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BEVEZETÉS 
 

Az Összefüggő szakpedagógiai gyakorlatomat a székesfehérvári Arany János Óvoda, Általános 

Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény felső tagozatában töltöttem. Az idei tanév rendkívüli indulása többszörösen érvényes 

volt rám, mivel az év eleji változtatások hatására az intézmény Vezetősége felajánlotta a 8. A. 

osztály osztályfőnöki kinevezését. Mentor tanárom jelenleg a 7. A. osztály osztályfőnöke, így 

nagyon örültem a kihívásnak, miszerint az osztályom mellett, más kamasz gyermekeknek is 

tarthatok órát.  

 

Kimondottan elégedettséggel töltött el, hogy végzős osztályba kerültem osztályfőnöknek, mivel 

így betekintést nyertem a gyógypedagógusi munka adminisztratív, illetve módszertani oldalába 

a felvételi eljárás nehézségeinek leküzdésével kapcsolatos teendőkben. Rálátást nyertem a 

szülőkkel való kapcsolattartás formáira, együttműködés lehetőségeire, ami a felvételi időszak 

alatt meghatározó fontossággal bír. Meglátásom szerint egy gyermek életében döntő ez az 

időszak, hiszen az általános iskolások „védett” világából egy olyan új világba lépnek a 

gyermekek, ami a jövőjük szempontjából igen meghatározó. 

 

Mivel az iskola rendelkezik több interaktív táblával, bízok benne, hogy e téren lévő 

hiányosságaimat fejleszthetem. Ezen a területen további önfejlesztésre van szükségem a 

programok megismeréséhez, használásához. Szeretnék minél több hasznos eszközt 

megismerni, melyeket később az oktatás, fejlesztés szempontjából is be tudok illeszteni a 

munkámba. 

Végzős gyógypedagógus hallgatóként alig várom, hogy a Kaposvári Campus Gyógypedagógiai 

karon tanult tudásomat kamatoztatni tudjam. Bízok benne, hogy a vezetőség szabad teret 

biztosít ezen a területen is. 

 

Előző gyakorlatomkor már megbizonyosodhattam abban, hogy az Arany János EGYMI 

vállalva a reformokat, a szakképzés, módszertani újítások adta lehetőségeket szívesen fogadta, 

hogy hallgatóként részt veszek a mindennapi munkában, ahol számomra egyértelművé vált, 

hogy az egyénre szabott oktatás - ami egyéni fejlesztési tervek alapján valósul meg -, nem csak a 

tanórákon, de a tanórákon kívül is érzékelhető.   
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I. TAP: Összefüggő szakpedagógiai gyakorlat 

1.1 Intézménybemutatás 

 

Az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény eltérő tantervű intézmény, melynek a Pedagógia 

Programját, Szervezeti Működési Szabályzatát és Házirendjének tanulmányozását végeztem el 

és rész vettem a minden tanévben történő ellenőrző és felülvizsgálati kidolgozásában. 

Az Iskola a Székesfehérvári Tankerületi Központ és Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

egyetlen olyan iskolája, amelyben speciális gyógypedagógiai módszerekkel történő nevelő-

oktató munka folyik. A székhelyintézményben, tanulásban akadályozott és autista tanulók alap 

képzése, oktatása folyik. A 2020/2021-es tanévben, 13 tanulócsoportban alapfok 

intézményegységben 1-8 osztályig közel 130 diákkal folyik az oktatói munka. 

A nevelőtestület gyógypedagógusai gazdag képzettségi kínálattal rendelkeznek, lefedve a 

gyógypedagógiai sérülésspecifikus oktatás valamennyi területét. Így szakmai-módszertani 

tudásbázist alkotnak az értelmi, látás, hallás, mozgás, beszéd, autizmus és pszichés zavarok 

kezelésében. 

Egyedülálló könyv-, média- és eszköztárral, saját szakmai-módszertani kiadványokkal 

rendelkezik az intézmény. Kölcsönzési lehetőséget is biztosítanak a szülők, valamint a 

társszakmákban dolgozó szakemberek számára. Maga az iskola a központban helyezkedik el, 

így a megközelítése a vidéki tanulóknak is megoldott. 

 

A 62 oldalas Pedagógiai Program részletesen kitér a pedagógiai alapelvekre, mely tartalmazza a 

nevelő-oktató és fejlesztő munka értékeit, céljait a kulcskompetenciák területén, figyelembe véve 
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tanulók eltérő adottságait, képességeit, a programban kitűzött célok elérésére törekedve. Kitér az 

iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladataira kiemelve az osztályfőnöki teendőket. 

Meglátásom szerint meghatározó a dokumentumban, hogy kitér az alkalmazott módszerek 

kiválasztásának alapelveire, figyelembe véve a tanuló fejlettségét, életkori sajátosságait, előzetes 

tudását. Pedagógiai célt és tartalmat határoz meg, a sérülés specifikuma szerint, ezzel 

problémaközpontú megközelítés helyezi előtérbe, s kitér a speciális módszerek alkalmazására az 

autisztikus tanulók fejlesztésében. 

 

A SZMSZ legutolsó módosítása, annak elfogadása 2017-ban történt. A dokumentum 79 oldalas így 

megismerését, abban való tájékozódást kellően segíti az alaposan kidolgozott, részletes 

tartalomjegyzék.  A dokumentum elején megtalálható az intézmény szervezeti felépítésének és 

vezetésének ágrajza. Kitér a munkarendre, tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra, pedagógiai 

szakmai szolgáltatásokra, külön figyelmet fordítva az intézményvezető jogköreire, feladataira. 

Szabályozza a helyettesítési rendet, amit azért is tartok fontosnak, mivel az Intézmény több 

Tagintézményből több telephellyel rendelkezik. Kiemeli az a vezetőség és az alkalmazottak 

kapcsolattartásának rendjét a kapcsolattartást, s ennek fontosságát. Kitér az ellenőrzés rendjére, 

mikéntjére. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű 

gyermekek esetében több ízben fordulnak elő társbetegségek, ezért az SZMSZ külön fejezetet szán 

az iskolában alkalmazható elsősegélynyújtási teendőkkel kapcsolatosan. 

 

A Házirend elején szintén részletes tartalomjegyzék segíti a tájékozódást. Elsőként kitér a 

tanulói jogviszony létesítéséről, megszüntetéséről. Részletese taglalja az iskola működési és 

munkarendjét, melyben kitér az iskolai munka dokumentumaira az osztályozás és értékelés 

rendjére. Összefoglalva a 24 oldalas házirend részletesen ismerteti az iskolai élet rendjét, 

rendszerét, időbeosztását. A vonatkozó jogszabályok értelmében ír a tanulói jogokról, 

kötelezettségekről, a szülők tájékoztatásáról, melyek közül kiemelkedőnek tartom, az 

egészségvédelmi, balesetmegelőzési, családvédelmi intézkedéseket tartalmazó előírásokat. 

Kitér a tanulói jogokra, kötelességekre, a tanulók által az intézménybe behozható tárgyak 

szabályozására. Megjegyezném itt, hogy az iskolában minden szeptemberben osztályfőnöki óra 

keretében a házirend ismertetésre kerül kiemelt figyelemmel e fejezetre. Külön fejezetekben 

fejti ki hiányzások igazolásának formáit, a jutalmazás és fegyelmezés lehetőségeit, illetve annak 

rendjét. 

Az általam tanulmányozott dokumentumok meglátásom szerint én igen alaposnak, részletesek 

és kellően kidogozottak.   
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1.2 Tanuló csoport bemutatás 

 

A 2020/21-es tanévben a 7. A. osztályban töltöttem az Összefüggő szakmai gyakorlatomat. Az 

az általam látogatott osztályban 7 gyermek kezdte meg tanulmányait. A tanulók többségében 

vidéki diák, ami a szabadidős programok szervezésénél nehézséget jelent. A tanulócsoportba 

járó gyermekek közül, 1 lány és 6 fú, akik F 70-es diagnózissal rendelkeznek.  

 

Életkorukat tekintve jelentős eltérés mutatkozik. Képességeik és készségeik tekintetében 

jelentős eltérés van, a differenciálás nagyon fontos jelentőséggel bír a fejlesztésük 

szempontjából. A tanulócsoport egyharmada a feladatvégzésben gyakran segítségre szorul. 

Fokozottan támasz- és kontrolligényes. Figyelmük gyorsan terelődik. Munkatempójuk lassabb 

az átlagnál. Feladatértésük nehezített. Beszédkésztetésük átlagos, szókincsük, 

kifejezőkészségük gyenge. Értő olvasásuk fejlesztésre szorul. Írásképük rendezetlen. 

Írástempójuk lassú. Van olyan tanuló, akinek számfogalma 100.000-es számkörben 

kialakulatlan. 

 

A tanulók feladattudata és feladattartása megfelelő. Feladathelyzetben oldottak, 

együttműködőek, érdeklődnek a feladatok iránt. Változatos feladatadással, differenciálással, 

rövid feladatokkal jól foglalkoztathatok. A tanórákon kisebb aktívitással részt vesznek. Értő 

olvasásük megfelelő. Beszédkésztetésük azonban gátolt, szókincsbővítés fejlesztése szükséges. 

Írásképük olvasható, helyesírásuk fejlesztésre szorul. Az osztályra egyöntetűen jellemző, hogy 

dicsérettel motiválható. A tanulócsoport csoportmunkában jól működik. 

 

Összességében, az osztály együttműködő gyermekközösség, nyitottak az új dolgok iránt, 

szeretettel fogadtak. Készségesen működtek együtt, fegyelmezési gondjaim nem akadtak 

hospitálásom, tanításom során. Az osztályban több pedagógus is tanít, mentortanárom 

osztályfőnökként veszi ki részét a napi tanítási munkából. Az intézményben minden osztályban 

dolgozik gyógypedagógiai asszisztens, ami igen nagy segítség, hiszen az így éppen órát tartó 

gyógypedagógus könnyebben osztja meg a figyelmét az osztály tanulói között, több lehetősége 

akad a differenciálásra. Erre nagyon nagy szükség is van, hiszen a tanulócsoport összetétele a 

fentiekben bemutatottak alapján igen heterogén.  
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1.3 Hospitálás napló 

1.3.1 Hospitálási napló 

 

Pedagógus: Virág Erzsébet 

Évfolyam/osztály: 7. osztály 

Tantárgy: Matematika 

Óra témája: Műveleti sorrend 

Óra típusa: Gyakorló óra 

Hely: Arany János EGYMI 

Idő: 2021. február 

 

Idő Az óra menete Megjegyzések 

10 p. 

