
  
Az óratervek „A nyugati szórványban magyar nyelvet tanítók” győri  

továbbképzésén az Őrszavak (www.orszavak.org) internetes folyóirat 
Tanítástan rovatának feldolgozása alapján készületek. 

 
Összeállította: Lampert Bálint 

 
 

1. Óraterv 

Készítette: Balogh Gizella (Felvidék) 
Évfolyam: 2. 
Tantárgy: Környezetismeret 
Témakör: Az ősz 
Téma: Az állatok ősszel 
 
Óratípus: új ismereteket feldolgozó óra 
 
Oktatási feladatok:  
 

 megismertetni az erdőlakó állatokat 

 megbeszélni , rávezetni a természet törvényszerűségeire 

 környezetvédelmi nevelés 

 a tanult ismeretek begyakorlása találós kérdésekkel 

 feladatlap kitöltése 

 lakóhelyünk jellegzetes állatvilágának bemutatása 

 
Képzési feladatok:  
 
 megfigyelési  és összehasonlítási képességek fejlesztése 

 kooperációs és koncentrálás képességének fejlesztése 

 szaknyelv és szókincsgyarapítás 

 dramatikus játék 

 esztétikai képességek fejlesztése 

 kreativitás fejlesztése 

 koordinációs nevelés 

 zenei nevelés 
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Szemléltető eszközök: képek, magnó, népdal, keresztrejtvény 
 
Az óra tartalma és menete 
 

1.Témaindítás – motiválás 

1.1. Frontális osztálykeretben ősszel is hallható állathangokat hallgatása (pl. 

szarvasbőgés, dámszarvas barcogása, szajkó, varjak hangja) 

Magnó – állathangok 
Frontális osztálymunka 
Mi jut eszetekbe , merre járhattunk? 
 
 

1.2. Állatok felismerése játékos feladatokkal: 

Találós kérdések: 

Találd ki, hogy hívnak? 
Varrni még senki se látta, 
Mégis csupa tű a háta. ( sündisznó) 
 
Fürge állat, hogy is hívják, 
Ugrál ágról, ágra, 
Mogyorót gyűjt nagy serényen 
A fa odújában. ( mókus ) 
 
 

Erdőn, mezőn láthatod, 
Meg is csíp, ha megfogod. 
Feje mákszem, hasa bors, 
Lába vékony, mint a cérna, 
És szorgalmas, fürge, gyors. ( hangya) 
 
Fülem hosszú, bundám selymes,  
A farkincám pöttöm. 
Húsvétkor a gyereksereg 
Nagyon várja jöttöm. (nyúl ) 

 

 1.3. Páros munka: Gyűjtsetek további találós kérdéseket, szólásokat az állatokkal 
kapcsolatban! 
 
 
1. 4. Csoportmunka: Csoportosítsd az állatokat! Tudod – e, hogyan készülnek az 
áttelelésre?  

 
Téli álmot alszik: 
Elköltözik melegebb éghajlatú terültre: 
Vastagabb bundát növeszt: 
 
 



                  
 

                                                   
 

                               
 

Didaktikus játék: 

Dal: Mackó, mackó ugorjál, 

 Mackó, mackó forogjál, 

 Tapsolj egyet, ugorj ki! 

A gyerekek párosával szemben állnak, mintha egy belső és egy külső kör lenne. 
Utánozzák amit énekelnek, ugrálnak, megfordulnak, tapsolnak. Az „ ugorj ki“ – re  
a külső kör egyet jobbra lép, így mindenki új párt kap. 
 

Kersztrejtvényt! 
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1. Az erdőben élek, szeretem a makkot. 

2. Hosszú lábam, hosszú farkam van. 

3. „ Szeretne elmenni, ő is útra kelni. „ 

4.  Ravasz és hízelgő is tudok lenni. 

5. Babszemből lettem kisfiú. 

6. A nyuszi nagyon jó barátom. 

Megfejtés: mackók 

b. Hogyan tudsz segíteni az állatoknak télen?  

