

életéhez kapcsolódva.) 

 

Ellenőrzés. 

A feladványokhoz 

minden esetben segítő 

információkat rejtettem el 

az interaktív fájlban.  

 

 

frontális munka 

 

 

 

interaktív tábla 

  

 

 

 

differenciálás 



  Nevelési-oktatási stratégia  

Időkeret Az óra menete Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök Megjegyzések 

 

 

 

 

 

6’ 

3. 1. Két különös életút. 
Kölcsey Ferenc és Vörösmarty 

Mihály életútjának és 

munkásságának 

összehasonlítása. 

 

Fogalomkártyákon szereplő 

információkat csoportosítanak a 

tanulópárok. 

 

Ellenőrzés. 

 

3.2 Igaz vagy hamis? Döntsd 

el! 
Az adott állításról kell 

eldöntenie a tanulónak, hogy 

van e valóságtartalma. 

 

Ellenőrzés. 

Képességek szerint 

heterogén tanulópárok 

szervezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szimultán szervezési 

forma lehetőséget biztosít 

arra, hogy a mérsékeltebb 

anyanyelvi 

képességekkel 

rendelkező tanulót a 

gyógypedagógus  

egyénileg támogassa. 

 

 

 

páros  munka 

 

 

 

 

egyéni munka 

 

 

 

 

        

irodalmi   atlasz 

 

fogalomkártyák 

alkalmazása 

 

 

 

interaktív tábla  

 

 

tantárgyi 

koncentráció 

 

differenciálás 

 

 

 

 

 

 

differenciálás 



  Nevelési-oktatási stratégia  

Időkeret Az óra menete Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök Megjegyzések 

 

 

(4.)1 Mit tudunk a XIX. 

század korának tudományos 

és művészeti intézményeiről? 

 

Beszélgetés a korszak 

tudományos és művészeti 

életéről. 

 A diákok  – szükség 

esetén – színkódolás 

segítségével is fel tudják 

ismerni az adott 

intézményeket.  

 

frontális munka 

 

interaktív tábla 

 

tantárgyi 

koncentráció 

 

3’  

5. Korabeli foglalkozások 

Csoportalakítás. – A tanulók 

három szekciót alkotnak: (1)  

„Újságírók”, (2) „Színészek”, 

(3) „Tudósok”. A diákok a 

nevüket kártyán kapják, ellátva 

az adott fantázianévvel. 

Képességek szerint 

heterogén tanulói 

összetételű csoportok 

alakulnak. 

 

egyéni munka 

 

névkártyák 

 

differenciálás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A zárójelbe tett sorszámok metodikai pótlépéseket jelölnek: azokat az órai feladatok közé akkor emelem be, ha az első három metodikai lépést követően az időkeretbe 

belefér.  (Ezért nincs hozzárendelve időmennyiség.) 



 

  Nevelési-oktatási stratégia  

Időkeret Az óra menete Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök Megjegyzések 

 

 

 

4’ 

 

 

JELENTÉSTEREMTÉS 

 

6.  Mit jelenthetnek az alábbi 

szavak? 

 

Az új ismeretként szolgáló mű 

kevésbé ismertebb, és a 

befogadás szempontjából 

fontos kifejezései külön 

megbeszélés tárgyát képezik a 

foglalkozáson, 

 

Ellenőrzés. 

 

  

 

 

 

 

A tanulók az ismeretek 

egyszerűbb befogadása 

érdekében 2x3 választási 

lehetőséget kapnak. 

 

 

 

 

 

páros2 munka 

 

 

 

 

feladatlap 

 

interaktív tábla 

 

 

 

 

differenciálás 

 

 

4’  

7. Vörösmarty Mihály: 

Szózat.  
A mű tanári bemutatása. 

 

Az esetleges ismeretlen 

szavakat a tanulók a szövegben 

jelölhetik. 

 

A még nem hallott kifejezések 

megbeszélése. 

 

 

A tanulók, ha igénylik a 

költemény bemutatását a 

néma olvasással a 

könyvben is követhetik. 

(A látó-halló csatorna 

egymást erősíti a 

befogadás során.) 

 

 

frontális munka 

 

 

 

interaktív tábla 

 

 

 

 

tantárgyi 

koncentráció 

                                                 
2 A tanulócsoport hét főből áll. Ezért az egyik „pár” trióvá alakul át. A munkaforma jelölésekor a többség elvét érvényesítettem a tervezéskor, ezért jelöltem páros 

munkát.  