I. Bevezető rész 

Köszöntés 

 

2. Házi feladat ellenőrzése 

 

3. Óra eleji ráhangolódás 

 

1. Gondoltam egy számra. Ezt a számot akkor 

kapod meg, ha a 350-hez hozzáadsz 500-at, 

majd elveszel belőle 400-at. melyik ez a 

szám? 

2. Egy másik szám: Az ötvenet szorozd meg há-

rommal, adjál hozzá hatszázat, majd vegyél 

el belőle kétszázötvenet. Ez a szám a..? 

Köszöntés, jelentés 

Tanulók leülnek a helyükre 

Tankönyv kinyitása a házi 

feladatnál 

Számolások ellenőrzése 

Tanulók fejben számolnak. 

Eredmény:450 

 

Munkaformák: frontális 

osztálymunka, önálló 

munka 

Módszerek: közlés, beszél-

tetés, tevékenykedtetés, Ér-

tékelés: szóban a feladat 

végén 

15 p.  

 

 

 

 

II. Fő rész: Műveleti sorrendek 

1. Alapműveletek 

Mely matematikai műveletek az alapműveletek? 

Tanulók jelentkeznek, felszó-

lításra mondják a válaszol 

➢ összeadás 

➢ kivonás 

➢ szorzás 

➢ osztás 

Tibi
Kiemelés
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12 p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 p.  

2. Most egyszerű szabályjáték segítségével is-

mételjük át az alapműveletek tulajdonsá-

gait. 

„Gépes” feladatokat készítettem nektek. (Feladat-

lapok kiosztása) 

Összeadás, szorzás művelettel (feladatlap) 

Mi a szabály? 

Mit figyeltél meg, mit történik akkor, ha a be-

menő adatok sorrendjét felcseréljük? Változik az 

eredmény?  

Az összeadásnak és a szorzásnak ezt a közös tu-

lajdonságát felcserélhetőségnek nevezzük. 

Nézzük meg, hogy teljesül-e a felcserélhetőség tu-

lajdonsága a másik két alapműveletre is? 

Kérdésemre mi a válasz? Ugyan azt az eredményt 

kapnánk, akkor is, ha felcserélnénk a tagokat? 

Tehát elmondhatjuk, hogy a kivonás és az osztás 

műveletekre nem teljesül a felcserélhetőség tulaj-

donsága. 

3. Műveletek sorrendje, vagyis, hogyan 

oldjunk meg olyan feladatot, amiben 

többféle művelet is van? 

Hogyan olvasunk? Melyik irányba haladunk? 

Tehát olvasásnál balról jobbra követjük a leírt 

szöveget. Számolásnál nem minden esetben te-

hetjük ezt meg. A matematikai műveleteknek 

ragja van, mint pl. a rendőrségnél a rendőröknek, 

vagy a honvédségnél a katonáknak. Matematiká-

ban az alacsonyabb rangú művelet az összeadás 

és a kivonás. A magasabb rangú művelet a szor-

zás és az osztás. 

Szabály felismerése, táblá-

zat kitöltése 

Munkaformák: frontális 

osztálymunka, önálló 

munka 

Módszerek: közlés, beszél-

tetés, tevékenykedtetés  

Értékelés folyamatosan el-

lenőrzéssel. 

 

 

 

 

 

A felszólított tanuló meg-

mondja az eredményeket, 

táblánál ellenőrző számítást 

végez 

 

Munkaformák: frontális 

osztálymunka, önálló 

munka  

Ügyesen válaszoltatok.  

Módszerek: közlés, beszél-

tetés, tevékenykedtetés – 

értékelés folyamatosan el-

lenőrzéssel. 

Eszközök: füzet, ceruza, 

számológép 

 

Füzetet előveszik, óraszá-

mot felírják. 
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A műveletek elvégzésének sorrendjét nem az ha-

tározza meg, hogy sorban hogyan következnek 

egymás után, hanem a rangjuk határozza meg.  

 

Vegyétek elő a füzetet. 

Írjuk fel óraszámot, és végezzünk néhány felada-

tot. 

Felírom a táblára a következőt: 

150-4*32 

Mielőtt nekiállnál számolni, kérek egy jelentke-

zőt, aki számológéppel kiszámítja balról jobbra 

ezt a feladatot. 

➢ Most számoljatok a füzetben a helyes sorren-

det betartva. Ugyan ezt az eredményt kapjuk? 

➢ Írok még három műveletsort, szintén a füzet-

ben kérem megoldani.  

280+15:3= 

632-8*4= 

9*5+4*5= 

Eredmények? 

Számolás, jelentkezés, táb-

lánál feladatvégzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

5 p. 

III. Befejező rész 

Házi feladat adása 

Óra értékelése 

A tanulók figyelnek. 

Munkaformák: frontális 

osztálymunka 

Módszerek: közlés, beszél-

tetés 
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1.3.2 Hospitálási napló 

 

Pedagógus: Virág Erzsébet 

Évfolyam/osztály: 7. osztály 

Tantárgy: Matematika 

Óra témája: Helyiértékek. Alapműveletek gyakorlása-összeadás, kivonás 

Óra típusa: Gyakorló óra 

Hely: Arany János EGYMI 

Idő: 2021. február 

 

Idő Az óra menete Megjegyzések 

10 p. 

I. Bevezető rész 

Köszöntés 

2. Házi feladat ellenőrzése 

 

3. Óra eleji ráhangolódás 

Igaz-hamis állítások 

Állításokat fogok mondani, el kell döntened, hogy 

igaz vagy hamis. Tedd le a fejedet a padra, csukd 

be a szemed, és ha igaz állítást hallasz, emeld fel a 

kezedet. 

1. A nulla természetes szám 

2. A 10000-ben négy nulla van 

3. 40*5 = 250 

4. A 2565 kisebbik ezres számszomszédja a 

2000. 

5. 5200+1200=6000 

Köszöntés, jelentés 

Tanulók leülnek a he-

lyükre. 

Tankönyv kinyitása a házi 

feladatnál 

Számolások ellenőrzése 

Tanulók lehajtják a fejüket 

a padra, igaz állítás esetén 

felemelik a kezüket 

Munkaformák: frontális 

osztálymunka, önálló 

munka 

Módszerek: közlés, beszél-

tetés, tevékenykedtetés 

Értékelés: szóban 

Eszköz: tankönyv, ceruza 

 

II. Fő rész  

1. Számalkotás 

Vedd elő a füzetedet, írjuk fel az óraszámot 

Felírok a táblára egyjegyű számokat. 

0, 2, 5, 6, 7, 9 

 

 

Füzetet előveszik, utasítás-

nak megfelelő feladatvég-

zés 

Tibi
Kiemelés
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Ezekből a számokból alkoss négyjegyű számokat, 

és írd le a füzetedbe. Legalább  

hat számot alkoss. 

 

Mindenki mondjon egy számot abból, amit a füze-

tébe írt. Figyelj arra, amit előtted lévők mondtak. 

ugyan azt a számot még egyszer ne mondjátok.  

Írom őket a táblára. 

 

Ti is másoljátok be ezeket a számokat a füzetbe, 

mert a továbbiakban velük fogsz dolgozni. 

 

2. „Játék a számokkal” 

• Állítsd a leírt számokat növekvő sorrendbe 

• Karikázd be a páratlan számokat! 

Melyek ezek? Honnan tudod egy négyjegyű szám-

ról, hogy páratlan?  Gyere és karikázd be a táblá-

nál is. 

• Add össze a legnagyobb és a legkisebb 

számot! 

• Milyen eredményt kaptál? Adjuk össze a 

táblánál is. 

• Mennyi a különbsége ugyanennek a két 

számnak? 

Eredmény? Ellenőrizzük, gyere a táblához 

• Keresd meg azt a számot vagy számokat, 

amelyikben a tízes helyiértéken a pl.6 

szám áll. /Mondott szám a tanulók által al-

kotott számoktól függ/ 

• Keresd meg azt a számot, amelyikben az 

ezres helyiértéken a legkisebb alaki értékű 

szám áll!  

Munkaformák: frontális 

osztálymunka, önálló 

munka 

Módszerek: közlés, tevé-

kenykedtetés Értékelés 

szóban 

Eszköz: füzet, ceruza 

 

 

Számok diktálása 

 

 

 

 

 

 

Feladatvégzés 

 

Az a szám páratlan, ame-

lyiknek az utolsó számje-

gye páratlan 

 

 

 

 

 

A felszólított tanuló meg-

mondja az eredményt, táb-

lánál ellenőrző számítást 

végez. 
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• Van olyan szám, amelyikben az egyesek 

helyén a kilences áll? 

 

3. Helyiérték táblázat 

• Készíts a füzetedbe helyiérték táblázatot 

         E   Sz   t   e                                                    

• Írjátok bele a diktált számokat. 

328, 4569, 29, 5037 

Figyelj, hova írod a számjegyeket. 

• A táblázat mellé írjátok le a számokat alaki 

érték és helyiérték szorzataként. 

Füzetben utasításnak meg-

felelő feladatvégzés 

 

 

Hívásra a táblánál is beír-

ják a táblázatba számokat. 

 

300+20+8 stb 

 

III. Befejező rész 

Házi feladat adása 

Óra értékelése 

Munkaformák: frontális 

osztálymunka 

Módszerek: közlés, beszél-

tetés 
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1.3.3 Hospitálási napló 

 

Pedagógus: Virág Erzsébet 

Évfolyam/osztály: 7. osztály 

Tantárgy: Magyar nyelv 

Óra témája: Szófajok ismétlés: ige 

Óra típusa: Gyakorló óra 

Hely: Arany János EGYMI 

Idő: 2021. február 

 

Idő Az óra menete Megjegyzések 

 I. Bevezető rész 

− Köszöntés, jelentés 

− Felszerelés ellenőrzése 

− Óra anyagának ismertetése 

Ma a szófajokat fogjuk átismételni. Azon belül is 

az igével foglalkozunk bővebben 

2. Házi feladat ellenőrzése 

Füzetbe óraszám, dátum fel-

írása 

tanulásra hangolódás, fel-

adattudat fejlesztése 

 

 

 II. Fő rész 

1. Szófajok: 

- Ki tudná felsorolni, hogy milyen szófajokról ta-

nultunk? 

- Helyezzétek a szófajok neveit (főnév, mellék-

név, számnév, ige) a táblára! 

- Mit nevezünk/ mi a fogalma a: főnévnek/ mel-

léknévnek/ számnévnek/ igének? 

- Milyen kérdőszavak tartoznak az egyes szófa-

jokhoz? 

- Helyezd a táblára a szófajokhoz tartozó kérdő-

szavakat! 

- Mondjatok rá példákat, írd fel a táblára!  

2. Igéről tanultak ismétlése: 

- Mit jelent az ige? 

 

 

emlékezet, figyelem, kon-

centráció, analízis, szintézis 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibi
Kiemelés
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 Az ige: - cselekvést 

             - történést 

             - létezést fejez ki. 

