
Tanítási órák tervezetei az Öveges Kálmán Gyakorló Iskolából 

Válogatta: Dr. Varga József docens 

 
 

1. Óravázlat 
 
 

Készítette: Somosfalviné Fehér Gabriella szakvezető tanító 
Tantárgy:  Magyar irodalom 4. évfolyam 
Témakör:   Jeles napok 
Tananyag: Jankovich Ferenc: Az egyszeri-kétszeri fánk (verselemzés) 
 

1. Szervezés 
- asztalrend 
- szükséges felszerelések előkészítése 
 

2. Ráhangolás 
2.1. Képkirakó 

  A képrészletekből rakjatok ki egy képet és ragasszátok fele egy lapra! 
   1. csoport: busó 
   2. csoport: bohóc 
   3. csoport: fánk 
   4. csoport: farsangról szóló szöveg összekevert sorai     (1. sz. melléklet) 
  Mi a közös bennük?       
  
  Munkaforma: csoportmunka 
  Ellenőrzés: a képek táblára helyezésével 

Eszköz: darabolt képek borítékban, A/4 lapok, ragasztó 
 
2.2. Szóbontó (Drámajáték) 

A „FARSANG” szó minden betűjét felhasználva alkossatok új, a farsanghoz 
tartalmilag kapcsolódó szavakat!     (2.sz. melléklet) 

 
  Munkaforma: csoportmunka 
  Ellenőrzés: a megoldások táblára helyezésével 

Eszköz: A/4 lapok feliratozva 
 
2.3. Beszélgetés a farsangi fánkról 

  Hogyan készül? 
Mi kell hozzá? 

  Mennyire nehéz készíteni? 
  Ki látta ezt közületek? 
  Milyen mozdulatok szükségesek? Játsszuk el! 
  Mennyire egyszerű dolog ezt elkészíteni? 
 

Munkaforma: frontális 
  Ellenőrzés: a szóbeli vélemények meghallgatásával 
 

3. Feladatkijelölés 
A mai órán egy fánkról szóló verset fogunk olvasni. 



 
4. A téma megközelítése 

4.1. Összekevert sorrend (kooperatív technika) 
A versből vett szavakat összekevertem. Szerintetek milyen sorrendben szerepelnek 
a versben? Beszéljétek meg! Tegyétek sorba a szavakat!  
szaladtam  elfogyott  kisült   éh-korrogott 

 nem volt  szipogattuk  került   sütött 

Munkaforma: csoportmunka 
Ellenőrzés: szóban indoklással ,a csoportok által kialakított sorrend táblára írásával 

 
 4.2. Előzetes címértelmezés 

 Mit jelenthet: egyszeri- kétszeri? Miért lehet a fánk egyszeri-kétszeri? 
 

Munkaforma: frontális 
  Ellenőrzés: a szóbeli vélemények meghallgatásával 
 

5. Jelentésteremtés 
5.1. A vers tanítói bemutatása  
5.2. Az elsődleges megértés ellenőrzése 

  Mi tartja izgalomban a gyereket? 
Mi lett a fánkvacsora vége? 
 

Munkaforma: frontális 
Ellenőrzés: a válaszok alapján segítő tanítói kérdésekkel 

 
 5.2. Kommunikációs szempontú elemzés 

Kik a vers szereplői? 
Keressetek arra utaló kifejezéseket, hogy gyerekek a szereplők! Húzzátok alá 
a versben! 
Miért nem sikerült a fánkvacsora? 
Hogyan lehetett volna ezt megelőzni? 

 
Munkaforma: frontális 

  Ellenőrzés: a válaszok alapján segítő tanítói kérdések 
 
 5.3. A képi-nyelvi réteg kibontása 

5.3.2. Szó-és kifejezés értelmezés 
Olvassátok el újra a verset némán! Húzzátok alá a nehezen érthető 
kifejezéseket! 
Szójáték: fánk    - fánk  Mit jelenthet? 
 

