Óraterv/Foglalkozásterv – Tanulásirányítás
A pedagógus neve: Csengeriné Novák Ágnes
Műveltségi terület: napközi
Tantárgy/foglalkozás: tanulásirányítás
Osztály: 3. osztály
Az óra/foglalkozás témája: A házi feladatok megoldása
- Matematika: Szöveges feladat megoldása (háromjegyű, kerek tízesre végződő számok összeadása és kivonása).
Matematika tankönyv 49.oldal/11.
- Olvasás: Az egerek című magyar népmese eseményeinek időrendbe rendezése.
Olvasókönyv: 46-48.oldal; Munkafüzet: 22. oldal/3.
Az óra/foglalkozás célrendszere:
-

A házi feladatok megtanulása

-

A biztonságos önálló tanulási képesség kialakítása

-

A tanulás támogatása

-

Pozitív megerősítés

-

Nyugodt, csendes munkavégzés képességének fejlesztése

-

A helyes énkép, önismeret kialakítása, fejlesztése

-

Az olvasási, matematikai és kommunikációs készségek fejlesztése

-

A gondolkodás, emlékezet, figyelemkoncentráció képességek fejlesztése

-

Önellenőrzés erősítése

Az óra /foglalkozás feladatrendszere:
-

A tanulási szokások alkalmazása, gyakoroltatása

-

A sorrendterv alkalmazása, gyakoroltatása

-

A tantárgyankénti időtervezés gyakoroltatása

-

A feladatokhoz szükséges tanulási technikák kiválasztása, alkalmazása

-

Az algoritmushoz köthető tanulási technikák

-

A tanulás gyakoroltatása

-

Az önellenőrzés alkalmazása, gyakoroltatása

Az óra/foglalkozás didaktikai feladatai: motiválás, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés
Tantárgyi kapcsolatok: matematika, magyar
Dátum:2021.november 16.
Felhasznált eszközök, források
OFI Újgenerációs tankönyvcsalád könyvei:
 Matematika munkafüzet I.kötet
 Olvasókönyv I. kötet
 Szövegértés munkafüzet I.kötet


matematika füzet

Nevelési oktatási stratégia
Idő
2’

Az óra/foglalkozás menete
1. Előkészítés:

Módszerek

Tanulói
munkaformák

Eszközök

tevékenykedtetés

frontális

zene
(laptop)

Tanulók tevékenysége:
- A tanuláshoz szükséges eszközök
előkészítése-zenére, önállóan.
- A padrend kialakítása.
- Önellenőrzés.
Pedagógus tevékenysége:
- Tájékozódás a házi feladatról.
- A tanuláshoz szükséges feltételek
megteremtése: szellőztetés, világítás.
- A tanuláshoz való előkészülés
megfigyelése, ellenőrzése.

8’

2. Ráhangoló, motiváló, fejlesztő
játék
Tanítási tartalmat támogató játék:
(matematika)
Játék neve: BUMM!
Játék menete: a gyerekek körbe állnak.
Elhangzik a tanító által egy művelet
(kártyákról) majd egy gyereket
megérintve BUMM-ot mond. Ez a
gyerek leguggol és a mellette (jobbról
és balról) álló gyerekek közül, aki
hamarabb számol helyesen, játékban
marad, a másik kiesik. Ez így megy
addig, amíg csak egy gyerek marad.

Fejlesztési területek:
auditív észlelés, auditív emlékezet,
beszédészlelés, beszédértés, figyelem,
emlékezet, gondolkodás, számolási
rutin, reakció idő, csoportkohézió,

leckefüzet,
matematika
munkafüzet,
matematika füzet,
olvasókönyv,
szövegértés
munkafüzet,
íróeszközök,
napközis füzetek

játék

frontális
egyéni

műveletek
kártyákon

Nevelési oktatási stratégia
Idő
10’

Az óra/foglalkozás menete
Házi feladat megbeszélése:
Pedagógus - tanulók tevékenysége:
- Milyen óráitok voltak? (felsorolás)
- Tapsa mutassátok az ujjatokon azt a
számot, ahány tantárgyból házi feladat
lesz!(2)
- Melyik ez a 2 tantárgy?
matematika, olvasás

Módszerek
tevékenykedtetés
megbeszélés
magyarázat

Tanulói
munkaformák
frontális
egyéni

Eszközök
leckefüzet

Tantárgyanként, feladatonként
átbeszéljük a házi feladatokat.
- Nyissátok ki a leckefüzetet!
- Nyissátok ki a matematika házi
feladatot! 1.sz.melléklet
- Olvassátok el a feladatot
magatokban, majd valaki mondja el
nekem saját szavaival!(1 gyerek)

tevékenykedtetés
megbeszélés
magyarázat

frontális
egyéni

leckefüzet,
matematika
munkafüzet

(Felmerülhető problémák:
- összetett feladat=két műveletvégzés a
feladaton belül)

- Megbeszéljük, mire kell figyelni,
esetleg tanácsot fogalmazunk meg a
feladattal kapcsolatban, kiemelt
tekintettel a szöveges feladat
megoldási algoritmusának menetére,
ami az interaktív táblán kivetítésre
kerül. (a gyerekek mondják a
lépéseket)
Szöveges feladat megoldási algoritmusa
1.Olvasd el a feladatot!
2. Gyűjtsd ki az adatokat!
3. Készíts tervet! (Rajzolhatsz is!)
4. Írj számfeladatot/ nyitott mondatot!
5. Számolj!
6. Ellenőrizd a számolás helyességét!
7. Olvasd el újra a kérdést/kérdéseket!
8. Írj szöveges választ!