- Mondjatok rá példákat! 

- Ki tudja megmondani, hogy hány fajta ideje 

van az igének? 

 - jelen, múlt, jövő 

- Mit jelent a jelen/ múlt/ jövő idő?  

- Az igének ragja is van. Az igéket személyes 

névmások segítségével tudjuk ragozni 

- Ki tudja elmondani ezeket? 

- Helyezd a táblára! 

- Mondok egy igét (pl: fut). Ragozzátok el mind 

a 3 igeidőben!  

- A következő igét (pl: főz) ragozzátok el a fü-

zetben! 

3. Igék keresése versben: 

- Mindenki kap egy verset (Weöres Sándor: A 

tündér). Karikázzátok be a versben lévő igéket! 

- Mondjátok meg, milyen igeidőben vannak az 

igék? 

4. Igével kapcsolatos feladatlap kitöltése: 

- A következő feladatlapon az igékkel kapcsola-

tos feladatokat találtok. 

- Olvasd fel a feladatot! 

- Önállóan oldjátok meg a feladatokat! 

5. Csoportmunka 

Mondat kirakó: 

- Most csoport-

ban fogtok dol-

gozni. 

Minden csoport 

kap egy 

Igekereső képről 

- A projektoron 

egy történetről 

szóló képet lát-

tok. Írjatok kö-

zösen a 

 

 

figyelem fejlesztése,  

kognitív, gondolkodási funk-

ciók fejlesztése, 

emlékezet fejlesztése, 

kommunikáció fejlesztése, 

térbeli tájékozódás fejlesz-

tése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Roland diszlexiás, disz-

gráfiás, ezért ő képes fel-

adatlapot kap. 
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borítékot, amely-

ben szavakat 

fogtok találni, 

amiből egy értel-

mes mondatot 

kell kiraknotok! 

- A leggyorsab-

ban dolgozó cso-

port tagjai matri-

cát kapnak. A 

legügyesebbek 

megpróbálhat-

nak egy nehe-

zebb mondat ki-

rakásával is. 

- Válasszátok ki 

a mondatokból 

az igéket! 

füzetetekben mi-

nél több igét a 

képről! A leg-

többet találó cso-

port matricát 

kap. 

 

 

 

 

Csoportok kialakítása (2-3 

vannak egy csoportba 

A legügyesebb gyerekek 

matricát kapnak 

 III. Befejezés 

Activity játék az igékkel: 

- Játszunk Activity-t az igékkel! 

- Hoztam szókártyákat, amiben igék vannak.  

- Húzz egy kártyát és mutogasd el! 

- A többiek találják ki, hogy melyik ige lehet! 

Értékelés: 

- a feladatok helyes végrehajtása 

- szabályok betartása 

- a megtanult fogalmak helyes alkalmazásának 

ellenőrzése 

 

szabályok betartása, mozgás 

fejlesztése, gondolkodási ké-

pesség, kreativitás fejlesz-

tése 

 

 



17 

1.4 Óratervezetek 

1.4.1 Magyar nyelv óratervezet 

Pedagógus: Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály: 6. a osztály 

Tanulók létszáma: 8 

Műveltségi terület: Anyanyelvi kultúra: Szóelemek, szavak 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Témakör: Szófajok 

Óra témája: Rokon értelmű igék 

Óra típusa: Ismeretbővítő óra 

Fejlesztendő készségek, 

képességek 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, vizuális észlelés, analízis-

szintézis, csoportosítás, válogatás, önértékelés 

Tanítandó ismeretek, 

elérendő tudásszint 

Hasonló jelentéstartalmú igék gyűjtése. Mondatalkotási gyakor-

latok. Beszédfejlesztés. Nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek fej-

lesztése 

Oktatási célok: Előzetes ismeretek áttekintése, érdeklődés felkeltése és a motivá-

ció fenntartása, ismeretek elmélyítése, gyakorlás, szintetizálás, 

visszacsatolás az elért tudásról, ellenőrzés, értékelés, házi feladat 

kijelölése 

Nevelési célok: A tanult nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazásának 

fejlesztése. Szóbeli és írásbeli nyelvhasználat legalapvetőbb el-

veinek, normáinak elsajátíttatása. Képességfejlesztési fókuszok: 

Akusztikus figyelem: helyesírási szabályok. Szerialitás: betűrend 

Pontos, figyelmes munkára való nevelés 

Feladattudat, - tartás, - tempó kialakítása, motiválás 

Önálló munkára, önellenőrzésre nevelés 

Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret: kutatómunkában a lexikonhasználat, betűrend 

gyakorlása. 

Erkölcstan: magatartás 

.

Tibi
Kiemelés
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Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegy

zés Módszerek Munkaforma Eszközök 

I. Bevezető rész: ráhangolódás, eszközök előkészítése 

 

3 

I.1. Házi feladat ellenőrzése 

A pedagógus körbejár és egyesével ellenőrzi a 

házi feladatot. 

Ellenőrzés FOM Munkafüzet 

22/1. f. 

Fejlesztendő készségek, 

képességek: emlékezet, 

gondolkodás 

 

 

 

 

6 

1.2. Bűvös négyzet 

A pedagógus kiadja a cetlis feladatot a tanu- 

lóknak, amit a nyelvtan füzetbe be is ragasz- 

tanak. A tanulóknak színes ceruzával kell be- 

karikázni a rokon értelmű szavakat: 

megy, tipeg, lép, jár, sétál, ballag 

A pedagógus kérdések segítségével rávezeti a 

tanulókat a már tanult fogalomra: rokon 

értelmű igék kifejezésre 

Játék 

Tevékenyked 

tetés 

Egyéni Cetlis feladat, 

ragasztó, füzet 

Melléklet: 1. 

Fejlesztendő készségek, 

képességek: összefüggések 

felismerése, logika, gondolkodás, 

vizuális figyelem, tájé- kozódás, 

szókincsbővítés, szókincs- 

fejlesztés 

Célkitűzés: A mai órán a rokon értelmű igéket fogjuk gyakorolni. 

II. Tartalmi rész: Szófajok, igék, rokon értelmű igék 
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7 perc 

II.1. Borítékos feladat 

Három csoportban dolgoznak a tanulók. Min- 

den csoport kap egy borítékot. A munkafüzet 

feladatának (24/1.) mondatai vannak szókár- 

tyákra bontva, amit a tanulóknak kell össze- 

állítani és a táblára felragasztani. A pedagó- 

gus kérdéseivel beszélget a tanulókkal és 

gyakoroltatja a rokon értelmű szavak haszná- 

latát. 

Melyik gyereket hogyan hívják? 

Miért sírnak a gyerekek? 

Tevékenyked- 

tetés 

Kérdés-felelet 

Csoportos FOM 

(csoport 

alkotás: a meg- 

lévő csoportok 

szerint) 

Borítékban 

szókártyák, 

tábla, ragacs 

Melléklet: 2. 

Fejlesztendő készségek, 

képességek: összefüggések 

felismerése, csopor- tosítás, 

gondolkodás, aktív-passzív 

szókincs fejlesztése 

 

 

5 perc 

II.2. Munkafüzet kitöltése 

A tanulók önállóan írják meg a feladatot, az 

előző feladat segítségével. 

Tevékenyked- 

tetés 

Szemléltetés 

Ellenőrzés 

Egyéni Munkafüzet 

24/1. f. 

Melléklet: 3. 

Fejlesztendő készségek, 

képességek: gondolkodás 

szókincsbővítés, szó- 

kincsfejlesztés, írástechnika 

fejlesztése 

 

 

 

7 perc 

II.3. Szógyűjtés 

A pedagógus kikeres három szót a Google 

keresőben, az adott szavakhoz tartozó Képek 

alapján szógyűjtés: eszik, nevet, haragszik Mit 

Szemléltetés 

Gyakorlás 

Kérdés-felelet 

FOM Cselekvés 

kártyák (Google 

kereső alapján) 

Melléklet: 4. számú 

Fejlesztendő készségek, 

képességek: kommunikáció, 

nyelvi fejlesztés összefüggések 
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csinálnak a képen? Hogyan mondanád 

máshogyan? Mi a rokon értelmű megfelelője? 

felismerése, logika, gondolkodás 

 

 

 

6 perc 

II.4. Munkafüzet kitöltése 

A tanulók közösen írják a feladatot, az előző 

feladat segítségével, 3-3 rokon értelmű ige 

megírásával. 

Tevékenyked- 

tetés 

FOM Munkafüzet 

24/2. f. 

Melléklet: 5. számú 

Fejlesztendő készségek, 

képességek: szókincsbővítés, 

szókincsfejlesztés írástechnika 

fejlesztése 

 

 

 

 

6 perc 

II. 5. Mondatalkotás a füzetbe 

A pedagógus közösen megbeszéli a feladat- 

ban szereplő szavak rokon értelmű párjának 

jelentésárnyalatait. A tanulók önállóan írják 

meg a mondatokat a nyelvtan füzetbe a meg- 

beszéltek alapján. Szabadon választható a szó, 

amivel mondatot alkotnak. 

Pl. régies: Juci néni pöröl a lányával. 

Ellenőrzés: mondatok felolvasásával. 

Tevékenyked- 

tetés 

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

FOM Nyelvtan füzet 

Munkafüzet 24/4. 

f. 

Melléklet: 6. számú 

Fejlesztendő készségek, 

képességek: kommunikáció, 

nyelvi fejlesztés összefüggések 

felismerése, gondol- kodás, 

írástechnika fejlesztése 
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III. Befejező rész 

 

 

 

3 perc 

Házi feladat kiadása 

A pedagógus bemutatja a házi feladatnak fel- 

adatott, feladatgyűjteményben levő feladat. 

A tanulókkal közösen megbeszélik a feladat 

elkészítés menetét. 

Megbeszélés 

Magyarázat 

Szemléltetés 

FOM Munkafüzet 

24/3. f. 

Munkafüzet: 24/3. f. 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális észlelés, vizuális figyelem, 

gondolkodás, nyelvi fejlesztés, kon- 

centráció fejlesztése, helyesírás fej- 

lesztése 

 

 

2 perc 

Értékelés 

Önértékelés megbeszélése 

Páros munka értékelése 

Osztálymunka értékelése 

Értékelés FOM  Társas együttműködés támogatása 
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1.4.2 Magyar nyelv óratervezet 

Pedagógus: Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály: 6. a osztály 

Tanulók létszáma: 8 

Műveltségi terület:  Anyanyelvi kultúra: Szóelemek, szavak 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Témakör: Szófajok 

Óra témája: Ellentétes jelentésű igék 

Óra típusa: Ismeretbővítő óra 

Fejlesztendő készségek, 

képességek 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, vizuális észlelés, analízis-

szintézis, csoportosítás, válogatás, önértékelés 

Tanítandó ismeretek, 

elérendő tudásszint 

Ellentétes jelentésű igék gyűjtése. Mondatalkotási gyakorlatok. 

