
 

Válogatta: Dr. Varga József docens, igazgató 
 

Bemutató tanításra készült vázlatok  

az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolából 
 

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom 

Témakör: A betűtanítás időszaka 

Tananyag: A s S betű tanítása 

Osztály: 1.a 

Tanítási-tanulási feladatok: 

• Beszédművelés, beszédfejlesztés: 

             Artikulációs gyakorlat 

              Hangerőgyakorlat 

              Szógyűjtés 

• Olvasás, szövegértés: 

               Hang és betűfelismerés 

               Összeolvasási gyakorlatok 

               Betűtanítás algoritmus szerint 

Képzési feladatok: 

• Az írásképesség erősítése, a vizuális és alakemlékezet fejlesztése 

• A kulcskompetenciák közül az anyanyelvi kompetencia, a hatékony önálló tanulási 

képesség fejlesztése  

Nevelési feladat: 

Pontos és igényes feladatvégzés 

Módszerek:      

beszélgetés, a tanulók önálló megfigyelései, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, szemléltetés, 

megbeszélés, magyarázat, ismeretszerzés, rögzítés 

Tanulásszervezés: 

frontális munka, egyéni munka, differenciált tanulásszervezés  

Taneszközök, szemléltetés: 

Báder Ilona: Ábécéskönyv (Nemzeti Tankönyvkiadó), képek, betűkártyák, szókártyák 

hívókép, feladatlap, írásvetítő, korong  

Tanít: Kocsis Tiborné 



 

Vázlat 

 

Artikulációs, hangerő- és ritmusgyakorlat 

Feladat: Weöres Sándor Paripám c. verse 

       Mondjuk el a verset nagy ajakmozgással, beszédhangerővel, kísérjük tapssal! 

       Mondjuk csak magánhangzósan! 

       Mondjuk soronként változó hangerővel!(tanítói jelzésre) 

Módszerek: gyakorlás, ellenőrzés, értékelés 

Tanulásszervezés: frontális osztálymunka     időkeret: 3 perc 

 
Betűfelismerési, összeolvasási gyakorlatok

Olvasni tudók 

Feladat: Szavak, mondatok olvasása, 

az értő olvasás képességének 

fejlesztése 

A feladat anyaga: feladatlapon 

Módszerek: gyakorlás, rögzítés, 

tudatosítás, ellenőrzés, értékelés, 

alkalmazás 

Tanulásszervezés: differenciált, 

egyéni 

Taneszköz: feladatlap 

Ellenőrzés: a megoldások 

ismertetése, ellenőrzése fóliáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvasni tanulók 

1. feladat: Hang és betű azonosítása 

A feladat anyaga betűkártyákon: t  e  o  l  ó  i  a  ú 

(képek: török, fiú, gyertya, virág, bohóc, tál) 

Utasítás: Hangoztassátok a hangokat, majd 

válasszátok ki azokat a képeket, amelyek nevében 

halljátok ezeket a hangokat! 

Módszerek: alkalmazás, gyakorlás, rögzítés, 

ellenőrzés, értékelés 

Tanulásszervezés: differenciált, frontális 

Taneszköz, szemléltetés: betűkártyák, tárgyképek 

2. feladat: Szórészekhez képek rendelése 

A feladat anyaga szókártyákon: om  ma  em  le  te  

im  tí  mú  ama  omi 

(képek: madár, hóember, lepke, körte, citrom) 

Utasítás: Olvassátok el a szórészeket, majd 

válasszátok ki azokat a képeket, amelyek nevében 

halljátok ezt a szórészt! 

Módszerek: alkalmazás, gyakorlás, rögzítés, 

ellenőrzés, értékelés 

Tanulásszervezés: differenciált, frontális 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. feladat: Hiányos szavak kiegészítése képek 

segítségével 

A feladat anyaga: a_m_, ma_o_, _ó 

Utasítás: Egészítsétek ki a hiányos szavakat, 

segítenek a képek! 

Módszerek: alkalmazás, gyakorlás, rögzítés, 

ellenőrzés, értékelés 

Tanulásszervezés: frontális időkeret: 13perc

 

A s S betű megtanítása 

Motiváció: 

Feladat: Mondjuk el a mozdonyverset! 