Munkaforma: önálló 
Ellenőrzés: felolvasással 
 
5.3.3. A vers helyszínei, az események ideje 
 Keressetek az események helyére, idejére utaló szavakat, kifejezéseket! 
 
Munkaforma: páros munka 
Ellenőrzés: felolvasással 
 



 
5.3.4. Cselekvések, történések a versben 

 Keressetek cselekvésekre (1-2. csoport), történésekre (3-4. csoport) utaló 
kifejezéseket a versben! 

   
Munkaforma: csoportmunka 
Ellenőrzés: felolvasással 

 
5.3.5. Költői és köznapi kifejezések párosítása 
 Töltsétek ki a táblázatot a vers alapján! 

Költő szavai Köznapi kifejezések 

kezdett duzzadni kelt a fánk 

szipogattuk a finom szagot éreztük a jó illatot 

ott sem volt biz egy sziporka sem egy darabka sem volt 

nagyokat zötyögött… fészkelődött 

nyálunk kicsordult, fényesült a szánk éhesek voltunk 

 Hasonlítsuk össze a két oszlop szavait! 
 
Munkaforma: páros munka 
Ellenőrzés: fóliáról 
 
5.3.6. Ellentétpárok keresése 
 Keressetek ellentétpárokat! 

Karikázzátok be azonos színnel! 
   
Munkaforma: frontális 
Ellenőrzés: felolvasással 
 
5.3.7. Kijelentőtől eltérő mondatfajták keresése 

   Olvassátok fel a kijelentőtől eltérő mondatokat! 
   Ügyeljetek a beszélő szándékának helyes érzékeltetésére! 
 

Munkaforma: frontális 
Ellenőrzés: felolvasással 

 
 5.4. Az akusztikai eszközök vizsgálata 
   Hány versszakból áll a vers? 
   Egy versszak hány soros? 
   Keressetek összecsengő verssorokat, rímelő szópárokat! 
   Melyik verssor ismétlődik? Mi a szerepe? Minek a kifejezésére szolgál? 
 

Munkaforma: frontális 
Ellenőrzés: folyamatos tanítói 

 
6. Reflektálás 

6.1. A vers újraolvasása 
6.2. Összekevert sorrend 



Hasonlítsátok össze a vers szavainak előre jósolt és a versben olvasott 
sorrendjét! 

Munkaforma: frontális 
Ellenőrzés: folyamatos tanítói 

 
6.3. Sajnos-szerencsére (Drámajáték) 

Mondjátok el a vers tartalmát, átfogalmazva a mondatkezdésekhez! 
pl.: Szerencsére …. fánkot sütött nagymamánk. 
      Sajnos … elfogyott az aprófánk. 
      Szerencsére … 
      Sajnos … 
 

Munkaforma: frontális 
Ellenőrzés: folyamatos tanítói 

 
7. Az óra lezárása 

7.1. Farsangi csúfolódó 
Varázsoljunk ide egy kis farsangi hangulatot a csúfolódó feleselgetős 
előadásával! 

Lányok Fiúk 

András, zörög a padlás. 
Leesett a kóbász, megötték a macskák. 
 

Örzse, Börzse, kötött rőzse, bebújott a 
kemencébe. 
Kiégett a szoknya széle, nem mehet a 
mennyegzőbe. 

Jóska, Jóska, köll-e neked sóska? 
 

Hallod, rózsám, Katika, kell-e doktor 
patika? 
Ha kell doktor patika, gyere csak a 
karomba! 

Sanyi, Sanyi sapka, mit eszik a macska? 
Egeret, bogarat, mindenféle szamarat. 

Ágnes, szeme mint a mágnes. 
 

Vince, telik-e a pince? 
Telik bizony békával, edd meg Vince kanállal. 

Eszter, peszter, lóg a pendely. 
 

Pisti, sütőajtót nyisd ki! 
Ha kinyitottad bújj bele, onnan nézzél kifele! 

Ilona-bilona, bakkecske, háromlábú 
menyecske. 

Zoli, Zoli, Zoltán, tököt visz a hátán. 
Ha nem bírja, leteszi, földhöz vágja, megeszi. 