Nyelvtani, nyelvhelyességi ismeretek fejlesztése. 

Oktatási célok: Előzetes ismeretek áttekintése, érdeklődés felkeltése és a motivá-

ció fenntartása, ismeretek elmélyítése, gyakorlás, szintetizálás, 

visszacsatolás az elért tudásról, ellenőrzés, értékelés, házi feladat 

kijelölése 

Nevelési célok: Pontos, figyelmes munkára való nevelés 

Feladattudat, - tartás, - tempó kialakítása, motiválás 

Önálló munkára, önellenőrzésre nevelés 

Tantárgyi kapcsolatok: Ének-zene: ritmusgyakorlatok. 

Erkölcstan: a mi csoportunk 

Osztályfőnöki óra: önkifejezés 

 

Tibi
Kiemelés
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Idő Az óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 

Módszerek Munkaforma Eszközök 

I. Bevezető rész: ráhangolódás, eszközök előkészítése 

 

3 perc 

I.1. Házi feladat ellenőrzése 

A pedagógus körbejár és egyesével ellenőrzi 

a házi feladatot. 

Ellenőrzés FOM Munkafüzet Fejlesztendő készségek, képességek: 

emlékezet, gondolkodás 

 

 

 

 

 

5 perc 

1.2. Ismétlés -Rokon értelmű igék 

a. A pedagógus kiadja a Cetlin levő feladatot, 

a tanulók aláhúzzák az értelmes szavakat! 

 járfddkballagéeásm   endegélwewwb  andukolc- 

 glrl épegetvnáátáátc  ammo- 

 sétálhkiit ipegaaarrokb  aktatbmclfiurignft oty 

 oglépkedcsoszogbáxeigjfc  satangolééééba- 

 rangolűűv  ándorol 

Ellenőrzés: felolvasással 

b. Melyik ige rokon értelmű alakja lehetnek 

ezek a szavak? MEGY 

Tevékenyked- 

tetés 

Ismeretbővítés 

Ellenőrzés 

 

 

 

 

 

 

Egyéni Cetli a füzetbe 

ragasztva 

Melléklet: 7. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális észlelés, vizuális figyelem, 

gondolkodás, nyelvi fejlesztés, kon- 

centráció fejlesztése, szókincsbőví- 

tés, szókincsfejlesztés, olvasási kész- 

ség 
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5 perc 

1.3. Hibás szavak javítása! 

a. A pedagógus kiadja a Cetlin levő feladatot, 

a tanulóknak kell a hibásan leírt szavakat fel- 

ismerni és kijavítani. 

a csorog,   all,   alldogal,   dekkol, m elmozik, 

 megsemoccan,   nem halad,   nyugalom-  ban 

van, nyugzsik, rostokol, szobrozik, v 0r, v 

arakozik, vesztegel, g yokeret ver,  hely-  ben 

var, marad, nem megy, nem mozdul, a ll, 

 párkol 

Ellenőrzés: padtárs cserével 

b. A pedagógus kérdéseivel rávezeti a tanuló- 

kat, hogy a szavak a MEGY ige ellentétes je- 

lentésű igéi 

Szemléltetés 

Tevékenyked- 

tetés 

Kérdés - felelet 

Egyéni Cetli a füzetbe 

ragasztva 

Melléklet: 8. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális észlelés, vizuális figyelem, 

gondolkodás, nyelvi fejlesztés, kon- 

centráció fejlesztése, szókincsbőví- 

tés, szókincsfejlesztés, olvasási kész- 

ség, helysírás fejlesztés 

 

Célkitűzés: A mai órán az ellentétes jelentésű igéket fogjuk gyakorolni. 

II. Tartalmi rész: Szófajok, igék, ellentétes jelentésű igék 

 

 

 

5 perc 

II.1. Munkafüzet kitöltése 

Egyik tanuló felolvassa a feladatot, a peda- 

gógus irányításával közösen készítik el a 

munkát. 

Tevékenyked- 

tetés Ellenőrzés 

FOM Munkafüzet 

26/ 1. a.b. f. 

Melléklet: 9. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális figyelem, vizuális észlelés, 

együttműködési készségek 
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5 perc 

II.2. IKT: Párosítás 

A pedagógus megnyitja a digitális felületet, 

ahol megjelenik a Munkafüzet 27/3. a. fel- 

adathoz tartozó szavak, amelyeket a tanulók- 

nak párosítani kell. 

Párosító 

Szemléltetés 

Tevékenyked- 

tetés 

FOM IKT: 

Párosítás 

Melléklet: 10. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

összefüggések felismerése, gondol- 

kodás, csoportosítás, rendszerezés 

 

 

 

5 perc 

II.5. Munkafüzet kitöltése 

A tanulók egyénileg írják a feladatot, az 

előző feladat segítségével. 

Tevékenyked- 

tetés 

Egyéni Munkafüzet 

27/ 3.a. 

Melléklet: 11. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

nyelvi fejlesztés, koncentráció fej- 

lesztése, szókincsbővítés, szókincs- 

fejlesztés, olvasási készség, helyes- 

írás fejlesztés 
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III. Befejező rész 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 perc 

III.1 Csoportosítás 

Rokonértelmű és ellentétes jelentésű igék 

csoportosítása a táblán levő szavakból. 

A tanulók szoborjátékkal bemutatják a cse- 

lekvést, a társuknak ki kell választani, hogy 

melyik csoportba tartozik a bemutatott moz- 

dulat. 

NÉZ 
ellentétes igék 

NÉZ 
rokon értelmű igék 

elfordul, be- tekint, 
csukja a szemét, rászegezi a tekin- 
nem figyel tetét, 

 szemügyre vesz 
 bámul, nézeget, 
 figyel, 

 

Összefoglalás 

Rendszerezés 

Játék 

FOM Tábla 

Szókártyák 

Melléklet: 12. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

összefüggések felismerése, gondol- 

kodás, ok-okozati összefüggés, ak- 

tív-passzív szókincs fejlesztése, lé- 

nyegkiemelés, fogalommegerősítés 

 

 

3 perc 

Házi feladat kiadása 

A pedagógus megbeszéli a gyerekekkel a 

Munkafüzetben levő feladatot. Felhívja a fi- 

gyelmet az önálló munkavégzésre. 

Megbeszélés 

Magyarázat 

Rendszerezés 

FOM Munkafüzet 

26/2. f. 

Munkafüzet: 26./ 2. f. 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális észlelés, vizuális figyelem, 

gondolkodás, emlékezet, 

 

 

2 perc 

Értékelés 

Önértékelés megbeszélése 

Páros munka értékelése 

Osztálymunka értékelése 

Értékelés FOM  Társas együttműködés támogatása 
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1.4.3 Magyar nyelv óratervezet 

Pedagógus: Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály: 6. a osztály 

Tanulók létszáma: 8 

Műveltségi terület:  Anyanyelvi kultúra: Szóelemek, szavak 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Témakör: Szófajok 

Óra témája: Igék helyesírása 

Óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra 

Fejlesztendő készségek, 

képességek 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, vizuális észlelés, analízis-

szintézis, csoportosítás, válogatás, önértékelés 

Tanítandó ismeretek, 

elérendő tudásszint 

Az igék helyesírása, -ul,-ül végű igék, -ít végű igék. Helyesírási 

készség fejlesztése. Íráskép, helyesírás fejlesztése. 

Oktatási célok: Előzetes ismeretek áttekintése, érdeklődés felkeltése és a motivá-

ció fenntartása, ismeretek elmélyítése, gyakorlás, szintetizálás, 

visszacsatolás az elért tudásról, ellenőrzés, értékelés, házi feladat 

kijelölése 

Nevelési célok: Pontos, figyelmes munkára való nevelés 

Feladattudat, - tartás, - tempó kialakítása, motiválás, 

Önálló munkára, önellenőrzésre nevelés, összehasonlítás, problé-

mamegoldó gondolkodás fejlesztése 

Tantárgyi kapcsolatok: Informatika: szöveges dokumentumok, szókincsbővítés 

 
 

Tibi
Kiemelés
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Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzés 

Módszerek Munkaforma Eszközök 

I. Bevezető rész: ráhangolódás, eszközök előkészítése 

 

 

3 perc 

I.1. Házi feladat ellenőrzése 

A pedagógus körbejár és egyesével ellenőrzi 

a házi feladatot. 

Ellenőrzés FOM Munkafüzet 

26/2. f. 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

emlékezet, gondolkodás, vizuális 

észlelés, vizuális figyelem 

 

 

 

5 perc 

1.2 Ismétlés – Rokon/Ellentétes j. igék 

Az interaktív táblán csoportosítani kell a SÍR 

igéhez tartozó rokon értelmű és ellentétes je- 

lentésű igéket. Főgalommegerősítés 

Tevékenyked- 

tetés 

FOM IKT: 

Csoportosítás 

Melléklet: 13. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális figyelem, vizuális észlelés, 

összefüggések felismerése, gondol- 

kodás, ok-okozati összefüggés, ak- 

tív-passzív szókincs fejlesztése,  

Célkitűzés: A mai órán az igék helyesírását fogjuk gyakorolni 

II. Tartalmi rész: Szófajok, igék, igék helyesírása 

 

 

 

10 perc 

II.1. -ul, -ül, -ít végű igék gyűjtőmunka, 

csoportba rendezés, másolás 

A pedagógus bemutatja a példa anyagot. A 

szövegből alá kell húzni az igéket, kimásolni 

a nyelvtan füzetbe. Csoportba rendezés, fo- 

galomalkotás. A tanulók a pedagógus kérdé- 

seire válaszolnak. 

Kérdés-felelet 

Magyarázat 

Tevékenyked- 

tetés 

FOM Cetlin a fü- 

zetbe 

Melléklet: 14. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

figyelem, gondolkodás, olvasási 

készség, fogalmi gondolkodás, írás- 

készség, 
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3 perc 

II.2. Szabály megfogalmazása 

A pedagógus irányításával szabály megfogal- 

mazása, olvasása: Tankönyv 15-16. o. 

Tevékenyked- 

tetés 

FOM Tankönyv 

15-16. o. 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

gondolkodás, fogalmi gondolkodás 

általánosítás, 

 

 

 

10 perc 

II.3. Új szabály gyakorlás 

A pedagógus szólítása alapján közös feladat 

megoldás. A pedagógus megerősíti a szabályt 

többször ismétléssel. 

Tevékenyked- 

tetés 

FOM Munkafüzet 

28/1. a. b. c. 

