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Tanítási tervezet 
 
 
 
Tantárgy: magyar nyelv és irodalom 
Osztály: 4. évfolyam 
Helyszín. NyME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola 
Tananyag: „Felfedezések az égen” című ismeretterjesztő szöveg feldolgozása 
Tanít: Ruppertné Hutás Kinga 

Az óra feladatai:  
1. Tanítási – tanulási feladatok: 

– olvasás technikai gyakorlás 
– ismeretterjesztő szöveg tartalmi feldolgozása (szóértelmezés, lényegkiemelés, a 

megismert fogalmak alkotó jellegű alkalmazása) 
2. Nevelés feladatok 

– helyünk a világegyetemen belül 
– szerepünk életünk, személyiségünk alakításában 

3. Képzési feladatok: 
– kommunikációs képesség 
– kreativitás, fantázia 
– ismeretszerző képesség 
– megfigyelési, rendszerező, asszociációs képesség 
– szókincsfejlesztés 

 
 
Módszerek: szemléltetés, bemutatás, magyarázat, megbeszélés, tevékenykedtetés, gyakorlás, 

                ellenőrzés, értékelés 

Tanulás szervezés:  
– önálló munka 
– frontális osztálymunka 
– páros munka 
– csoportmunka  

 
Taneszközök, szemléltetés: korong, pálcika, karton, ismeretterjesztő könyvek, szókártyák 

                                          fólia, írásvetítő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Az óra menete 
 

1. Játékos ráhangolás 

1.a. Manipuláció korongokkal, pálcikákkal  A tanulók 4-5 fős csoportokban ülnek. 
      Feladat anyaga: minden csoport 7 db korongot, 1 kartonlapot, ill. pálcikakészletet és kis                             
darab gyurma ragasztót kap. 

 
 

 
 

1.b.   Asszociációs játék: a szekérről a ……. jut eszembe,  ……… 

 

2. A „Felfedezések az égen” című szöveg feldolgozása 
 

a./  A cím előzetes értelmezése, jóslatok a várható tartalomról  

Tanítói kérdések:  

– Vajon miről fog szólni a szöveg? 
– Vajon hogyan kapcsolódhat a cím és az általam kirakott szekér? 
– Tanulmányoztátok-e valaha az égboltot? 
– Mikor? Kivel? Miért? 
– Meséljetek, milyen látvány volt! 
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b./  Látószögnövelő gyakorlat ( a szemelvény szóanyagából merítve) 
 
Fólián szereplő szavak:                             Föld 

Vénusz 
Jupiter 

  Csillagképek 
Felismerhető 

Tájékozódhassanak 
 

Feladat anyaga: A szavakat egymás után, egyenként villantom fel. 1-1 tanuló  

emlékezetből mondja a látott szót. A tévesztést, ha lehet, saját maga 

vagy a társa javítja. 

Vajon milyen kapcsolat fedezhető fel az olvasmány címe és a szavak 

között? (nincs helytelen válasz, a kreativitást külön dicsérem!) 

c./  Ismerkedés a szöveggel 

A szöveget a tanító felolvasásával ismerik meg a tanulók. Közben vagy csak a tartalomra 
figyelnek, vagy követhetik szemükkel a hallottakat. Ha  úgy gondolják, ceruzával 
jelölhetik a számukra nagyon érdekes, vagy további kérdést felvető szavakat, mondatokat.  
 

Tanítói kérdések:  

– Milyennek találtátok a szöveget? 
– Mi volt számotokra különösen érdekes? 
– Volt-e olyan dolog, amiről  már többet is tud valaki? 
– Mi az? Meséljetek! 
 
   

d./  A szöveg témájának megnevezése 

      Fogalmazzuk meg egy mondatban, miről is szól a mai szövegünk! 
      Mennyire jósoltunk helyesen? 