Anna, tele van a kanna. 
 

Jancsi, bent a macska hajtsd ki! Magda, olyan mint a labda. 
Gyuri, Gyuri Gyurka, málékásás hurka.  
Feri, Feri, fecseri, macska farkát tekeri.  

 
Munkaforma: fiúk-lányok, két csoportban 
Ellenőrzés: folyamatos tanítói 
 

7.2. Közös éneklés  
Énekeljük el közösen az Itt a farsang áll a bál… c. dalt!  
Kísérjük a dalt ritmushangszerekkel! 

Munkaforma: frontális 
Ellenőrzés: folyamatos tanítói 

 
7.3. Fánkkóstolás 

 
 



1. sz. melléklet 
 

F A  R S A N G 

2. sz. melléklet  

A farsang nagyon régi ünnep. A hosszú tél alatt mindenki vágyik egy kis napsütésre, 

a tavasz beköszöntére.  Mindig szívesen, nagy örömmel búcsúztatták az emberek a  

telet.  A tél elűzésére már az ókori Rómában is rendeztek álarcos felvonulásokat.  

A farsangi időszak január 6-án, vízkeresztkor kezdődik, és egészen hamvazószerdáig,  

a nagyböjt kezdetéig tart. A világ igen sok országában felvonulásokkal, karneválokkal  

telik ez az időszak. A leghíresebb karnevál Európában a velencei és a kölni,  

Amerikában pedig a riói. Maszkok mögé bújt emberek vonulnak fel az utcákon, és  

mulattatják a farsangolókat. Mindenki kedvére dalol és táncol. Nekünk, magyaroknak  

is van egy híres felvonulásunk, a mohácsi busójárás. 
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2.  Óravázlat 
 
 
Készítette: Kőházi Mária 
Tantárgy: Magyar irodalom 3.évfolyam                                     
Témakör: Száll a madár ágrul ágra (történelmi olvasmányok)                                       
Tananyag: Lengyel Dénes: István király ítélete című monda  
Óratípus: Új ismeretet feldolgozó óra 
 
Tanítási-tanulási feladatok: 

 Lengyel Dénes: István király ítélete című monda formai, tartalmi elemzése 
 Események megfigyelése, kiemelése a szövegből 
 Hiányos mondatok befejezése az események alapján 
 Tulajdonságok indokoltatása 
 Szavak, szószerkezetek sorba rendezése, mondatalkotások 

Képzési feladatok: 
 Értelmező olvasás képességének fejlesztése 
 Lényegkiemelő képesség fejlesztése 
 Szövegalkotási képesség fejlesztése 

 Nevelési feladat:  
 Ismerjék meg a tanulók történelmünk nagy alakjait, példamutató tetteiket! 

 Módszerek: magyarázat, bemutatás, beszélgetés, összefüggések keresése, önálló munka 
                        tankönyvben, feladatlapon, ellenőrzés, értékelés 
Tanulásszervezés: frontális osztálymunka, egyéni munka, csoportmunka 
Taneszközök, szemléltetés: Hétszínvirág olvasókönyv, munkafüzet (Apáczai Kiadó), 
feladatlapok, képek, fólia 
 
 
I. SZERVEZÉSI FELADATOK 
  1. A tábla képének elkészítése 
  2. Tanulói felszerelések előkészítése 
  3.. Értékelési szempontok felsorolása: órai aktivitás, részvétel a csoportmunkában, 
                                                           önálló munka, hangos és értő olvasás,  
 
 
II. A SZÖVEGBEFOGADÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
   Feladat: Szent Istvánról szerzett ismeretek felelevenítése 
    1. Feladat anyaga: Gyűjtőmunka bemutatása – Szent Istvánról készült alkotások 
        Utasítás: Mutassátok be az általatok gyűjtött képeket! 
        A gyűjtött anyag felkerül a táblára 
     2. Feladat anyaga: Igaz – hamis állítások Istvánról 
        Utasítás: Döntsétek el, hogy igazak-e következő állítások! 
                        Javítsátok ki a hamis állításokat! 
            1. Géza fejedelem István testvére volt. __ 
            2.  Istvánt 997-ben koronázták meg. __ 
            3. A koronázási ünnepséget Esztergomban tartották. __ 
            4. A lázadó pogányok vezérét Koppánynak hívták. __ 
            5. István király 1030-ban halt meg. __ 
     