Melléklet: 15. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális észlelés, vizuális figyelem, 

gondolkodás, összehasonlítás, lé- 

nyegkiemelés 

III. Befejező rész 

 

 

 

5 perc 

III.1. Egérrágta szöveg kiegészítése 

A tanulók felolvassák a hiányos szöveget és 

kiegészítik a szabály szövegét. 

Összefoglalás FOM A/3-as plakát 

az osztályte- 

rembe 

Melléklet: 16. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális észlelés, vizuális figyelem, 

gondolkodás, lényegkiemelés össze- 

függések felismerése, gondolkodás, 

ok-okozati összefüggés 
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3 perc 

Házi feladat kiadása 

A pedagógus megbeszéli a gyerekekkel a 

Feladatgyűjteményben levő feladatot, össze- 

foglalja az órán hallottakat és gyakorlotta- 

kat. 

Megbeszélés 

Magyarázat 

FOM Munkafüzet 

29/2. 

Munkafüzet: 29/2. 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális észlelés, vizuális figyelem, 

gondolkodás 

 

 

2 perc 

Értékelés 

Önértékelés megbeszélése 

Páros munka értékelése 

Osztálymunka értékelése 

Értékelés FOM  Társas együttműködés támogatása 
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1.4.4 Magyar nyelv óratervezet 

Pedagógus: Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály: 6. a osztály 

Tanulók létszáma: 8 

Műveltségi terület:  Anyanyelvi kultúra: Szóelemek, szavak 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Témakör: Szófajok 

Óra témája: Az ige ragozása 

Óra típusa: Ismeretbővítő óra 

Fejlesztendő készségek, 

képességek 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, vizuális észlelés, analízis-

szintézis, csoportosítás, válogatás, önértékelés 

Tanítandó ismeretek, 

elérendő tudásszint 

Igeragozás. Játékos gyakorlatok a ragozásra. Nyelvtani, nyelvhe-

lyességi ismeretek fejlesztése. Alanyi, tárgyas ragozás. 

Oktatási célok: Olvasási készség fejlesztése 

Szövegértés fejlesztése 

Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

Nevelési célok: Pontos, figyelmes munkára való nevelés 

Feladattudat, - tartás, - tempó kialakítása, motiválás,  

Önálló munkára, önellenőrzésre nevelés, összehasonlítás, problé-

mamegoldó gondolkodás fejlesztése 

Tantárgyi kapcsolatok: Osztályfőnöki óra: együttműködés 

 
 

Tibi
Kiemelés
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Idő Az óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszerek Munkaforma Eszközök 

I. Bevezető rész: ráhangolódás, eszközök előkészítése 

 

 

3 perc 

I.1. Házi feladat ellenőrzése 

A pedagógus körbejár és egyesével ellenőrzi 

a házi feladatot. 

Ellenőrzés FOM Munkafüzet 

29/2. 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

emlékezet, gondolkodás, vizuális 

észlelés, vizuális figyelem 

 

 

 

 

 

 

5 perc 

1.2 LOTTÓ: Hiányos igék javítása 

A pedagógus a cetlire felírt hiányos szavakat 

olvastatja el a tanulókkal. A tanulók önállóan 

írják be a megfejtést 

LÁ t JA 

AK a RT 

EL n ÉZ 

RÁ u NT 

KI l ÉP 

 

Megfejtés: Tanul 

Ellenőrzés: Önellenőrzés, telitalálat 

Játék 

Tevékenyked- 

tetés  

Ellenőrzés 

Egyéni Cetlis feladat Melléklet: 17. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális figyelem, vizuális észlelés, 

gondolkodás, gyorsaság, idői orien- 

táció, munkatempó 
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5 perc 

1.3 LOTTÓ: Elbújt igék 

A tanulóknak a megadott szavakból kell 

megkeresni az elbújt igét és színes ceruzával 

kell átírni. 

VÁROS GÉPÍRÓNŐ FAVÁGÓ 

CSUKA RAGADÓS 

Ellenőrzés: Önellenőrzés, telitalálat 

Játék 

Tevékenyked- 

tetés  

Ellenőrzés 

Egyéni Cetlis feladat Melléklet: 18. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

aritmetikai képességek, vizuális ész- 

lelés, vizuális figyelem, gondolkodás 

 

Célkitűzés: A mai órán az igeragozást fogjuk gyakorolni 

II. Tartalmi rész: Szófajok, igék, igék ragozása 

 

 

 

 

5 perc 

II.1. IKT szókereső: igeragozás, alanyi 

A pedagógus megmutatja a feladatot. A tanu- 

lók megkeresik az AD ige ragozott alakjait 

(alanyi: valamit) 

és sorrendben (én, te, ő…) írják le a füzetbe. 

A pedagógus kérdés-felet segítségével átis- 

métli a ragozott alakokat. A tanulók bekari- 

kázzák a végződéseket. 

Tevékenyked- 

tetés  

Ellenőrzés 

Ismétlés 

Kérdés-felelt 

FOM IKT: 

Szókereső 

Igeragozás 

Nyelvtan füzet 

Melléklet: 19. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

figyelem, gondolkodás, emlékezet, 

vizuális észlelés, vizuális figyelem 

 

 

 

 

 

II.2. Igeragozás: tárgyas 

A pedagógus az előző feladat alapján kér a 

tanulóktól egy tárgyat, amit ad at osztálytár- 

sának. A tárgy felírása után a tanulók együtt 

leírják a füzetbe az AD ige tárgyas ragozását  

Tevékenyked- 

tetés 

Ismétlés 

Kérdés-felelt 

FOM Nyelvtan füzet Melléklet: 20. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális észlelés, vizuális figyelem, 

gondolkodás 
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7 perc 
én adom mi adjuk 

te adod ti adjátok 

ő adja ők adják 

A tanulók bekarikázzák a végződéseket. 

 

 

 

8 perc 

II.3. Munkafüzet 

A pedagógus irányításával, egyenként felszó- 

lítva, közösen oldják meg a tanulók a felada- 

tot. 

Tevékenyked- 

tetés 

FOM Munkafüzet 

36/2. 

Melléklet: 21. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális észlelés, vizuális figyelem, 

gondolkodás, összehasonlítás, lé- 

nyegkiemelés 

 

III. Befejező rész 

 

 

5 perc 

III.1. Munkafüzet 

A pedagógus irányításával, egyenként felszó- 

lítva, közösen oldják meg a tanulók a felada- 

tot. 

Játék FOM Munkafüzet 

36/3. 

Melléklet: 22. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális észlelés, vizuális figyelem, 

gondolkodás 

 

 

3 perc 

Házi feladat kiadása 

A pedagógus megbeszéli a gyerekekkel a 

Feladatgyűjteményben levő feladatot, össze- 

foglalja az órán hallottakat és gyakorlotta- 

kat. 

Megbeszélés 

Magyarázat 

FOM Munkafüzet 

35/1. 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális észlelés, vizuális figyelem, 

gondolkodás, összehasonlítás, lé- 

nyegkiemelés 
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2 perc 

Értékelés 

Önértékelés megbeszélése 

Páros munka értékelése 

Osztálymunka értékelése 

Értékelés FOM  Társas együttműködés támogatása 
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1.4.5 Magyar nyelv óratervezet 

Pedagógus: Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály: 6. a osztály 

Tanulók létszáma: 8 

Műveltségi terület: Anyanyelvi kultúra: Szóelemek, szavak 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Témakör: Szófajok 

Óra témája: Igekötős igék 

Óra típusa: Ismeretbővítő óra 

Fejlesztendő készségek, 

képességek 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, vizuális észlelés, analízis-

szintézis, csoportosítás, válogatás, önértékelés 

Tanítandó ismeretek, 

elérendő tudásszint 

Az igekötős igék fogalma, felismerésük (-ni), helyesírásuk. He-

lyesírás fejlesztése. 

Oktatási célok: Előzetes ismeretek áttekintése, érdeklődés felkeltése és a motivá-

ció fenntartása, ismeretek elmélyítése, gyakorlás, szintetizálás, 

visszacsatolás az elért tudásról, ellenőrzés, értékelés, házi feladat 

kijelölése 

Nevelési célok: Pontos, figyelmes munkára való nevelés 

Feladattudat, - tartás, - tempó kialakítása, motiválás, 

Önálló munkára, önellenőrzésre nevelés, összehasonlítás, problé-

mamegoldó gondolkodás fejlesztése 

Tantárgyi kapcsolatok: Ének-zene: ritmus jellemzői, szerepe. 

Vizuális kultúra: hangulat, érzelmek megjelenése 

Erkölcstan: magatartás, érzelmek, erkölcsi értékek. 

Tibi
Kiemelés
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Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzés 

Módszerek Munkaforma Eszközök 

I. Bevezető rész: ráhangolódás, eszközök előkészítése 

 

3 perc 

I.1. Házi feladat ellenőrzése 

A pedagógus körbejár és egyesével ellenőrzi 

a házi feladatot a nyelvtan füzetben 

Ellenőrzés FOM Munkafüzet 

35/1. 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

aritmetikai képességek, logika, gon- 

dolkodás 

 

5 perc 

1.2 Szóoszlop 

Húzd alá a szóoszlopban a kiemelt szót. 

 mászkálhatsz 

mázkálhatsz 

mászkálhatzs 

maszkálhatsz 

mászkálatsz 

mászkálhatsz 

Tevékenyked- 

tetés Ellenőrzés 

Egyéni Cetlis feladat 

(Nebuló) 

Ellenőrzés: 

padtárs csere 

ellenőrzéssel 

Melléklet: 23. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális figyelem, vizuális észlelés, 

gondolkodás, emlékezet 
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5 perc 

1.3 Találós kérdés 

Melyik az a betű, amelyiket, ha középre írod, 

négy igét kapsz? (z) 

 

A gyerekek kifutnak - „mászkálhatsz” egy- 

más után és a megoldást a pedagógus fülébe 

súgják. 

Játék Egyéni Előzetes tábla- 

rajz 

(Nebuló) 

Melléklet: 23. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális észlelés, vizuális figyelem, 

gondolkodás 

 

Célkitűzés: A mai órán az igekötős igéket fogjuk gyakorolni 

II. Tartalmi rész: Szófajok, igék, igekötős igék 

 

 

 

 

5 perc 

II.1. Karikázd be az igekötőket, alkoss a 

szavakkal mondatokat! 

Mondatalkotás szóban, a szavak párjával. 

bemegy, beteg, kilóg, kiló, áthoz, átló, rácsos, 

rácsap, lepedő, lemenő, feleség, felsegít, ösz- 

szesen, összetép, betűz, betű, király, kiváj 

Tevékenyked- 

tetés 

FOM Nebuló Fel- 

adatlap 41/4. 