 
Készítették: Pathy Lívia (Ausztria), Fésűs Helga (Németo.), Gedeon Márta 
(Lengyelo.), Veréb Ilona (Ausztria), Lengyel Ferenc (Ausztria) 
 
téma Az állatok világnapja (okt.4.) 

célcsoport középhaladó   (13 -14 évesek)  

munkaidő  1 tanítási óra 

médiák, eszközök  internet, szótár 

tanítási cél szókincsfejlesztés, szövegértés, beszéd 

tananyag 

 

Rónay György: Mondd, szereted az állatokat? 

www.zug.hu/hir/ronay-gyorgy--mondd-szereted-az-

allatokat_554.php (2010-09-06)  vagy 

gallery.site.hu/d/4940345-1/Ronay_Gyorgy.doc (2010-09-06) 

állatnevek ismétlése, kategóriák megtanítása  

nevelési cél a gondoskodás érzésének megerősítése, állatszeretetre, -

gondozásra való nevelés, az empátiás készség fejlesztése  

munkaforma egyéni- és csoportmunka 

módszerek 

 

szemléltetés, magyarázat, megbeszélés, tevékenykedtetés, 
ellenőrzés, értékelés 

A vershez kapcsolódó feladatok lehetőséget nyújtanak a 

differenciálásra. 
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Az anyagrész feldolgozása:  
 
 
Az állatok világnapja (okt.4.) 
bevezetés, 
ráhangolás 

kedvenc állatok a környezetünkből 
(Ha tanuló nem nevezi meg, a tanár 
írja hozzá a rigó, pinty szavakat) 

 beszélgetés  
 szógyűjtés 
 

7’ 

főrész ismeretlen szavak értelmezése internet 
segítségével, pl. rigó, pinty, esetleg 
más, a tanulók által felírt szó.  

 Információgyűjtés az 
interneten 

5’ 

 a vers bemutatása  a vers meghallgatása 
(CD/ tanári előadás) 

5’ 

 a vers megértése  szavak értelmezése: 

szótár vagy internet  

 táblázat kitöltése 

15’ 

 beszélgetés az állatokról: pl. 

Milyen állatokat szeretsz? Miért? 

Milyen állatod van otthon? Mit eszik? 

Milyen állatot lehet / nem lehet 

lakásban tartani? 

Mit kell csinálni, ha az erdőben vagy a 

réten találsz valamilyen állatot?  

 A tanulók 

kiscsoportokban 

egymással 

beszélgetnek, 

egymást kérdezhetik. 

15’ 

lezárás összefoglalás, értékelés, hf. A tanár értékeli a 

munkát. 

2’ 

 

 

Munkalap a tanulók számára: 

 

1. Gyűjtsétek össze olyan állatok neveit, amelyek a környezetünkben élnek! 

(közös szógyűjtés a táblára és a füzetbe)  
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2. Keressétek meg a következő madarak leírását az interneten! 

feketerigó - ___________________________  

http://www.bing.com/images/search?q=feketerig%c3%b3&FORM=BIFD#focal

=a2160f9e6ccdb0865c43e1d69ff0a870&furl=http%3A%2F%2Fimage.hotdog.hu%2

F_data%2Fmembers2%2F382%2F243382%2Fimages%2Fsmall_1D2_0451_7570.jpg    

Milyen madár?____________________________________ 

 Hol él? __________________________________________ 

pinty 

http://www.bing.com/images/search?q=pinty&FORM=BIFD#focal=cf1d22a7

6d710b0c835b24a618e57778&furl=http%3A%2F%2Fwww.tananyag.almasi.hu%

2Fkrez%2Faz_erdo%2Fallat%2Ferdei_pinty%2Ferdei_pinty.jpg  

Milyen madár?____________________________________ 

Hol él? __________________________________________ 

 

 

 
 

--------------- 

 
 

--------------- 

 
 

--------------- 

 
 

--------------- 

 
 

--------------- 

 
 

--------------- 

 
 

állatok 
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3. Hallgasd meg a verset! 

 

4. Olvasd el a versrészletet! 

 

Rónay György: Mondd, szereted az állatokat? 
 

Mondd, szereted az állatokat? 

A kutyát, macskát, csacsit, lovat 

s a madarakat: a verebeket, 

rigót, galambot, pintyeket,  

akik a Földön veled élnek,  

s bundájuk, tolluk melegében 

nekik is van szívük, csak éppen nem beszélnek? 
 