 3. Feladat anyaga: István érdemeinek összefoglalása szókártyák segítségével 
       Utasítás: Foglaljátok mondatba István érdemeit a szókártyák segítségével! 
                kereszténység 
                mezei munka 
                törvények 
                letelepedtek 
 
  Tanulásszervezés: csoportmunka 
  Módszer: beszélgetés, bemutatás, tanulók munkája feladatlappal 
  Ellenőrzés, értékelés: folyamatos, szóban, tanítói 
  Eszköz: képek, feladatlapok, szókártyák, fólia 
  
 Feladat: szókincsbővítés 
     Törvény fogalmának meghatározása. 
     Mit jelent a törvény szó? Miért fontosak a törvények? Mi történik, ha nem tartjuk be? 
     Soroljatok fel általatok is betartott szabályokat, törvényeket! 
 
  Tanulásszervezés: frontális munka 
  Módszer: beszélgetés 
  Ellenőrzés, értékelés: folyamatos 
  
 
III. CÉLKITŰZÉS 
 A mai órán Szent István királyról fogjuk ismereteinket bővíteni. 
 
 
IV. LENGYEL DÉNES (SZENT ISTVÁN LEGENDÁJA NYOMÁN): ISTVÁN KIRÁLY 
ÍTÉLETE CÍMŰ MONDA FORMAI ÉS TARTALMI ELEMZÉSE 
  Formai elemzés 
  1. Író: Ki írta a szöveget? 
  2. Cím- címértelmezés: Jósoljatok! Miféle ítéletet hozhatott István? 
  3. A kép megtekintése: Szent István lovas szobra 
  4. A szöveg forrásmunkájának a megkeresése (monda jellemzői) 
  5. Szöveghez kapcsolódó szómagyarázat: besenyő 
 
  Tanulásszervezés: frontális 
  Módszer: kérdezés, beszélgetés, tanulók munkája a könyvvel 
  Ellenőrzés: tanítói, folyamatos 
  Eszköz: tankönyv 
  
 Tartalmi elemzés 
  Ismerkedés a szöveggel 
  
  1.Bemutató olvasás – Spontán tanulói vélemények meghallgatása 
  
  2.Az elsődleges megértés ellenőrzése 
     Megkezdett mondatok befejezése a mondatba illő szavak kiválasztásával.(munkafüzet) 
     Fejezzétek be a mondatokat az odaillő szavak segítségével! 
             Egyszer hatvan besenyő férfiú indult ajándékokkal, István királyhoz, hogy 
                   panaszt tegyen – szavát meghallgassa – tanácsot kérjen. 
             Az őrt álló katonák megtámadták – megvendégelték – megajándékozták őket. 



             Amikor István megtudta, magához hívatta a(z) bátor – igazságos – elvetemült  
                   katonákat. 
             A szigorú király ítélete szerint felnégyelték – felakasztották – lefejezték őket. 
 
 3.Szöveg tagolása helyszínváltás alapján (útban a királyhoz, István színe előtt) 
     Tagoljuk a szöveget a helyszín változása alapján! 
 
 4. Részenkénti feldolgozás:  

 Részcélkitűzés: Miért jöttek el sokan István királyhoz?(’1. bekezdés) (hangos olvasás) 
                     Milyennek tartották az emberek az ítéleteit?  
                          szómagyarázat: szavát meghallgassák 
            Részösszefoglalás: A király igazságos ítéleteinek híre ment. 