A feladat anyaga:  

S,sz, beh sok súly, 

Meg se mozdul. 

Kis szenet, ha bekapok, 

Messze, messze szaladok!  

Melyik hangot hallottátok, ejtettétek többször a versben? – s 

Módszerek: gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés 

Tanulásszervezés: frontális osztálymunka 

 

Hangtanítás 

1. feladat: A hívókép (sapka) hangokra bontása, a hang helyének jelölése 

Utasítás: Bontsuk hangokra a sapka szót! Rakjátok ki korongokkal, a s hang helyét pirossal 

jelöljétek! 

Módszerek: ismeretszerzés, magyarázat, ellenőrzés, tudatosítás 

Tanulásszervezés: egyéni 

Taneszközök, szemléltetés: korongok, hívókép 

2. feladat: Szógyűjtés 

Utasítás: Gyűjtsünk szavakat, amelyekben halljuk a s hangot! 

Módszerek: alkalmazás, ismétlés, ellenőrzés, értékelés, tudatosítás, rögzítés 

Tanulásszervezés: frontális 

 

 



 

3. feladat: A s hang összevonása már tanult betűk hangjaival 

Módszerek: alkalmazás, ellenőrzés, értékelés, ismétlés, tudatosítás, rögzítés 

Tanulásszervezés: frontális osztálymunka 

 

Betűtanítás 

A betű alakjának bemutatása 

 

Betűfelismerési gyakorlat 

Feladat: Keressünk s S betűket a betűszalagban! 

Módszerek: alkalmazás, ellenőrzés, gyakorlás, tudatosítás 

Tanulásszervezés: egyéni 

Taneszköz: olvasókönyv      időkeret: 20 perc 
 

Összeolvasási gyakorlat 

Olvasni tanulók    

Feladat: Az új betű illesztése a már tanult 

betűkhöz, összeolvasás 

Utasítás: Olvassátok össze az új betűt is 

tartalmazó szavakat az olvasókönyvben! 

Módszerek: alkalmazás, gyakorlás, 

ellenőrzés, értékelés, rögzítés, tudatosítás 

Tanulásszervezés: differenciált, egyéni 

Taneszköz: olvasókönyv 

Olvasni tudók 

Feladat: Szókígyó felbontása értelmes 

szavakra 

A feladat anyaga: 
mókusfióksátorceruzapárnacsizmakutyahajópiskóta 

Utasítás: Álló egyenessel bontsátok fel a 

szókígyót értelmes szavakra! 

Módszerek: alkalmazás, gyakorlás, ellenőrzés  

Tanulásszervezés: differenciált, egyéni 

Taneszköz: feladatlap    időkeret: 9 perc 

 

 

 

Óra végi értékelés 

Az órán végzett tartalmi munka 



 

 

Tantárgy: Környezetismeret 

Osztály: 2. c 

Témakör: Tavasz az erdőben 

Tananyag: Virágba borult a gyepszint – Az illatos ibolya 

Tanítás-tanulási feladatok: 

  1. Az erdőről tanultak felelevenítése 

 2. Az illatos ibolya jellemzői 

 3. A hóvirág és az illatos ibolya összehasonlítása 

Képzési feladatok: új ismeretek feldolgozása, rendszerezés, rögzítés 

Nevelési feladat: A növények védelme 

Módszerek: – A tanulók munkáján alapuló módszerek pl.: megfigyelés, következtetés, önálló 

 feladatmegoldás 

 – A tanító munkáján alapuló módszerek pl.: szemléltetés, magyarázat, 

 megfigyeltetés, közlés 

 – A tanító és a tanulók közös munkáján alapuló módszerek pl.: megbeszélés, 

 beszélgetés, ellenőrzés, értékelés 

Tanulásszervezés: frontális osztálymunka, önálló munka, differenciált munka 

Taneszközök, szemléltetés: Ismerd meg a világot c. 2. o. olvasókönyv, táblai írás, képek, 

rajzok, szókártyák, magnó, kazetta, fólia, írásvetítő, kocka stb. 

