
 Aladár kalapján a madár 

Förslag på lektionsplanering. Vi övar bokstäverna a och á med årskurs 1-3. 

Az a - á játékos gyakorlása az 1-3-os csoportban 

Az a-á hangokat/betűket ( néhány más problémásabb betűhöz/hanghoz hasonlóan) ajánlott 

rendszeresen gyakoroltatni kisebb csoportokban. 

A göteborgi kicsiknél jól beváltak a nyelvtörők, pl.: 

Nem minden fajta szarka farka tarkabarka, csak a tarkabarka farkú szarkafajta farka tarkabarka. 

Ádám bátyám pávát látván száját tátván pávává vált. 

A saját ötletből született Aladár-gyakorlat igen népszerű, s az elsősök ugyanúgy élvezik, mint a 

harmadikosok. 

„Aladár kalapján a madár" 

Az óra célja: az a - á differenciálása szóban, írásban, szókincsfejlesztés. 

Az óra menete: 

1. Rajzolással kezdünk. A tanár a táblára, a gyerekek a füzetbe: felhő, felhő mögül kimosolygó 

napocska, esőcseppek. 

2. Rávezető kérdésekkel kombináljuk a rajzolást: 

- Mi történik a képen? Ha az esőt másként mondanád, úgy, hogy á is legyen a szóban, hogyan 

mondanád? Zápornak. Ha a képen süt a nap, milyen évszak van á-val? Tehát ez egy nyári zápor. 

3. Rajzolunk még hegyeket, mezőt, egy fát. 

- Mi történik velünk, ha megver az eső? Megázunk. Tehát itt nyári zápor áztatja a tájat. 

4. A fa alá egy pálcika-emberkét rajzolunk. 

- Az emberkét Elemérnek hívnák, ha az e hangot gyakorolnánk, de mi most az a-t meg az á-t 

gyakoroljuk. Adjatok neki nevet, úgy, hogy a név minél több a-t, á-t tartalmazzon. Aladár. Mit 

csinál Aladár? Aladár a fa alatt áll. Akkor lássuk elölről. Nyári zápor áztatja a tájat. Aladár a fa alatt 

áll. Ki tudná segítség nélkül elmondani? 

5. Aladárra kalapot rajzolunk, arra madarat. A gyerekek ekkorra már belejöttek a játékba, maguktól 

mondják: 

- Aladár kalapján egy madár. 

6. Ismét végigmondjuk. Ösztönözzük a gyerekeket, hogy hosszan ejtsék az á-t, a svéd á ugyanis 

rövid. 

- Nyári zápor áztatja a tájat. Aladár a fa alatt áll, kalapján egy madár. 

7. Újabb rávezető kérdés következik: 

- Ha Aladár s kalapján a madár megáztak, akkor most mi történik velük, miért álltak a fa 

alá?Száradnak, persze. Ki tudja végigmesélni a teljes képet? 

Nyári zápor áztatja a tájat. Aladár a fa alatt áll. Kalapján egy madár. Aladár, s kalapján a madár, 

szárad. 

8. Ezután kiosztjuk a kimásolt, betűhiányos szöveget. A gyerekek a rajzaik alá ragasztják, majd 

beírják a hiányzó a-á betűket. 

9. Ne felejtsük el megemlíteni a mondatkezdő ill. a tulajdonnévkezdő nagybetűket. 

- Melyik szót kezdjük nagybetűvel? Miért? 

Solymossi Enikő 