 

e./  Ismeretlen kifejezések magyarázata 

A kiemelt szóanyag táblai szókártyákon olvasható: 

Betlehemi csillag: eddigi ismeretek és a szövegben hallottak összevetése, karácsonyi    
kép bemutatása  (a Szent család és a barlang felett világító csillag képe)   
    
Naprendszer: könyvajánlással, szemléltetéssel (forrás: A technika nagy enciklopédiája, 
12-13. oldal: „A Naprendszer a Nap körül keringő bolygók, holdak, üstökösök és örvénylő 
porfelhők kiterjedt családja..”) 
Lehet tanulói előzetes felkészülés alapján tanulói bemutatással, magyarázattal is. 
 
Időszámításunk kezdete: a 4. évfolyamok tantermének fali szemléltetőanyagában 
szerepel időszalag – a történelmi olvasmányok körülbelüli helyének megkeresése céljából – 
ennek segítségével, és tanítói kiegészítéssel magyarázzuk ezt a fogalmat. 
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Jövendölés: tanulói élményekre építve, mondatba foglalással. Jövendölt-e 
környezetedben valaki valamit? Foglald mondatba élményedet! 
Pl. „Az ultrahangos felvételek alapján az orvosok azt jövendölték, hogy a kistestvérem fiú 
lesz. Így is lett!” 
 
Rója az útját: válasszátok ki a megadott változatok közül a legmegfelelőbbet! Ha lehet, 
mozgással mutassátok is be az elképzelt tevékenységet! 
Táblakép: 

– futkározik az úton 
– kitartóan, egyenletesen halad, akár többször is ugyanazon a távon 
– elmélázva bandukol 
– fogócskázik 

 
ihlette: körülírással, megbeszéléssel 

Tanítói irányító kérdések: 

– Milyen tevékenység sikerénél hallották már, hogy „ihlet” kell hozzá? 
– Van-e olyan iskolai tantárgy, tevékenység, melynél jó, ha „jön az ihlet”?        

                (pl. beleképzeléses fogalmazás, szituációs játék, rajz, technika óra) 

 
f./  A szöveg részenkénti feldolgozása 

1. egység = 1–2. bekezdés  
A feldolgozás menete:  

– tanulói néma olvasás közben a felsorolt csillagnevek aláhúzása (betlehemi                       
csillag, sarkcsillag, állatövi csillagképek, Göncölszekér) 

– Mely bolygók fénye köthető Krisztus születésének időpontjához? Karikázzátok be a 
szövegben! (Jupiter, Szaturnusz) 

– Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal, mi okozta a különös fényességet? (A két 
csillag megközelítette egymást, és fényük összeadódott) 

– Hallottatok-e állatövi csillagképekről? Milyeneket ismertek? A te születésedhez 
melyiket kapcsolhatjuk?  

(Lehet előzetes tanulói gyűjtőmunkával a saját csillagképről információkat gyűjteni, 
vagy most itt az órán új csoportok szerveződhetnek a születési dátumok alapján. Ekkor a 
tanító ad rövid szemelvény anyagot, melyből az 1-1 azonos csillagképen született 
tanulói csoport gyűjtheti ki a jegy jellemzőit.) 

Forrás: pl. „Mi micsoda” sorozat „Csillagképek és csillagjegyek” kötete. 

Vitaindító szöveg tanítói felolvasása:  

„Számos ember sziklaszilárdan meg van győződve arról, hogy születése idején a Nap, 
vagy a Kos, ill. a Vízöntő helyzete óriási jelentőségű volt.” 

Mi a véleményetek erről? Vajon milyen tényezők alakítják 1-1 ember jellemét, 
személyiségét? A ti életetekben kik, mik a legfontosabb alakítók…? 

A rész feldolgozása után tételmondat keresése a szövegben, mely alapul szolgál a 
füzetben párhuzamosan rögzítendő vázlathoz is. 

Tételmondat: „Az égbolt csillagainak megfigyelése izgalommal töltötte el valamennyi 
történelmi korszak emberét.” A csoportok különböző módon tömöríthetik ezt, pl. Az 
égbolt izgalmas csillagai 
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2.egység = 3. bekezdés                               
Feldolgozás menete: 

A tanulók néma olvasás közben a Földre jellemző mozgásformákat keresik meg, majd 
jelölik aláhúzással. (forog, kering).  