Szakirodalom: NYIK Tanítási program 1–2. osztály  

   Tompáné Balogh Mária: A fák birodalma c. tk.  

  Tompáné Balogh Mária: Tanári kézikönyv 2. o.  

  Környezetismeret tantárgypedagógia 

  Zdenka Podhajská: Európa vadvirágai 

  Csapody–Horánszky: Vadvirágok 1. 

Tanít: Kozmáné Bencsics Ibolya 



 

Vázlat 

I. Óra eleji szervezési feladatok /1 perc/ 

1. Csoportok kialakítása 

2. Szükséges felszerelések előkészítése, padrend 

3. Értékelési szempontok felsorolása 

4. Táblakép elkészítése 

II. Alkalmazó ellenőrzés /5 perc/ 

– az erdő, a park szintjei 

– az egyes szintek növényvilága 

– a lágy szárú növény részei  

– a hóvirág részeinek jellemzése 

1. Az erdő, a park szintjei 

– Nevezzétek meg az erdő, a park szintjeit alulról felfelé haladva! 

szemléleti anyag: gyökérszint, gyepszint, cserjeszint, lombkoronaszint (táblai rögzítés) 

2. Az egyes szintek növényvilága 

– Soroljatok fel az egyes szintekre jellemző növényeket! Mondjatok rájuk konkrét példákat is! 

szemléleti anyag: pl.: 

lombkoronaszint: fák – tölgyfa, fenyőfa stb. 

cserjeszint: cserjék  – tiszafa, galagonya stb. 

gyepszint: gombák, lágy szárú növények – erdei csiperke, moha, hóvirág stb. 

(táblai rögzítés) 

3. A lágy szárú növény részei  

– Tegyétek a szókártyákat a megfelelő növényi rész mellé a hóvirág rajzán! 

szemléleti anyag: gyökér, szár, levél, virág 

4. A hóvirág részeinek jellemzése 

– A hóvirág részeiről tanultakat labdajátékkal elevenítjük fel. Mondjatok igaz állításokat a 

gyökeréről, száráról, leveléről, virágáról! Az igaz állítással együtt dobjad vissza a labdát! 

pl.:  gyökér: Hagymás, bojtos gyökerű növény. 

 szár: Szára vékony, sötétzöld színű. stb. 

Munkaforma: frontális osztálymunka 

Módszer: beszélgetés, ellenőrzés, szemléltetés



 

III. Motiváció, ráhangolás /3 perc/ 

1. Tavaszi virágok (lágy szárú növények) felismerése képről és találós kérdésekből 

kockázással 

– Mely  tavaszi virágokat rejtik a kocka oldalai? Guríts! Találd ki! 

szemléleti anyag:  – kép pl.: kankalin, gyöngyvirág stb. 
 – találós kérdés pl:. gólyahír, tulipán stb. 

Munkaforma: önálló munka 

2. Zenehallgatás: Mély erdőn... kezdetű dal, közös éneklés 

IV. Célkitűzés, az óra feladatának megjelölése /1perc/ 

Ma egy másik tavaszi virágról, az illatos ibolyáról tanulunk részletesen. 

(A virág rajzának és nevének rögzítése a táblán.) 

Módszer: közlés 

V. Az új anyag feloldozása az illatos ibolyáról szóló ismeretterjesztő  

szöveg segítségével.  /20 perc/ 

1. Az illatos ibolya c. ismeretterjesztő növényleírás néma olvasása, inzert eljárás 

alkalmazása 

– Olvassátok el némán figyelmesen az illatos ibolyáról szóló szöveget! Jelöljétek inzert 

eljárással a már ismert (  ) ill. új (+) információkat! 

szemléleti anyag: Ismerd meg a világot! c. 2. osztályos olvasókönyv 29. old. 