 
 Részcélkitűzés: Mi történt az úton a besenyő férfiakkal? (2-4.bekezdés) 

                                    Húzzátok alá a szövegben! (néma olvasás) 
                      Miért érkeztek megrakott szekerekkel? 
                      Hogyan fosztották ki őket az őrök? 
                      Mit határoztak miután magukhoz tértek? 
                      Miért döntöttek így? 
                           szómagyarázat: férfiú, karddal levágták, magukhoz tértek 

      Részösszefoglalás: A magyar katonák megtámadták a besenyőket. 
 
 Részcélkitűzés: Mi történt a királyi udvarban?(5-7. bekezdés) (hangos olvasás) 

                      Miért csodálkozott a király a véres alakok láttán? 
                      Mit tudott meg a besenyőktől? 
                      Miért háborodott föl? 
                           szómagyarázat: elvetemült 
             Részösszefoglalás: A kifosztottak a király elé járultak. 

 
  Részcélkitűzés: Mit tett erre a király? (6-8 bekezdés) (hangos olvasás) 

                      Miért büntette meg őket? 
                      Mi lett a büntetésük? 
                           szómagyarázat: indulatait megfékezte, Istennek törvényét megszegtétek, ahogy ti 
cselekedtetek … 
             Részösszefoglalás: A király ítélkezett.  

 
 Részcélkitűzés: Mit tett a besenyőkkel? ((9-10 bekezdés) (néma olvasás) 

                                    Húzzátok alá a szövegben! 
                      Hogyan kárpótolta őket? 
                      Miért tett így? Miért volt szükség ilyen szigorú ítéletre? 
                            szómagyarázat: kárpótolta 
             Részösszefoglalás: Megtérítette a besenyők kárát. 
 
 Tanulásszervezés: frontális 
 Módszer: beszélgetés, magyarázat, gyakorlás 
 Ellenőrzés, értékelés: folyamatos, tanítói 
 
  
 V. FELADATMEGOLDÁS  a szöveghez kapcsolódóan 
     Feladat: István tulajdonságainak bizonyítása 
     Feladat anyaga: Állítások bizonyítása megkezdett mondatok befejezésével (munkafüzet) 



    Utasítás: Fejezd be a megkezdett mondatokat! 
           István igazságos volt, mert … 
           Bölcs volt, mert … 
           Nagylelkű volt, mert … 
 
 Tanulásszervezés: egyéni munka 
 Módszer: gyakorlás 
 Ellenőrzés, értékelés: tanítói, a helyes megoldás alapján 
 Eszköz: munkafüzet 
 
  
 VI. SZINTETIZÁLÁS 
  A szövegből kiemelt szavak sorba rendezése, mondatalkotások 
  Állítsátok időrendbe számozással a szavakat! 
  __ elpanaszolták  
  __ ítéletet mondott 
  __ megtámadták, kifosztották 
  __ kárpótolta 
  __ útnak indultak 
  __ magához hívatta 
  Alkossatok mondatokat a sorrendbe állított szavakkal! 
 
Tanulásszervezés: csoportmunka 
Módszer: gyakorlás 
Ellenőrzés: helyes megoldás alapján, tanítói 
Eszköz: feladatlap 
 
 
VII. ÖSSZEFOGLALÁS  
Feladat: Istvánról szerzett ismeretek összegzése 
Feladat anyaga: Ötsoros                        
                                                                 István 
                                                __________ __________(tulajdonság) 
                                        __________ __________ _________(cselekvés) 
                                       _______________________________(4 szavas mondat) 
                                              _______________________(szinonima a címhez) 
Tanulásszervezés: frontális 
Módszer: gyakorlás, ellenőrzés 
Ellenőrzés: folyamatos 
Eszköz: fólia 
  
VIII. SZERVEZÉSI FELADATOK 
 1. A házi feladat kijelölése 
     A monda hangos olvasásának gyakorlása, az olvasástechnika fejlesztése 
     Írásbeli: István király szigorú ítéletének  tömör megfogalmazása (munkafüzet)) 
 2. Az órai munka értékelése: általános csoportos, egyéni 
 3. Asztalrend 
                                                                   
 
 
 