Mondd, szereted az állatokat,  

s figyelted őket néhanap: 

hogy mit csinálnak, hogyan élnek,  

s a maguk nyelvén mit mesélnek,  

vagy miről hallgatnak, mikor komor 

csöndjükbe burkolódzva ülnek,  

és titokzatos, hallgatag  

Szavak: 
 
rigó – énekesmadár - _____________ 
pinty – énekesmadár - _____________ 
 
 
 
 
 
 
néhanap – néha 
 
 
komor – szomorú, kedvetlen 
csöndjükbe burkolódzva – csendben 
titokzatos – titkos 
külön világukba merülnek –  elgondol-
kodnak 
 
 
 
 
 
tűnődnek – hosszan elgondolkodnak 
 
 
 
 
 
talány – titok 
 

külön világukba merülnek? 

 

Én szeretem az állatokat,  

Elnézem őket,  

ha játszanak, alszanak vagy tűnődnek  

titkaikon és a világon. 

Hidd meg, barátom,  

nekik is vannak titkaik, 

s csak annál nehezebb talán  

számukra ez a sok talány,  

mert nincsenek rá szavaik.  

 

……. 

http://canadahun.com/forum/showthread.php?t=8632&page=4 (2010-09-06) 
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5. Töltsd ki a táblázatot a vers alapján! 

 „ruhájuk“ lakhelyük hangjuk 

emlősállatok    

 bunda   

    

    

 

   iá – iá  

madarak    

  fészek  

    

    

 

    

  

6. Írj egy levelet a nagymamádnak!  

Meséld el neki, milyen állatod van otthon, és hogyan foglalkozol vele!  

Ha nincs állatod, mesélj arról, milyen állatokat láttál az erdőben vagy a réten. 

 

7. Ismered Nógrádi Gábor Segítség, ember! című könyvét? Ha nem, olvasd el!  
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Ajánlott óratervezet Pathy Lívia – Seper Judit „A én világom“ című 
könyvéhez, amely a Könyvespolc rovatban található meg. 

Összeállította: Pathy Lívia 
 
Az én világom VIII. fejezete – feldolgozási ötlet 

  

tankönyv „Az én világom“ 

célcsoport 1. tanév   (10-11 évesek)  

munkaidő  1 tanítási óra a könyv VIII. fejezetéhez 

médiák, eszközök  könyv, szótár 

tanítási feladatok  szövegértés, beszéd, kommunikáció fejlesztése, 

szókincsfejlesztés, szótárhasználat 

tananyag 

 

„A cukrászdában“ c. fejezet (VIII.)  

 A – csoport  B - csoport 

nevelési cél udvarias viselkedés, együttműködés,közönség előtti szereplés, 

ritika és önkritika 

munkaformák önálló munka, páros munka, csoportmunka  

differenciálás: A – pármunka               B – csoportok   

módszerek  tevékenykedtetés, megbeszélés, gyakorlás, bemutatás, 

ellenőrzés, önértékelés, értékelés,  

 
Az anyagrész feldolgozása:  
Az én világom 89. 93. 98. oldal   
“A” – magyar idegen nyelv – 
pármunka  

 “B” – magyar anyanyelv vagy haladó 
idegen nyelv – csoportmunka  

bevezetés, a feladat ismertetése 2’  
 89. oldal B. párbeszéd olvasása 

+ hasonló párbeszédek 

alkotása 

 

8’  98/13. feldolgozása, 

szókincsének felhasználása, 

esetleg szókincsbővítés (pl. 

„Fizetni szeretnék.“)  
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 93/1. 2. – feladatok megoldása 

pármunkában  

8’  dramatizálás (a szöveg alapján 7 

fő, de a csoport létszáma szerint 

alakítható) 

 A „B“ csoport előadásának 

meghallgatása – beszédértési 

feladat;  

 a tanár kérdésekkel ellenőrzi a 

megértést 

8’  A 98/13. szöveg alapján készült 

jelenetet előadják a B csoport 

tagjai. 

 vegyes  (A + B) csoportokban 89/étlapot kibővítik (szótár) 

/szókincsbővítés, kultúra megismerése, helyesírás/ 

10’ 

 szituációs játékok  - vegyes szereposztás párhuzamosan több 

helyszín (több pincér, több vendég) 

/kommunikáció - a tanulónak lehetősége van a saját nyelvi szintjének 

megfelelő szókincs alkalmazására, de annak bővítésére is. 

anyanyelvűek felelőssége/ 

 10’  

 értékelés, HF. összefoglalás 4’ 
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