2. Önálló munkavégzés: a szöveg néma olvasása 

3. A feladat ellenőrzése: mondatok felolvastatása  

– Mit tudtál már erről a virágról? (  ) 
– Mi volt számodra új információ? (+) 

4. A szöveg hangos tanulói felolvasása 

5. Az illatos ibolya jellemzőinek összegyűjtése, rögzítése fogalomtáblázatban 

– Töltsük ki a táblázatot a megadott szempontok alapján! Használjuk segítségül a szöveget, 

közben színezzük is ki a növény rajzát a leírásnak megfelelően! Alkossunk a jellemzőkkel 

értelmes mondatokat is! 



 

szemléleti anyag:  

A virág 
neve 

Nyílási 
ideje 

Magassága Gyökere Szára Levele Virága Élőhelye Érdekesség

Hóvirág         

Illatos 
ibolya 

        

Tulipán         
 

Pl.: Nyílási idő: március-április. Az illatos ibolya márciusban-áprilisban nyíló vadvirág. 

Levele: sötétzöld, szív alakú, csipkés szélű. Levelei sötétzöldek, szív alakúak, csipkés 

szélűek. 

Érdekesség: gyógynövény. Levelének és gyökerének gyógyító hatása van. stb. 

Munkaforma: frontális  

Módszer: megfigyelés, szemléltetés 

VI. Az ismeretek gyakorlati alkalmazása differenciált munkával /10 perc/ 

1. 1. csoport: Növényleírás készítése az illatos ibolyáról, írásbeli szövegalkotás önálló 

munkával 

 – Készítsetek írásban növényleírást az illatos ibolyáról a fogalomtáblázat segítségével! 

2. 2. csoport: A hóvirág és az illatos ibolya összehasonlítása vendiagramm segítségével. 

 – Hasonlítsuk össze ezt a két tavaszi virágot a közös illetve eltérő tulajdonságaik 

alapján vendiagrammal! 

szemléleti anyag: pl.: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        stb. 

3. Az első csoport ellenőrzése: az elkészült növényleírások meghallgatása, értékelése 

illatos 
indás 

10 cm

5 szirom

lila

gyógynövény

főgyökér

vadvirág  
 

dísznövény 

bojtos gyökér 
 
6 szirom 
 
fehér 
 
20 cm 
 
hagymás 
 
2 levél 

HÓVIRÁG ILLATOS IBOLYA 



 

VII. Összefoglalás – ötszavas játékkal /4 perc/ 

– Írjatok le 5 szót a ma megismert virágról emlékezetből! 

szemléleti anyag: pl.: vadvirág, ötszirmú, dísznövény, csipkés, illatos  

ellenőrzés: felolvasással 

VIII. Óra végi szervezési feladatok /1 perc/ 

1. A házi feladat kijelölése: 

a, az új virág jellemzőinek tanulása  

b, rajzkészítés a növényről 

2. Az órai munka értékelése 

3. Asztalrend 



 

   
            Tantárgy: Matematika 
            Osztály: Gyakorló Ált. Iskola 3. C. osztály 
            Témakör: Számtan – algebra 
            Tananyag: Ismerkedés a törtekkel 
 
 
Az óra feladatai: 
 
            1.   Tanítási-tanulási feladatok: 
 

a./  Folyamatos gyakorlás: osztás művelete, alkalmazása egyszerű és összetett  
      szöveges feladatban 
 
b./  Fő téma: ismerkedés a törtekkel 
        –  törtrész előállítása (színes rúddal, rajzzal, hajtogatással) 
        –  különböző mennyiségek (hosszúságok, időmennyiségek, időtartamok, stb.) 
           törtrészének meghatározása 

 
       2.   Nevelési feladatok: 

        –   Az összefüggések felfedeztetése    
        –   Egymás véleményének elfogadása, érvelés indoklással. 