3. Óravázlat 
 
 
Készítette: Kőházi Mária 
Tantárgy: Magyar nyelv  3. évfolyam                                                          
Témakör: Az ige                                                                          
Tananyag: Az ige fogalma, jelentése                                           
Tanítási – tanulási feladatok: 

 folyamatos gyakorlás: a főnévről szerzett ismeretek gyakorlása  
 új ismeret tanítása: az ige jelentésének megfigyeltetése, fogalomalkotás, 

            az ige felismerése                
  Képzési feladatok: 

 ismeretszerző és kombinatív kompetencia fejlesztése 
 Nevelési feladat: 

 pontos, precíz munkavégzés 
 Módszerek: gyakorlás, bemutatás, szemléltetés, magyarázat, beszéltetés, önálló munka a 
                      tankönyvvel, feladatlappal 
 Tanulásszervezés: frontális osztálymunka, egyéni munka, csoportmunka 
 Taneszközök, szemléltetés: Nyelvtan és helyesírás tankönyv (Apáczai Kiadó), táblai írás, 
                                                fólia, füzet, feladatlap 
       

                                                     

I. SZERVEZÉSI FELADATOK 

 

II. FOLYAMATOS GYAKORLÁS 

     A főnévről tanultak felidézése 

 Főnevek gyűjtése szólánc játékkal 

            Folytassátok a főnevek gyűjtését a szabály alapján! 

                       ablak, kabát, t 

 Állítások igazságának eldöntése 

             Döntsétek el igazak vagy hamisak az állítások! 

             A hamisakat tegyétek igazzá! 

                       A tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írjuk. 

                       A főnévnek egy fajtája van. 

                       Az élőlényeket, élettelen tárgyakat, gondolati dolgokat megnevező szavakat  

  főnévnek nevezzük. 

                       A köznév több hasonló élőlény, élettelen tárgy, gondolati dolog saját,  

  megkülönböztető neve. 

                       A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a közös neve. 

Tanulásszervezés: frontális osztálymunka 



Módszer: gyakorlás 

Ellenőrzés: folyamatos, tanítói 

 Főnevek gyűjtése SZÓBONTÓVAL 

Tanulásszervezés: csoportmunka 

Módszer: gyakorlás 

Eszköz: feladatlap 

Ellenőrzés: felolvasással, tanítói 

 

III. CÉLKITŰZÉS: A mai órán egy új szófajjal fogunk megismerkedni. 

 

IV. AZ ÚJ ISMERET TANÍTÁSA: Az ige fogalma 

4.1. Az indukciós szöveg bemutatása 

        Baglyocska hunyorog, 

        Fatönkön kuporog, 

        Nagy fejét forgatja,     

        Hol erre, hol arra. 

        Izeg- mozog, toporog, 

        Tipi-topi, top, top, top! 

    Elemzés 

      Mit csinál a baglyocska? Utánozzuk! 

      Cselekvést jelentő szavak aláhúzása, másolása táblára, füzetbe 

4.2. Az indukciós szöveg bemutatása 

       Hamarosan kinyílik a hóvirág. Ott virít, zöldell majd a bokrok alatt. Kár, hogy hamar 

elhervad. 

     Elemzés 

       Mi történik a hóvirággal? 

       Történést jelentő szavak gyűjtése, rögzítés táblán, füzetben  

4.3. Az indukciós szöveg bemutatása 

       Milyen helyzetben használhatjuk őket? 

       Helyén van az esze. Majd lesz neked nemulass! Öregapám is volt. Nincs sütnivalója. 

     Elemzés 

       Mit fejeznek ki a kiemelt szavak? 

       A kiemelt szavak másolása táblára, füzetbe – létezést jelentő szavak 

 



4.4. Általánosítás, fogalomalkotás (tanítói magyarázat) 

     Az ige cselekvést, történést, létezést kifejező szófaj.(tk.73. o.) 