- Nyissátok ki az olvasás házi
feladatnál! 2.sz.mellékelt
- Olvassátok el, majd mondd el saját
szavaiddal!(1 gyerek)
Milyen technikát fogtok alkalmazni az
olvasás házi feladatnál?
(Várható válasz: szóbeli-írásbeli sorrend)
Felhívom a figyelmet a várható hangos
olvasásra.

tevékenykedtetés
megbeszélés
szemléltetés

frontális
egyéni

tevékenykedtetés
megbeszélés
magyarázat

frontális
egyéni

interaktív tábla

leckefüzet,
olvasókönyv,
szövegértés
munkafüzet

Nevelési oktatási stratégia
Idő

Az óra/foglalkozás menete

Módszerek

Tanulói
munkaformák

Ha mindennel elkészültél mivel tudod
elfoglalni magad?
(Várható válaszok: napközis füzet
(kicsi, nagy) saját könyv, angol,
rejtvények stb.)

Eszközök
rejtvények,
időkitöltő feladatok

A tanuláshoz szükséges technikák
kiválasztása
- Mi mindenre kell figyelned a házi
feladatok elkészítése során?
( A gyerekek sorolják és felkerülnek a
táblára az applikációk.)

3’

Applikációk:
Tantárgyi
sorrend:
könnyű
nehéz

Tantárgyon
belüli
sorrend:
szóbeli

Mindig
ellenőrizd
saját
munkádat

írásbeli

könnyű

Füzetvezetés:

Tervezz

olvasható

sorrendet Padrend

tiszta
rendezett

Az idegen
nyelvvel
minden nap
10-15 percet
foglalkozni
kell!

és időt!

Csönd

Segítség
Fülelj,
figyelj!

megbeszélés
tevékenykedtetés
szemléltetés

applikációk
frontális
egyéni

Nevelési oktatási stratégia
Idő

Az óra/foglalkozás menete

1. sorrend és időtervezés önállóan
/ néhány tervezés meghallgatása/

2. leckefüzetbe sorrend-időterv
rögzítése
3. ellenőrzés módjának megbeszélése
4. csoportok figyelése adott
szempont(ok) szerint

Módszerek

Tanulói
munkaformák

Eszközök

tevékenykedtetés
megbeszélés

frontális
egyéni

leckefüzet, ceruza

3. Önálló munka
2022’

’5

Tanulók tevékenysége:
- A tanulási kezdőidő lejegyzése.
- A feladatok önálló megoldása a
megbeszéltek szerint.
Pedagógus tevékenysége:
- Az önálló munka alatt folyamatos
ellenőrzés, segítségadás.
- Egyéni/kiscsoportos megsegítések
szükség szerint.

tevékenykedtetés

frontális
egyéni

leckefüzet,
ceruza, matematika
munkafüzet,
matematika füzet,
olvasókönyv,
szövegértés
munkafüzet,
napközis füzetek

4. Ellenőrzés, értékelés
Tanulók tevékenysége:
- A tanulók önellenőrzése.
- Padrend fenntartása a tanulás alatt.
- Tanulási technikák alkalmazása,
különös tekintettel a szöveges feladat
algoritmusára.
- Hangos olvasás meghallgatása
néhány tanulótól.
- Tanulás végét jelző zene= padrend
kialakítása, feladatának befejezése.

megbeszélés
tevékenykedtetés

frontális
egyéni

olvasókönyv
zene
(laptop)

Pedagógus tevékenysége
Az írásbeli munkák folyamatos
javítása, ellenőrzése kiemelt
figyelemmel az algoritmus betartására.
leckefüzet

Értékelési szempontok:
- Sorrend tartása
- Időterv
- Önellenőrzés, tanulási technikák
betartása, megvalósulása, az
algoritmus alkalmazásának sikere.

megbeszélés

Nevelési oktatási stratégia
Az óra/foglalkozás menete

Módszerek

Tanulói
munkaformák

megbeszélés

egyéni

Idő
- A hangos olvasás értékelése.

Eszközök

- A csoport egészének értékelése.
- Személyre szabott, egyéni értékelés.
- Tanulói önreflexiók
 Jól tudtam tanulni, mert…

Befejezetlen
mondatok
önreflexióhoz.
(ppt)

szemléltetés

 Nehézséget okozott…
 Legközelebb…

2’

4. Levezető játék
- Mondatbővítő mozgásos játékA tanító után ismétlik a gyerekek a
bővülő mondatokat és a hozzá tartozó
mozgást.
2 kör egymás után, tempónöveléssel.
Fát vágni.
Az erdőbe fát vágni.
El is menjek, ne is menjek az erdőbe
fát vágni?
Fejsze is van, fűrész is van.
El is menjek, ne is menjek?
Az erdőbe fát vágni.
Itt sincs senki, ott sincs senki.
Fejsze is van, fűrész is van.
El is menjek, ne is menjek?
Az erdőbe fát vágni.
Fejlesztési területek:
mozgás, szerialitás, vizuo-motoros
koordináció, vizuális emlékezet,
együttműködés, figyelem, figyelem
megosztása, emlékezet, gondolkodás

játék
tevékenykedtetés

egyéni

Mellékletek

1.sz.melléklet

2.sz.melléklet