   
             3.  Képzési feladatok: logikus gondolkodás fejlesztése, összefüggések megláttatása 
 
                      Módszerek: szemléltetés, magyarázat, vita 

                                         gyakorlás, tevékenykedtetés 
                                         bemutatás, ellenőrzés, értékelés, megbeszélés 
 
                    Tanulásszervezés:  önálló munka 
                                                   frontális osztálymunka 
                                                   páros munka 
     

                Taneszközök, szemléltetés: fólia, írásvetítő, táblai applikációk 
                                                           tankönyv, füzet, feladatlap, színes rúd, 
                                                           színes papír, fonal, szalag, vonalzó   

 
 
Irodalom: Hajdú Sándor: Matematika 3. Program 
 
 

Tanít: Ruppertné Hutás Kinga 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Vázlat 

 
I. Szervezési feladatok: – a felszerelések előkészítése 
                                        – köszönés, jelentés 

 
II. Folyamatos gyakorlás:  írásbeli osztás gyakorlása szöveges feladatban 

       Motiváció: anyák napja közeledik... 
       A tanulók négy darab öt fős csoportban dolgoznak. Két-két csoport dolgozik ugyanazon a 
feladaton. A csoportok nagy alakban csomagolópapíron vastag filctollal írnak. 
 

A. csoport 

Feladat anyaga: 

A virágüzletben 2 szál tulipánból és  
3 szál nárciszból kötik a csokrot.  
Összesen 135 szál tulipán és 197 szál 
 nárcisz érkezett a boltba. Hány ilyen 
összeállítású csokrot lehet készíteni a  
reggeli szállítmányból összesen? 
 
A: 1 cs:   2 szál tulipán 
               3 szál nárcisz 
        ö:  135 szál tulipán 
              197 nárcisz 
        ? csokrok száma  
 
T:  135 : 2 = ∆    B: 
 ٱ= 3 : 197      
 ٱ ? ∆      

 /B, Sz, E, V/  

B. csoport 

Feladat anyaga: 

Panni a zsebpénzéből szeretne édességet 
vásárolni anyukájának és a 2 nagyinak. 
Összesen 1617 Ft-ja van. Hány forintért 
vásárolhatja maximum a 3 egyforma 
ajándékot? Vajon mit vásárolhat Panni ennyi 
pénzért? 
/ A, T, B, Sz, E, V / 

A:  Anya 
      Nagyi   ö:  1617 Ft    1 fő = ? 
      Nagyi  
 
T: 1617 : 3 =  ∆ 
B: 500 ‹ ∆ ‹ 600 
Sz: 1617: 3 = 539    E: 539 x 3 
        11                       1617    
           27 
V:  Maximum 539 Ft-ért vehet Panni egy-  

egy  ajándékot. Én pld. Egy szép cserepes 
virágot vennék. 

 
Megoldás menete:  
A két csoport a szöveges feladat megoldási algoritmusa szerint dolgozik: 
adatkiemelés, tervkészítés, becslés, számolás, ellenőrzés, válaszadás 
Mf.: frontális indítás, csoportos munka 
Ellenőrzés: táblánál tanulói, a csomagoló papírok a táblára kerülnek és közös 
megbeszéléssel, indoklással értékelik a tanulók a látottakat. 
Értékelés: tanítói folyamatos 

 
              

II. Fő téma: Ismerkedés a törtekkel                                                        (15 perc) 

1. Törtrész előállítása  
    a./ színes rúddal 
        feladat anyaga: 
        –  „Szőnyegezzük” a lila rudat úgy, hogy egy sorba csak egyforma színű rudak   
            kerülhetnek !   



 

        –   Ha a lila rúd volt az 1 egész, vajon mekkora része a világoskék / a rózsaszín 
/ 
            a fehér ? 
 
 

 
 
b./ hajtogatással 
     Színes lap az 1 egész. Hajtogatással jelöljük a felét, negyedét, stb. 
     (Gondolkodtató kérdés: – az írólap felébe pontosan hány negyed fért? 
                                            – hány negyedből rakhatjuk össze az 1 egészet?) 
     Az a./ és b./ feladatban páronként dolgoznak a tanulók. A megoldást frontális 
     egyeztetés követi.  
 
c./ rajzzal 
     Feladat anyaga: Anyák napján  minden családban tortával fejeződött be az ünnepi   
                              ebéd. A tortát annyi egyenlő szeletre vágták, ahányan voltak a  
                              családtagok 
    – hányan lehettek 1-1 családban? 
    – mekkora rész jutott 1-1 embernek? 