Melléklet: 23. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

figyelem, gondolkodás, emlékezet, 

általánosítás, összehasonlítás 
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7 perc 

II.2. Páros feladat 

Minden igekötőt olvass össze minden igé- 

vel! Hangosolvasás a visszhang pároddal! 

Egyik gyerek az igekötő, másik gyerek az 

ige. (Párválasztás kiszámolás alapján) 

ki, be, fel, le, át, meg, össze, vissza 

+ 

megy, olvas, beszél, számol, hoz, oszt 

Tevékenyked- 

tetés 

Páros Nebuló Fel- 

adatlap 41/5. 

Melléklet: 23. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális észlelés, vizuális figyelem, 

gondolkodás 

 

 

 

 

8 perc 

I.3. IKT Párosítás: Igekötős igék 

A pedagógus a digitális táblán igekötős igé- 

ket kell a tanulóknak párosízan a képen levő 

cselekvéssel. A feladatban a Munkafüzet 

31/3. feladat igéi és képei vannak felhasz- 

nálva. A tanulók a feladatvégzés után önál- 

lóan oldják meg a feladatot. 

Tevékenyked- 

tetés 

FOM 

Egyéni 

IKT: 

Igekötős igék 

Melléklet: 24. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális észlelés, vizuális figyelem, 

gondolkodás, összehasonlítás, lé- 

nyegkiemelés 
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III. Befejező rész 

 

 

 

 

 

3 perc 

Házi feladat kiadása 

A pedagógus megbeszéli a gyerekekkel a 

Feladatgyűjteményben levő feladatot, össze- 

foglalja az órán hallottakat és gyakorlotta- 

kat. 

Pótold az igekötőket! 

Gabi  dobta a labdát a háztetőre. Az 

gurult    . Szerencsére Laci 

még   tudta kapni, így nem esett 

  a virágokra. 

Megbeszélés 

Magyarázat 

FOM Nebuló Fel- 

adatlap 41/7. 

Melléklet: 23. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

gondolkodás, összehasonlítás, lé- 

nyegkiemelés 

 

 

2 perc 

Értékelés 

Önértékelés megbeszélése 

Páros munka értékelése 

Osztálymunka értékelése 

Értékelés FOM  Társas együttműködés támogatása 
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1.4.6 Magyar nyelv óratervezet 

Pedagógus: Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály: 6. a osztály 

Tanulók létszáma: 8 

Műveltségi terület:  Anyanyelvi kultúra: Szóelemek, szavak 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Témakör: Szófajok 

Óra témája: Ismétlés, Rendszerezés, Összefoglalás 

Óra típusa: Gyakorló óra 

Fejlesztendő készségek, 

képességek 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, vizuális észlelés, analízis-

szintézis, csoportosítás, válogatás, önértékelés 

Tanítandó ismeretek, 

elérendő tudásszint 

Igék: rokonértelmű, ellentétes jelentésű, igeragozás, igekötős 

igék, igék helyesírása (-ul, -ül, -ít) 

Oktatási célok: Felkészítés a Témazáróra 

Nevelési célok: Pontos, figyelmes munkára való nevelés 

Feladattudat, - tartás, - tempó kialakítása, motiválás,  

Önálló munkára, önellenőrzésre nevelés, összehasonlítás, problé-

mamegoldó gondolkodás fejlesztése 

Tantárgyi kapcsolatok: Vizuális kultúra: esztétikus munka. 

Minden tantárgy: a tanult helyesírási szabályok alkalmazása. 

 

Tibi
Kiemelés
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Idő Az óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 

Módszerek Munkaforma Eszközök 

I. Bevezető rész: ráhangolódás, eszközök előkészítése 

 

3 perc 

I.1. Házi feladat ellenőrzése 

A pedagógus körbejár és egyesével ellenőrzi 

a házi feladatot. 

Ellenőrzés FOM Feladatlap 

41/7. 

Fejlesztendő készségek, képessé- 

gek:, logika, gondolkodás 

 

 

5 perc 

1.2 Hiányos szöveg 

A digitális táblán kell a tanulóknak a hiányos 

szöveget kiegészíteni. Az ige szabálya van 

megfogalmazva a Tankönyv 14-15. o szabá- 

lya alapján 

Ismétlés 

Tevékenyked- 

tetés 

Ellenőrzés 

Egyéni IKT: Hiányos 

szöveg 

Melléklet: 25. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális figyelem, vizuális észlelés, 

logika, fogalmi gondolkodás, emlé- 

kezet, szabálytudat fejlesztés 

 

 

 

5 perc 

 

1.3 Ige csoportba rendezés 

A digitális táblán kell a tanulóknak a meg- 

adott igékét csoportba rendezni: cselekvés, 

történés, létezést jelentő igék alapján. 

Tevékenyked- 

tetés 

Ellenőrzés 

FOM IKT: Ige cso- 

portosítás 

 

Melléklet: 26. számú 

 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

nyelvi készség fejlesztése vizuális 

ész- lelés, vizuális figyelem, 

gondolkodás 
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Célkitűzés: A mai órán az igéket fogjuk gyakorolni, amit az elmúlt órákon tanultunk. 

II. Tartalmi rész: Szófajok, igék 

 II.1. Találós kérdés: rokon értelmű 

A pedagógus elmagyarázza az 1. feladatot: 

Találós kérdés: Melyik szóra gondoltam? A 

tanulók önállóan dolgoznak. 

Ellenőrzés: feladatonként önellenőrzés 

Tevékenyked- 

tetés 

Ellenőrzés 

Egyéni Feladatlap: 1.f. Melléklet: 27. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

figyelem, gondolkodás, emlékezet, 

munkatempó, önértékelés 

 II.2. Táblázat kitöltése: ellentétes 

A pedagógus elmagyarázza a 2. feladatot. A 

tanulók beírják az igék ellentét párját. 

Tevékenyked- 

tetés 

Ellenőrzés 

Egyéni Feladatlap: 2.f. Melléklet: 27. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

figyelem, gondolkodás, emlékezet, 

munkatempó, önértékelés 

 II.3. Szóképzés 

A pedagógus elmagyarázza a 3. feladatot, 

szóképzés -ul, -ül képzővel. A tanulók beír- 

ják a megfelelő igéket. 

Tevékenyked- 

tetés 

Ellenőrzés 

Egyéni Feladatlap: 3.f. Melléklet: 27. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

figyelem, gondolkodás, emlékezet, 

munkatempó, önértékelés 

 II.4. Igeragozás 

A pedagógus elmagyarázza a 4. feladatot. A 

tanulók beírják az igék ragozott alakját a táb- 

lázatba. 

Tevékenyked- 

tetés 

Ellenőrzés 

Egyéni Feladatlap: 4.f. Melléklet: 27. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

figyelem, gondolkodás, emlékezet, 

munkatempó, önértékelés 
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 I.5. Igekötős igék 

A pedagógus elmagyarázza az 5. feladatot. 

A tanulók aláhúzzák és bekarikázzák az ige- 

kötőket. 

Tevékenyked- 

tetés  

Ellenőrzés 

Egyéni Feladatlap: 5.f. Melléklet: 27. számú 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

figyelem, gondolkodás, emlékezet, 

munkatempó, önértékelés 

III. Befejező rész 

 

 

 

 

 

 

 

10 perc 

III.1. Rejtvény 

A pedagógus megmutatja a digitális táblán a 

rejtvényt, amit a tanulók közösen fejtenek 

meg. Megfejtés: SZABÁLY. A pedagógus 

átismétli kérdés felelet segítségével, hogy 

milyen nyelvtani szabályokat ismernek a ta- 

nulók. 

 

1. Felsuhan ellentéte 

2. Csúnyít ellentéte 

3. Hasonló igekötő, mint az ide 

4. Kiszalad ellentéte 

5. Az ige kérdése: Mit …. ? 

6. Megy ige rokonértelmű megfelelője 

7. Leírva helyesen: juk 

Játék Kérdés-

Felelet 

Tevékenyked- 

tetés 

Ismétlés 

Rendszerezés 

FOM IKT: Rejtvény Melléklet: 28. számú 

 

ejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális észlelés, vizuális figyelem, 

gondolkodás, nyelvi készség fejlesz- 

tése, lényegkiemelés, kifejezőkészség 

 

 L E S U H A N  

 S Z É P Í T 

 O D A  

 B E S Z A L A D 

C S I N Á L  

 L É P  

 L Y U K 
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3 perc 

Házi feladat kiadása 

A pedagógus megbeszéli a gyerekekkel a 

Feladatgyűjteményben levő feladatot, össze- 

foglalja az órán hallottakat és gyakorlotta- 

kat. 

Megbeszélés 

Magyarázat 

FOM Munkafüzet 

29/3. 

Fejlesztendő készségek, képességek: 

vizuális észlelés, vizuális figyelem, 

gondolkodás, összehasonlítás, lé- 

nyegkiemelés 

 

 

2 perc 

Értékelés 

Önértékelés megbeszélése 

Páros munka értékelése 

Osztálymunka értékelése 

Értékelés FOM  Társas együttműködés támogatása, 

önértékelés fejlesztése 
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Mellékletek 

 

1. számú 2. számú 

Bűvös négyzet 

 

Borítékos feladat 

3. számú 4. számú 

 

 

Munkafüzet: 24./1. 

 
 

 

 

Cselekvés kártyák 

  
 

 
 

M E G Y J T I P E G 

Z P L A Á Z O A V J 

L É P F R S É T Á L 

B A L L A G N É E B 

 

1. Boríték 2. Boríték 3. Boríték 

Feri p ityereg, le- 
görbül a szája. 

Laci b ömböl, a 
szemét tágra 
nyitja. 

Sanyi z okog, po- 
tyognak a köny- 

nyei. 
Feri s zipog, még 
a szemét is be- 
hunyja. 

Laci o rdít, a 
szája nyitva van. 

Sanyi s ír, a sze- 
mét törölgeti. 
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5. számú 6. számú 

 

 

 

Munkafüzet: 24./2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Munkafüzet: 24./4. 

 
 

 

 

7. számú 8. számú 

 

Ismétlés -Rokon értelmű igék 

 járfddkb  allagéeásm   endegélwewwbandu- 

 kolcglr 

 lépegetvnáátáátcammogsétálhkiit ipegaaar- 

 rokbaktatbmclf 

 iurignftotyoglépkedcsoszogbáxeigjf 

 csatangoléééébarangolűűv  ándorol 

 

Hibás szöveg javítása 

acsorog, all, alldogal, dekkol, melmozik, megsemoccan, 

nem halad, nyugalomban van, nyugzsik, rostokol, szobro- 

zik, v0r, varakozik, vesztegel, gyokeret ver, helyben var, 

marad, nem megy, nem mozdul, all, párkol 
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9. számú 10. számú 

Munkafüzet 26/1. 