Tanulásszervezés: frontális 

Módszerek: beszélgetés, megfigyelés, magyarázat 

Eszköz: fólia, táblai írás, füzet 

Ellenőrzés, értékelés: folyamatos, tanítói 

 

V. AZ ÚJ ISMERET MEGSZILÁRDÍTÁSA, GYAKORLATI ALKALMAZÁSA 

 Igék gyűjtése képről 

            Téma: tél 

Tanulásszervezés: frontális munka 

Ellenőrzés: folyamatos 

 Igék felismerése szósorban 

            Húzd alá a szósorban az igéket! 

            TK. 73/16. 

Tanulásszervezés: önálló munka 

Ellenőrzés: felolvasással 

Eszköz: tankönyv 

 

VI. ÖSSZEFOGLALÁS 

 Mi az ige? 

 Igék csoportosítása jelentésük alapján 

                        cselekvés          történés           létezés 

            van, fut, elsárgul, olvas, lesz, elolvad, iszik, volt, lehull 

Tanulásszervezés: frontális 

Eszköz: szókártyák 

 

VII. HÁZI FELADAT 

        Agy. 35/1.  

 

VIII. ÉRTÉKELÉS 

 



 
4. Óravázlat 

 

Készítette: Kozmáné Bencsics Ibolya 

Tantárgy: Matematika 2. évfolyam 

Témakör: Műveletek a 100-as számkörben 

Tananyag: Gyakorlás – Műveletek a 100-as számkörben kétjegyű számokkal 

Tanítási -  tanulási feladatok:  

1. A kétjegyű számokról tanultak elmélyítése kombinatorikai feladattal és       valószínűségi 
játékkal 

2. Műveletvégzés (összeadás, kivonás, pótlás) gyakorlása a 100-as számkörben kétjegyű 
számokkal 

Képzési feladatok: A tanulási képességek (figyelem, emlékezet, feladat-megoldási sebesség), a 
számolási rutin, a kombinatorikus képességek, a kifejezőképesség, a szociális kompetenciák 
fejlesztése 

Módszerek: gyakorlás, játék, ellenőrzés, értékelés, tanulók munkája tankönyvvel 

Taneszközök, szemléltetés: Esztergályos Jenő – Az én matematikám 2. évfolyam c. tk., 
Kuruczné Borbély Márta – Varga Lívia – Az én matematikám feladatgyűjtemény 2. évfolyam, 
Kuruczné Borbély Márta – Varga Lívia – Okoskodó matematika képességfejlesztő munkafüzet 2. 
osztály; matematika füzet, számkártyák, labda, írásvetítő, fólia, 100-as tábla  

 

I. SZERVEZÉSI FELADATOK 

1. Szükséges felszerelések előkészítése 

2. Tanulásszervezés: csoportok és párok kialakítása 

3. Értékelési szempontok felsorolása (pl. fegyelem, műveletvégzés, együttműködés) 

 

II. A HÁZI FELADAT ELLENŐRZÉSE – Műveletvégzés (összeadás, kivonás) 
gyakorlása a 100-as számkörben 

Milyen színűre színeztétek a 100-29, a 14+23, az 54-35, a 47+48 művelettel jelölt részeket? 
Miért? Hogyan, miféle algoritmus szerint számoltátok ki ezeket az összeadásokat, kivonásokat? 

pl.: 100-29=71, világoskék, mert 100-20-9=71 stb. 
eszköz: Okoskodó 40.o. ellenőrzés, értékelés: beszedéssel 

 

III. FOLYAMATOS GYAKORLÁS, KÉSZSÉGFEJLESZTÉS – Játékok a kétjegyű 
számokkal 

1. Kétjegyű számok gyűjtése adott szabály szerint  

Olyan kétjegyű számokat mondhattok csak, amelyekben nincs 4-nél nagyobb számjegy! A 
számjegyek ismétlődhetnek. 

 pl.: 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, stb. - eszköz: számlabda 

 2. Kétjegyű számok kitalálása a Ki vagyok én? c. játékkal 



Segítsetek osztálytársatoknak kitalálni, ki lehet ő! 