  Nevelési-oktatási stratégia  

Időkeret Az óra menete Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök Megjegyzések 

 

 

 9’ 

 8. Értelmezzük a szöveget! 

Az „Újságírók” a 3-5. 

versszakhoz-, a „Színészek” a 

6-9. versszakhoz-, míg a 

„Tudósok” fantázianévvel 

ellátott tanulópár a 10-12. 

versszakhoz kötődő 

szövegértési feladatlapot old 

meg. 

 

Ellenőrzés. 

 A tanulópárok, ha 

szükséges három válasz 

közül választhatják ki a 

helyes megoldást. 

 

 

 

 páros munka 

  

 

 

interaktív tábla 

 

 

 

tantárgyi 

koncentráció 

4’ 9. Írjuk le a füzetbe a 

legfontosabb információkat! 

Óravázlat leírása a füzetbe. 

A mérsékelt 

grafomotoros 

képességekkel 

rendelkező tanulók 

mondatkártyán 

kinyomtatva is 

megkapják a szöveget. 

 

 

egyéni munka 

füzet 

mondatkártya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Nevelési-oktatási stratégia  

Időkeret Az óra menete Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök Megjegyzések 

 

 

4’ 

 

REFLEXIÓ 

 

10. Vizsgáljuk meg a vers 

különleges szerkezetét! A 

keretes szerkezetről.   Miért 

használhatjuk a kifejezést, mi 

irodalommal foglalkozók? 

Kiemelt háttérrel 

jelenítem meg a második 

és az utolsó 

(szövegazonos) 

versszakot az interaktív 

táblán a könnyebb 

megértés érdekében. 

 

 

egyéni munka 

 

interaktív tábla 

 

tankönyv 

 

  (11.) Idézzük fel a ma tanult 

ismereteinket! Memóriajáték. 

A témához kapcsolódó képek 

megnevezésével. 

  frontális munka interaktív tábla 

 

 

 

1’ 

12. „Hazádnak 

rendületlenül…” Házi felada.t 

Vörösmarty Mihály: Szózat. 

Az első két versszak 

megtanulása (memoriter).          

A jobb anyanyelvi 

képességekkel rendelkező 

tanulók több versszakot is 

vállalhatnak.  

 

frontális munka 

 

 

 

 

differenciálás 

 

2’ 

 

13. Gondold végig! 
Ma milyen teljesítményt 

nyújtottál? Értékelés. 

Személyre szabott módon 

történik. 

 

  

egyéni munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mellékletek 

 

A sorszámok a metodikai lépés számát jelölik, a  tervezetben való eligazodást segítik. 

 

2. Az akasztófajátékban megjelenő személy-és helységnevek (a zárójelben a segítségként előhívható rávezető információ található):  

 

(1) Arany János (Kölcsey Ferenc és Vörösmarty Mihály kortársa, a Toldi szerzője.); (2) Huszt (Kölcsey Ferenc epigrammája az egykor dicső 

napokat megélt várról.); (3) Petőfi Sándor (Kölcsey Ferenc és Vörösmarty Mihály kortársa, a Nemzeti dal szerzője.); (4) Tokaj ( A Himnusz 

harmadik versszakában megjelenő híres szőlőtermelő vidék.); (5) törökök (A 16-17.században velük harcolt a magyar nép.); (6) Erkel Ferenc 

(A Himnusz megzenésítője.)  

 

3.1. A fogalomkártyákon megjelenő információk:  

 

Kölcsey Ferenc:1790-1838; Kölcsey Kálmán; Debrecen; Parainesis; országgyűlési képviselő 

Vörösmarty Mihály: 1800-1855 Csajághy Laura; Budapest; Csongor és Tünde; Perczel Mór 

 

3.2. Az igaz-hamis feladat állításai (zárójelben a helyes döntések): (1) Kölcsey Ferenc a reformországgyűléseken sürgette a nemzeti haladást. 

(igaz); (2) Kölcsey leghíresebb műve a Nemzeti dal. (hamis); (3) Vörösmarty Mihály Nyéken született. (igaz); (4) Vörösmarty Mihály 

házitanítóskodott a Perczel családnál. (igaz); Kölcsey és Vörösmarty egyaránt átélte az 1848-as forradalmat és szabadságharcot. (hamis) 

 

(4.) A XIX. század korának tudományos és művészeti intézményei. (1) Kisfaludy Társaság; (2) Magyar Tudományos Akadémia; (3) 

Nemzeti Színház; (4) Tudományos Gyűjtemény. 