   A torták egyesével szerepelnek a feladatlapokon. Minden csoportnak minden 
feladatot el kell végezni. A csoporttagok egymás között osztják el a feladatot. A cél, 
hogy minél gyorsabban hibátlanul dolgozzon a csoport. 
Ábrák: 



 

 
 

 

Mf.: csoportos munka 
Ell.: folyamatos tanítói-tanulói 
Ért.: folyamatos tanítói  

 

 

2. Különböző mennyiségek (hosszúságok, időtartamok, űrtartalmak) 
    törtrészének fogalma                                                                              (30 perc) 
 
a./ hosszúság törtrésze: 
     Feladat anyaga: 3 testvér terítőket hímez anyák napjára. Mindegyik terítőn   
                              egyenlően felosztották egymás között a mintákat. 
                              Hány cm fonalat használ 1-1 kislány, ha összesen 
                                              –  1 m 2 dm 
                                              –   fél m 19 cm  
                                              –   81 cm hosszú 
                                              –  5 dm 40 cm fonalra volt szükség terítőnként ? 
Minden csoport egy terítőt kap. 
A csoportok a többiek előtt konkrét darabolással, leméréssel mutatják be társaiknak 
a megoldást. 
 
Megoldás menete: szemléltetéssel, frontális tevékenykedéssel (fonal konkrét 3 
egyenlő részre darabolásával, részek lemérésével) 

 
Megoldás rögzítése: 

   –   1 m 2 dm = 12 dm ( 1 egész) 
       12 dm : 3 = 4 dm ( 1 harmada) 
   –   fél m 19 cm = 69 cm  (1 egész) 



 

       69 cm : 3 = 23 cm =  2 dm 3 cm (1 harmada) 
  –    81 cm : 3 = 27 cm = 2 dm 7 cm (1 harmada) 
  –    5 dm 40 cm = 90 cm    
        90 cm : 3 = 30 cm 
mf.: csoportos munka 
ell., ért.: folyamatos tanulói, tanítói 
 

b./ időtartam törtrésze (1. és 2. csoport) 

Feladat anyaga:  a 3.C osztály az édesanyáknak műsorral kedveskedik. 
                          A műsoridő 1 óra. Mennyi ideig tart a zene, vers, jelenet, 
                          ha azt tudjuk, hogy a zene a műsor 1 hatoda 
                                                              vers a műsor 1 kettede        
                                                              jelenet a műsor 1 harmada?      
 
Megoldás rögzítése:   
                          1 egész 1 óra 
                          zene 1 hatoda:          60 : 6 = 10 (perc) 
                          vers  1 kettede:         60 : 2 = 30 (perc) 
                          jelenet 1 harmada:    60 : 3 = 20 (perc) 
 
c./ űrtartalom törtrésze (3. és 4. csoport) 

Feladat anyaga:  a műsor után kis üdítőt kaptak a szereplők, 24 db 2 dl-es pohárba 
                           kerülnek az italok. Az üdítő fele őszibaracklé, egy-egy negyede 
                           narancs és málnaszörp. Mennyi üdítőre volt szükség? 
 
Megoldás rögzítése: 
                                1 egész                   =  24 x 2 dl = 48 dl 
                                1 negyede narancs        = 48 : 4 = 12 (dl) 
                                1 negyede málnaszörp  = 48 : 4 = 12 (dl) 
                                1 kettede őszibarack lé = 48 : 2 = 24 (dl) 
 
 
Érdekesség: a mi anyák napi műsorunkban vajon meddig tart egy ének vagy egy 
vers? Becsüljük meg, mérjük le! 
 
mf: csoportos és frontális osztálymunka 
ell., ért: folyamatos tanulói, tanítói                                                                 (40 perc) 
 

      III.  Házi feladat: tk. 186 / 3.f. (papírcsík és törtrészeinek előállítása, megnevezése 

      IV.  Óra végi értékelés: – általános 
                         – egyéni         

                 szempont: –  órai aktivitás 
                                  –  kreatív gondolkodás 
                                  –  fegyelmezett eszközhasználat 
                                          –  az együttműködés sikeressége 

 

 

 

 