 

IKT: Párosítás (Munkafüzet 27/3.) 

 

11. számú 12. számú 

Munkafüzet 27/3. 

 
 

 

 

Csoportosítás 

NÉZ 
ellentétes igék 

NÉZ 
rokon értelmű igék 

elfordul, becsukja a sze- tekint, 
mét, nem figyel rászegezi a tekintetét, 

 szemügyre vesz bámul, 
 nézeget, 
 figyel, 
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13. számú 14. számú 

Csoportosítás (ismétlés) 

 
 

 

Cetlis feladat 

 

Peti lovagolni t anul. A lovaglás közben 

j avul a testtartása. Ő indul az iskolai 

versenyen. Úgy alakul, hogy a versenyt 

már holnap megrendezik. R epül az idő, 

a mai nap f elgyorsul. 

 

A tanító néni t anít, minden dolgozatot k 

ijavít. Karcsi papírból repülőt a lakít, 

 repít. 

15. számú 16. számú 

Munkafüzet 28/1. a. b. c. 

 
 

Egérrágta szöveg kiegészítése 

 

  

LÁ t JA 

AK a RT 

EL n ÉZ 

RÁ u NT 

KI l ÉP 

 

én adom mi adjuk 

te adod ti adjátok 

ő adja ők adják 
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17. számú 18. számú 

 

LOTTÓ: Hiányos igék 

LÁ t JA 

AK a RT 

EL n ÉZ 

RÁ u NT 

KI l ÉP 
 

 

 

 

LOTTÓ: Bújócska 

 

 

VÁROS GÉPÍRÓNŐ FAVÁGÓ 

CSUKA  RAGADÓS 

19. számú 20. számú 

IKT Szókereső: Igeragozás 

 

 

 

 

 

 

Tárgyas ragozás: azt… 
én adom mi adjuk 

te adod ti adjátok 

ő adja ők adják 
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21. számú 22. számú 

 

Munkafüzet 36/2. 

 
 

 

Munkafüzet 36/3. 

 
 

 

 

23. számú 24. számú 

Nebuló: 41. feladatlap 

 

IKT: Igekötős igék 
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25. számú 26. számú 

Hiányos szöveg 

 

Ige csoportba rendezés 

 
 

27. számú 28. számú 

Feladatlap 6. óra: 1-5. feladat 

 

Rejtvény 

 



1.4.7 Földrajz óratervezet  

 

Pedagógus:  Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály:  7. osztály 

Tanulók létszáma: 7 

Műveltégi terület: Geoszférák 

Tantárgy: Földrajz 

Óra típusa: Új ismeretfeldolgozás 

Fő fejlesztési terület:  A mérsékelt éghajlati övezet 

Fejlesztendő készségek, 

képességek: 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, vizuális emlékezet, auditív 

emlékezet, belső hallás, analízis-szintézis, csoportosítás, válogatás, 

tájékozódás, szerialitás, lényegkiemelés, önértékelés, önbizalom 

Oktatási célok:  

motiváció fenntartása, ismeretek elmélyítése, gyakorlás, 

szintetizálás,  

Nevelési célok: Motiválás, sikerélmény, szociális készségek fejlesztése, 

kommunikáció fejlesztése, önkifejezés fejlesztése, zenei készség 

fejlesztése, kognitív képességek fejlesztése, memória fejlesztése, 

önismeret- társismeret, ellenőrzés, értékelés, önértékelés 

Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret: iránytű használata 

Környezetismeret: térképi ábrázolás eszközei; a Föld alakja; elemi 

térképolvasási ismeretek. 

 

Tibi
Kiemelés
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Idő Óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés Módszer Munkaforma Eszköz 

I. Bevezetés: ráhangolódás, eszközök előkészítése 

3 p. 

1.1 Házi feladat ellenőrzés 

Előző óra feladatának ellenőrzése 

Szemléltetés FOM Füzet emlékezet, gondolkodás 

 

2 p. 

1.2 Ismétlés: Találós kérdés 

Találd ki, melyik időjárási elemről szólnak a találós 

kérdések! 

Nincsen se keze se lába, de a kaput kitárja……… 

Átmegy az üvegen, és mégsem törik el…………. 

Mindent lemos szappan nélkül, erdő, mező tőle zöldül… 

Ellenőrzés Egyéni  Kapcsolatteremtés, 

emlékezet, gondolkodás 

2 p. 

1.3 Övezetek elhelyezkedése és színezése 

A3-as papíron a Földgömb a táblán felragasztva, színes 

papírt és szókártyákat felrakni az övezetességeknek 

megfelelően 

Megbeszélés 

Tevékenykedtet

és 

Kérdés-felelet 

FOM óriáspapír a 

táblán 

felismerés, 

emlékezetfejlesztés, 

szerialitás, 

figyelemfejlesztés, 

tájékozódás 

Melléklet: F.1 számú 
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Célkitűzés: A mai órán ismételjük a mérsékelt éghajlati övezetet fogjuk megtanulni. 

II. Tartalmi rész:  

5 p. 

2.1 Töltsd ki a hiányos szöveget 

Mérsékelt övezetesség jellegzetessége. Egészítsd ki a 

mondatokat a hiányzó szavakkal. 

Szemléltetés 

Gyakorlás 

Tevékenykedtet

és 

Ellenőrzés 

FOM Cetli lap a  

füzetbe 

ragasztó 

, emlékezetfejlesztés, 

szerialitás, 

figyelemfejlesztés,  

Mellékelt: F.2. számú 

10 p. 

2.2 Képről szöveg 

Állapítsd meg a képekről, hogy a mérséklet övezetben 

hány évszak van, melyek ezek? 

 

Megbeszélés 

Tevékenykedtet

és 

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

FOM   

Mellékelt: F.3. számú 

5 p. 

2.3 Kép - szöveg - kép 

A.) Állapítsd meg a térképről, hogy a mediterrán 

övezetben hány és milyen éghajlat található? 

B.) Rajzold be a füzetedbe beragasztott térképbe az 

övezetek területeit és írd fel a z övezetek neveit. 

Megbeszélés 

Tevékenykedtet

és 

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

FOM 

Egyéni 

Térkép 

Kép 

Füzet 

ragasztó 

 

 

Mellékelt: F.4. számú 
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8 p. 

2.4 Monszun  

Mi a monszun? c. videó megnézése (mérsékelt övi 

monszunt szubtrópusi monszunnak nevezzük).  

 

Megbeszélés 

Kérdés-felelet 

Szemléltetés 

 

Egyéni IKT  

https://www.youtube.co

m/watch?v=aaX_s4lioj

M 

III. Befejező rész 

4p. 

3.1 Teszt játék IKT-vel 

Teszteld le magad a játékkal, hogy mire emlékszel, az 

éghajlati övekkel és évszakokkal kapcsolatban 

Megbeszélés 

Közös játék 

Ellenőrzés 

Egyéni  

táblánál 

IKT Melléklet: F.5. számú 

https://wordwall.net/hu/

resource/308799/tanak-

f%C3%B6ldrajz-6-

oszt%C3%A1ly-6 

2 p. 

Házi feladat kiadása 

Kakukk lerajzolása a füzetbe 

   Emlékezetfejlesztés, 

figyelemfejlesztés 

 

3 p. 

Értékelés 

Az óra végén szóbeli értékelés, önértékelés, 

osztálymunka értékelése jutalmazás 

Megbeszélés  

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

Egyéni  Önbizalom növelése, 

társas együttműködés 

támogatása 
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1.4.8 Földrajz óratervezet  

 

Pedagógus:  Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály:  7. osztály 

Tanulók létszáma: 7 

Műveltségi terület: Geoszférák 

Tantárgy: Földrajz 

Óra típusa: Új ismeretfeldolgozás 

Fő fejlesztési terület: A mérsékelt éghajlati övezet: szárazföldi éghajlat 

Fejlesztendő készségek, 

képességek: 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, vizuális emlékezet, auditív 

emlékezet, belső hallás, analízis-szintézis, csoportosítás, válogatás, 

tájékozódás, szerialitás, lényegkiemelés, önértékelés, önbizalom 

Oktatási célok: négy évszak, nedves kontinentális, száraz kontinentális, lomblevelű 

erdő, erdős puszta, füves puszta, sok csapadék, lombhullató erdő, 

motiváció fenntartása, ismeretek elmélyítése, gyakorlás, 

szintetizálás,  

Nevelési célok: Motiválás, sikerélmény, szociális készségek fejlesztése, 

kommunikáció fejlesztése, önkifejezés fejlesztése, zenei készség 

fejlesztése, kognitív képességek fejlesztése, memória fejlesztése, 

önismeret- társismeret, ellenőrzés, értékelés, önértékelés 

Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret: tér, idő, nagyságrendek; a Föld mozgásainak 

következményei (évszakok, napszakok váltakozása). 

Környezetismeret: tér, idő, nagyságrendek; nagyítás, kicsinyítés, 

alaprajz. 

 

Tibi
Kiemelés
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Idő Óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés Módszer Munkaforma Eszköz 

I. Bevezetés: ráhangolódás, eszközök előkészítése 

2 p. 

1.1 Házi feladat ellenőrzés 

Előző óra feladatának ellenőrzése 

Ellenőrzés  FOM Füzet Kapcsolatteremtés 

10 p. 

1.2 Puzzle kirakó 

Mik a módosító tényezők a mérséklet övezetességen 

belül? 

1. csop. 2. csop. 3. csop. 

domborzat óceántól való 

távolság 

övezetesség 

 

Megbeszélés 

Tevékenykedtetés 

Kérdés-felelet 

Csoportos Boríték 

puzzle kirakó 

képek 

felismerés, 

emlékezetfejlesztés, 

szerialitás, 

figyelemfejlesztés, 

tájékozódás 

Melléklet: F.6 számú 

Célkitűzés: A mai órán a mérsékelt éghajlati övhöz tartozó éghajlatot fogjuk megtanulni. 

II. Tartalmi rész: A szárazföldi éghajlat 

8 p. 

2.1 Szárazföldi éghajlat vázlat: Másolás 

Másold le a vázlatot a füzetbe!  

 

Szárazföldi vagy kontinentális éghajlat ott alakult ki, 

ahol a táj messze van az óceántól. Megkülönböztetünk 

kétfajta szárazföldi, azaz kontinentális éghajlatú 

területet: nedves és száraz. 

 

 

Szemléltetés 

Gyakorlás 

Tevékenykedtetés 

Ellenőrzés 

FOM Füzet, ceruza , emlékezetfejlesztés, 

szerialitás, 

figyelemfejlesztés,  
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15 p. 