 

6. A szómagyarázat tárgyát megjelenítő feladatlap 

 

Párosítsátok a szavakat a jelentésével! 

 

rendületlenűl     ezer év 

ezredév     hazáért 

honért      kitartóan 

________________________________________________ 

 



viszály      mellkas   

kebel      elgyengüljenek 

sorvadozzanak    veszekedés 

 

8. A versszakok értelmezéséhez kapcsolódó feladatlapok (az első oszlopban a kérdések láthatók, a második oszlopban a differenciáló 

feladatlap tartalma található meg): 

 

Újságírók (3-5. versszak) Újságírók (3-5. versszak) 

 

1. Mekkora történelmi időkapcsolódik a magyar földhöz?  

_________________________________________________ 

2. Ki az a történelmi személy, aki vezette a honfoglaló 

magyarokat, és „megküzdött a honért” (a hazánkért)? 

________________________________________________ 

 

3. Melyik eszméért (gondolatért) harcolt a magyar nép a legtöbbet 

a történelem folyamán?  

________________________________________________ 

1. Mekkora történelmi időkapcsolódik a magyar földhöz?  

száz év (évszázad) •  ezer év (ezredév) •  tíz év (évtized)  

 

2. Ki az a történelmi személy, aki vezette a honfoglaló 

magyarokat, és „megküzdött a honért” (a hazánkért)? 

Mátyás király   • Petőfi Sándor • Árpád vezér 

 

3. Melyik eszméért (gondolatért) harcolt a magyar nép a 

legtöbbet a történelem folyamán?  

A szabadságért.  • A rabságért. • A versenyzésért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Színészek (6-9. versszak) 

 

Színészek (6-9. versszak) 

 

1. A sok balszerencse és viszály után megfogyatkozott a 

magyar nép. Mire utal a költő ezek után mi a legfontosabb? 

_________________________________________________ 

2. Kihez kiált a költő, kitől kérdez rá az ezer éven át tartó 

szenvedésre? 

_________________________________________________ 

3. Miért ontja vérét annyi szív, miért szakad meg annyi hű 

kebel? 

________________________________________________ 

 

1. A sok balszerencse és viszály után megfogyatkozott a magyar 

nép. Mire utal a költő, ezek után mi a legfontosabb? 

Még mindig él a magyar nép   •  Hogyan emlékezzünk a népre. 

  

2. Kihez kiált a költő, kitől kérdez rá az ezer éven át tartó 

szenvedésre? 

A feleségéhez.  • A nagy világhoz („a népek hazájához”). 

 

3. Miért ontja vérét annyi szív, miért szakad meg annyi hű kebel? 

Más nemzetért. •   A hazáért. • A barátságért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tudósok (10-12. versszak) 

 

Tudósok (10-12. versszak) 

 

1. Milyen kornak kell „jőnie” ezek után? 

__________________________________________  

2. Ha esetleg nem jön el ez a kor, mi fog történni? 

__________________________________________  

3. Ebben az esetben kik veszik körül a nemzetünk (a 

magyarság) sírját? 

__________________________________________ 

 

4. Milyen kornak kell „jőnie” ezek után? 

Még ennél is rosszabb kornak.  • Ennél jobb kornak. 

  

5. Ha esetleg nem jön el ez a kor, mi fog történni? 

Akkor a nemzetet el fogják temetni.  •  A magyar nép újjászületik. 

 

6. Ebben az esetben kik veszik körül a nemzetünk (a magyarság) 

sírját? 

Néhány magyar ember. •  Népek veszik körül. • Senki sem. 

 

 

9. Az óravázlat szövege:  

 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

 

Az 1836-ban írt költemény magyar nemzeti  jelkép, hazafias óda. 

 

10. A memóriajátékban megjelenő képek tartalma: (1) Vörösmarty Mihály; (2) Kölcsey Ferenc; (3) Szent Korona; (4) jogar; (5) országalma;  

(6) A Himnusz kézirata; (7) A Szózat kézirata. 

 

Az óratervezethez saját készítésű interaktív tananyag tartozik.  

 

 

 

 

                     