      Az olvasottak szemléltető bemutatása: egy tanuló jeleníti meg a Napot kezében    
elemlámpával, álló pontként. Körülötte krétával felrajzolt, ellipszis alakú vonalon kell 
„Föld társának” körbe sétálnia (keringenie) úgy, hogy közben saját maga körül is 
körbefordul (forgás). 

 
     Tantárgyi koncentráció valósítható meg a környezetismeret tantárggyal. 
     A szövegben olvastuk, hogy a csillagok elhelyezkedése segíti a tengeri és szárazföldi 

utazókat a tájékozódásban. Amikor családi utazáson, vagy erdei kiránduláson vagytok, mi 
segíthet még a helyes útirány megtartásában? (tanulói élmények meghallgatása) 

    Tételmondat: „A Föld forog, ill. kering Nap körüli pályáján” 
    Vázlatpont: pl. A Föld forgó és keringő mozgása 
 
 

3.egység = 4. bekezdés 
Feldolgozás menete:  
A tanulói néma olvasás után a csoportoknak nagy alakban (csomagolópapír, vastag 

filctoll) le kell rajzolni a megismert csillagképeket a leírtaknak megfelelő 
elhelyezkedésben (segít a táblán látható tanítói korong-kép is) 

A rajzolásnál felmerülő problémákat közösen beszéljük meg. 

Tételmondat: „A Sarkcsillag a legfontosabb csillag, amely az idő kezdete óta segítette a 
hajósokat helyes útirányuk megtartásában.” 

Vázlatpont: pl. A tájékozódót segítő Sarkcsillag 

 

4.egység = 5 bekezdés  
Feldolgozás menete:  

A tanulói néma olvasás közben a Vénusz bolygó másik nevének aláhúzása 
(Esthajnalcsillag). 

• Miért kapta ezt a nevet? 
• Gyűjtsünk mellékneveket, milyennek képzeljük el Vénusz istennőt! (csodálatos, 

magas, sudár, hosszú hajú, méltóságteljes, stb.) 
• Mely tulajdonságuk alapján lehetnének ikrek a Vénusz és a Föld? 

Tételmondat: „A Vénusz bolygót Esthajnalcsillagnak is nevezik.” 

Vázlatpont: pl. Vénusz a csodálatos ikerpárunk 

 

g./  A szöveg újra olvasása 

Az olvasás hangos egyéni olvasással történik. Ezen az órán még azok olvasnak, akik 
jelentkezéssel jelzik, hogy szeretnék bemutatni tudásukat. A következő órán már a 
gyengébb olvasási technikával bíró gyerekek is meghallgatásra kerülnek a gyakorlás 
után. 
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h./  A szöveg tartalmával kapcsolatos, alkalmazó jellegű feladatok. 

   A tanulók az óra elején megalkotott 4-5 fős csoportokban dolgoznak.  
    
   1../ csoport feladata: A feladatlapon állításokat olvashattok a mai szöveghez     
kapcsolódóan. El kell döntenetek, hogy az állítás igaz, vagy hamis, majd a hamisakat 
igazzá kell átalakítani. Idő esetén ti is fogalmazhattok meg állításokat, s az ellenőrzés 
során felolvashatjátok elbírálásra társaitoknak. 
Feladatlap anyaga:  
1. A betlehemi csillagot már az ókorban távcsővel vizsgálták, legelőszőr Betlehem 

településről. Innen kapta a nevét is. (hamis, javítás: akkor még nem találták fel a 
távcsövet) 

2. A csillagok nem mozognak, a Föld végez kétféle mozgást: forog a Nap körül, és 
kering saját tengelye körül (hamis, javítás: a kering és forog igéket kell felcserélni). 