pl.: 55 – Páratlan vagy. A tízesek és az egyesek helyén ugyanaz a számjegy áll. Nagyobbik 
tízes számszomszédod a 60. A 90-nél 35-tel vagy kisebb. stb. 

eszköz: számkártya 

3. Kombinatorikai feladat és valószínűségi játék a kétjegyű számokhoz kapcsolódóan 

 a. Kétjegyű számok alkotása – kombinatorika 

Alkossatok páros munkában kétjegyű számokat a 3, 6, 9, számjegyek felhasználásával, a 
számjegyek ismétlődhetnek! A matematika füzetbe gyűjtsétek össze az összes ilyen kétjegyű 
számot növekvő sorrendben! 

 szemléleti anyag: 33, 36, 39, 63, 66, 69, 93, 96, 99 

 ellenőrzés: felolvasással, táblai rögzítéssel 

 b. Valószínűségi játék a képzett számokkal 

Húzzunk egy számot! Melyik állítás lenne rá igaz: biztos; lehet, de nem biztos; lehetetlen? 
Döntsük el! Indokoljuk is! Jelöljük a táblázatban X-szel!  

 pl.: A kihúzott szám páros. – lehet, de nem biztos: 36, 93 

       A tízesek helyén a 4-es számjegy áll. – lehetetlen stb. 

 eszköz: Az én matematikám c. tk. 88. o. 3. fl. 

 

A készségképzés során: munkaforma – frontális, páros, egyéni 

      módszer – gyakorlás, játék, ellenőrzés, értékelés 

      ellenőrzés – folyamatos 

      értékelés – szóban (pl.: Helyes volt az indoklásod! Pontosan 

      számoltál! stb.) 

 

IV. CÉLKITŰZÉS: Az óra további részében a műveletvégzést (összeadás, kivonás, 
pótlás) gyakoroljuk a 100-as számkörben. 

 

V. MŰVELETVÉGZÉS (összeadás, kivonás, pótlás) GYAKORLÁSA A 100-AS 
SZÁMKÖRBEN  

 1. A csoportok feladatinak kijelölése 

     1. csoport: Az összeadás gyakorlása a 100-as számkörben 

     - Számoljatok! Javítsátok ki a hibás összegeket! 

     pl.: 79+13=91   hamis   92                  25+26+13=64      igaz   stb. 

     eszköz: Az én matematikám fgy. 43. o. 1. fl. 

     2. csoport: A kivonás gyakorlása a 100-as számkörben 

     - Alkossatok kivonásokat a megadott számokkal úgy, hogy az eredmény nagyobb 

       legyen, mint 40! A füzetbe dolgozzatok! 

     pl.: 73-27=46         73-17=56   stb. 



     eszköz: Az én matematikám tk. 79. o. 7. fl. b 

     3. csoport: A pótlás gyakorlása a 100-as számkörben 

     - Minden ládába 45 kg zöldség fér. Mennyit kell az egyes zöldségekből belerakni, 

        hogy mindegyik tele legyen? Pótlással töltsétek ki a táblázatot! Használhatjátok a 

        100-as számtáblát! 

     pl.: 17+__=45           29+__=45    stb. 

     eszköz: Az én matematikám tk. 80. 2. fl.  

     4. csoport: Nyitott mondatok gyakorlása a 100-as számkörben 

     - Mely számok teszik igazzá a nyitott mondatokat? A műveletek elvégzése után 

       keressétek meg a nyitott mondatok igazsághalmazát! 

     pl.: 76-28 < x < 63       x=49  62   stb. 

     eszköz: Az én matematikám fgy. 51.o. 3. fl. 

 2. A csoportok önálló munkája, közben igény esetén tanítói segítség 

 3. A csoportok munkájának ellenőrzése, értékelés 

 

VI. SZERVEZÉSI FELADATOK 

 1. Értékelés az óra eleji szempontok alapján 

 2. Házi feladat kijelölése: Az én matematikám tk. 81. o. 4. fl. a,b (szöveges feladatok  

     megoldása az adott témakörben) 

 3. Asztalrend 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