3. A nagy Göncölszekér csillagkép segít a Sarkcsillag megtalálásában, a Sarkcsillag 
pedig tovább vezet a kis Göncölszekér képéhez. (igaz) 

4. A Vénusz folyamatosan világít, ezért kapta az Esthajnalcsillag nevet. (hamis, javítás: 
egyszer este, egyszer hajnalban világít) 

 
2./ csoport feladata: a tanulók csoporton belül párokba szerveződnek. Páratlan létszám 
esetén a tanító is belép a játékba. 
Feladat anyaga: 
Képzeljétek el, hogy híres űrkutatók, ill. híres riporterek vagytok! A legújabb űrkutatások 
jutalmául a tudós kirándulást tehet a bolygók között, amerre csak szeretne. Közben 
folyamatos összeköttetésben van a Földdel, ahonnan riporterünk élő adásban közvetíti 
kettejük beszélgetését. Vajon miket kérdezhetnénk? Milyen érdekfeszítő válaszokat 
kapnánk? 
Az ellenőrzés mindkét csoportnál frontálisan történik.  
 
 

3. Óra végi teendők:  
– az órai munka étékelése (általános és egyéni) a következő szempontok alapján 
történik: kreatív ötletek, harmonikus csoport- és páros munkavégzés, 
olvasástechnika minősége 
– a házi feladat kijelölése 

a. olvasástechnikai gyakorlás (olvasás közben keressetek 10 db legalább 4 
szótagból álló szót, ezek olvasását kiemelten gyakoroljátok!) 

b. tartalmi gyakorlás (a füzet vázlata, ill. az aláhúzott tételmondatok alapján 4-5 
mondatban számoljatok be az olvasottakról) 
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Felfedezések az égen 
 
            Az égbolt csillagainak megfigyelése izgalommal töltötte el valamennyi történelmi 
korszak emberét. A különleges csillagok külön nevet is kaptak — így például a betlehemi 
csillag, a Sarkcsillag, az állatövi csillagképek, a Göncölszekér stb. 
            A betlehemi csillagot nagyon régen, még a távcsövek feltalálása előtt figyelték meg az 
emberek. E csillag megfigyelése Jézus születésének idejére esik. Ma már tudjuk, hogy a 
Naprendszer két bolygója, nevezetesen a Jupiter és a Szaturnusz abban az évben — vagyis 
Krisztus születésekor, mely esztendő időszámításunk kezdetének az éve — három ízben is 
rendkívüli módon megközelítette egymást az égboltozaton, így nagyon közel látszottak 
egymáshoz. Fényük a Földről nézve összeolvadt, így egyetlen, nagyon erősen ragyogó csillag 
fényének látszott. Az emberek ezt csodás előjelnek hitték, mely azt jövendöli, hogy 
hamarosan új király születik Betlehemben. 
         A Földről figyelve úgy érzékelheti az ember, hogy a csillagok szakadatlanul róják égi 
útjukat. Pedig ez nem így van. A csillagok nem változtatják helyzetüket: ehelyett a Föld 
forog, illetve kering Nap körüli pályáján a világűrben. Éppen a távoli csillagok állandó 
helyzete tette lehetővé, hogy a tengeri és szárazföldi utazók tájékozódhassanak a 
segítségükkel. 
         Talán éppen a Sarkcsillag a legfontosabb csillag, amely az idők kezdete óta segítette a 
hajósokat helyes útirányuk megtartásában. A Nagy Göncölszekér, ez a több csillagból álló 
csillagkép arról kapta nevét, hogy csillagai szekér alakban rendeződnek el az égen: e 
legközismertebb csillagkép segít bennünket, hogy megtaláljuk a Sarkcsillagot. Ha egy képzelt 
vonallal összekötjük a Nagy Göncöl két hátsó csillagát, majd megötszörözzük ennek az 
egyenesnek a hosszát, a végén ott találjuk az égen a ragyogó Sarkcsillagot. Innen már a Kis 
Göncöl is könnyen felismerhető, mivel a Sarkcsillag pontosan a Kis Göncöl rúdjának a végén 
látható. 
         A Vénusz bolygót Esthajnalcsillagnak is nevezik, mert egyszer az esti, máskor pedig a 
hajnali égen tűnik fel. Talán csodálatos fehér fénye ihlette arra az ókor emberét, hogy a 
szépség istennőjéről, Vénuszról nevezze el ezt a bolygót. A Vénuszt régebben a Föld 
ikertestvérének hitték, a két bolygó méretbeli hasonlósága miatt. 
 