2.2 Tankönyvből gyűjtőmunka 

Töltsd ki a táblázatot a Tankönyv 43-44. oldalán levő 

szöveg alapján, hogy mi jellemzi a kétfajta 

kontinentális éghajlatot.  

1. csop. 2. csop. 

nedves kont. éghajlat  száraz kont. éghajlat 
 

Megbeszélés 

Tevékenykedtetés 

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

Csoportos Cetli 

a füzetbe, 

 ragasztó 

 

 

Mellékelt: F.7. számú 

5 p. 

2.3 Növényzet rajzolás 

Rajzold le a füzetedbe a kontinentális éghajlat 

növényzetét! Segítenek a képek! 

Megbeszélés 

Tevékenykedtetés 

Ellenőrzés 

Egyéni Füzet  

Mellékelt: F.8. számú 

III. Befejező rész 

5p. 

3.1 Földrészek gyorsasági játék 

https://wordwall.net/hu/resource/308871/tanak-

f%C3%B6ldrajz-6-oszt%C3%A1ly-8 

Megbeszélés 

Tevékenykedtetés 

Kérdés-felelet 

Egyéni IKT Vizuális észlelés, 

emlékezet, gondolkodás 

Melléklet: F.9. számú 

2 p. 

Házi feladat kiadása 

Válaszolja és egészítsd ki a hiányzó mondatokat a 

tankönyv 43-44. oldalán levő szövegből. 

   Emlékezetfejlesztés, 

figyelemfejlesztés 

Melléklet: F.10. számú 

3 p. 

Értékelés 

Az óra végén szóbeli értékelés, önértékelés, 

osztálymunka értékelése jutalmazás 

Megbeszélés  

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

Egyéni  Önbizalom növelése, 

társas együttműködés 

támogatása 
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1.4.9 Földrajz óratervezet  

 

Pedagógus:  Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály:  7. osztály 

Tanulók létszáma: 7 

Műveltségi terület: Geoszférák 

Tantárgy: Földrajz 

Óra típusa: Új ismeretfeldolgozás 

Fő fejlesztési terület:  A mérsékelt éghajlati övezet: óceáni éghajlat 

Fejlesztendő készségek, 

képességek: 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, vizuális emlékezet, auditív 

emlékezet, belső hallás, analízis-szintézis, csoportosítás, válogatás, 

tájékozódás, szerialitás, lényegkiemelés, önértékelés, önbizalom 

Oktatási célok: földközi tenger partvidéke = mediterrán éghajlat, örökzöld, kemény 

lombú erdő, övezetesség motiváció fenntartása, ismeretek 

elmélyítése, gyakorlás, szintetizálás,  

Nevelési célok: Motiválás, sikerélmény, szociális készségek fejlesztése, 

kommunikáció fejlesztése, önkifejezés fejlesztése, zenei készség 

fejlesztése, kognitív képességek fejlesztése, memória fejlesztése, 

önismeret- társismeret, ellenőrzés, értékelés, önértékelés 

Tantárgyi kapcsolatok: Informatika: ismerethordozók használata. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: időszámítás. 

Matematika: időtartam mérése 

 

Tibi
Kiemelés
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Idő Óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés Módszer Munkaforma Eszköz 

I. Bevezetés: ráhangolódás, eszközök előkészítése 

2 p. 
1.1 Házi feladat ellenőrzés 

Előző óra feladatának ellenőrzése 

    

8 p. 

1.2 Játék: Időjárás jelentés ikonokkal 

A telefonban levő ikonokkal szöveg nélkül, csak a 

jelekkel leírni az időjárást a kirándulásról 

Megbeszélés 

Tevékenykedtetés 

Ellenőrzés 

 IKT kivetítőn  

jelek 

 

Melléklet: F.11. számú 

Célkitűzés: A mai órán a mérsékelt éghajlati övhöz tartozó éghajlatot fogjuk megtanulni. 

II. Tartalmi rész: Az óceáni éghajlat 

10 p. 

2.1 Keresd a választ! 

A tankönyv 45-46. oldalán levő szövegből kérdésekre 

alá kell húzni kék színnel a választ! 

1. Hol fordul elő az óceáni éghajlat? 

2. Hány évszak van? 

3. Mi jellemző az évszakokra? 

4. Mi a növénytakaró? 

5. Mi kedvez a csapadékos éghajlatnak? 

6. Mit termelnek a kiirtott erdők helyén? 

7. Milyen állatot tartanak? 

8. Miből élnek? 

Szemléltetés 

Kérdés-felelet 

Tevékenykedtetés 

Ellenőrzés 

Egyéni Tankönyv  
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10 p. 

2.2 Töltsd ki a táblázatot a füzetbe! 

Tedd a szókártyákat a megfelelő helyre a táblázatban! 

A táblán levő szókártyák közül melyiknek hol a helye 

táblázatban? 

Megbeszélés 

Tevékenykedtetés 

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

FOM Táblán  

óriáspapír 

szókártyák 

 

Melléklet: F.12. számú 

5 p. 

2.3 Övezetesség zöld szín keresése a videón 

A videó megnézése közben keresd a zöld színnel jelölt 

óceáni éghajlatot. Milyen földrészen, hol található? 

 

Megbeszélés 

Tevékenykedtetés 

Szemléltetés 

Ellenőrzés 

FOM IKT Joutube:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=k1TWl3Fh

b9Q&t=1s 

III. Befejező rész 

5p. 

3.1 Párosító övezetet képpel 

Párosítsd a mérsékelt éghajlatot a tájképpel! Írd a 

képek számát a kép mellé! 

Közös játék 

Tevékenykedtetés 

 

FOM Cetli  

füzetbe 

 

Melléklet: F.13. számú 

2 p. 

Házi feladat kiadása 

Keress ki a térképből 2 város nevét, ahol óceáni 

éghajlat van! Írd le a füzetedbe! 

   Emlékezetfejlesztés, 

figyelemfejlesztés 

Melléklet: F.14. számú 

3 p. 

Értékelés 

Az óra végén szóbeli értékelés, önértékelés, 

osztálymunka értékelése jutalmazás 

 Egyéni  Önbizalom növelése, 

társas együttműködés 

támogatása 
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1.4.10 Földrajz óratervezet  

 

Pedagógus:  Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály:  7. osztály 

Tanulók létszáma: 7 

Műveltségi terület:  Geoszférák 

Tantárgy: Földraj 

Óra típusa: Új ismeretfeldolgozás 

Fő fejlesztési terület:  A mérsékelt éghajlati övezet: mediterrán éghajlat  

Fejlesztendő készségek, 

képességek: 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, vizuális emlékezet, auditív 

emlékezet, belső hallás, analízis-szintézis, csoportosítás, válogatás, 

tájékozódás, szerialitás, lényegkiemelés, önértékelés, önbizalom 

Oktatási célok: két évszak: hosszú, hideg tél, rövid, hűvös nyár hermelin, coboly, 

hiúz, farkas, barnamedve  

motiváció fenntartása, ismeretek elmélyítése, gyakorlás, 

szintetizálás,  

Nevelési célok: Motiválás, sikerélmény, szociális készségek fejlesztése, 

kommunikáció fejlesztése, önkifejezés fejlesztése, zenei készség 

fejlesztése, kognitív képességek fejlesztése, memória fejlesztése, 

önismeret- társismeret, ellenőrzés, értékelés, önértékelés 

Tantárgyi kapcsolatok: Matematika: mennyiségi mutatók értelmezése. 

 

Tibi
Kiemelés
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Idő Óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszer Munkaform

a 

Eszköz 

I. Bevezetés: ráhangolódás, eszközök előkészítése 

 
1.1 Házi feladat ellenőrzés 

Előző óra feladatának ellenőrzése 

Szemléltetés FOM  Kapcsolatteremtés 

2 p. 

1.2 Párosítsd! Gyorsasági játék 

Párosítani kell a képeket a hozzá tartozó kifejezésekkel, 

évszakok, térítők ismétlése.  

https://wordwall.net/hu/resource/308799/tanak-

f%C3%B6ldrajz-6-oszt%C3%A1ly-6 

Játék 

Szemléltetés 

Ellenőrzés 

Egyéni Füzet Emlékezet, gondolkodás 

Célkitűzés: A mai órán mérsékelt éghajlati övezet: a mediterrán éghajlatot tanuljuk meg 

II. Tartalmi rész: mediterrán éghajlat  

5 p. 

2.1 Térkép olvasás 

Térkép 30-31. oldalon levő: A földrészek éghajlata c. kis 

térképről gyűjtőmunka: Milyen földrészen van?  

1. csoport 2. csoport 2. csoport 

óceáni,  

nedves kontinentális 

szubtrópusi monszun 

száraz kontinentális 

 

 

Szemléltetés 

Gyakorlás 

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

Csoportos Térkép  

Melléklet: F.15. számú 
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10 p. 

2.2 Keresd a választ 

A tankönyv 46-47. oldalán levő szövegből kérdésekre alá 

kell húzni kék színnel a választ! 

1. Hol fordul elő a mediterrán éghajlat? 

2. Hány évszak van? 

3. Mi jellemző az évszakokra? 

4. Mi a növénytakaró? 

5. Milyen növények tartalmaznak illatanyagot? 

6. Milyen ültetvényeket hoznak létre? 

7. Milyen állatot tartanak? 

8. Miből élnek? 

Megbeszélés 

Tevékenykedtetés 

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

FOM   

5 p. 

2.3 Vázlat írás közösen  

Az aláhúzott szavakból közös mondatalkotás a kivetítőn 

és vázlat írás.  

Megbeszélés 

Tevékenykedtetés 

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

FOM Füzet  

ceruza 

lényegkiemelés, szintetizálás, 

szövegalkotás, 

szókincsbővítés 

Melléklet: F.16. számú 

8 p. 

2.3 Térkép jelölés a füzetben 

Színezd ki a füzetedben levő térképen a mediterrán 

telűeteket! 

 FOM térképvázlat 

a füzetbe 

 

Melléklet: F.17-18. számú 

III. Befejező rész 

4p. 

3.1 Hol a párom?  

A térkép alapján keresd meg a párodat! A szókártyák 

összepárosításával megtudod, hogy az egyes 

országokban milyen éghajlat van! 

Megbeszélés 

Közös játék 

 

FOM Bingó  

szelvény 

 

 

 

Mellékelt: F.19. számú 
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2 p. 

Házi feladat kiadása 

Készíts rajzot a következő mediterrán növényekről! 

Segítenek a képek! 

   Emlékezetfejlesztés, 

figyelemfejlesztés 

Mellékelt: F.20. számú 

3 p. 

Értékelés 

Az óra végén szóbeli értékelés, önértékelés, 

osztálymunka értékelése jutalmazás 

 Egyéni  Önbizalom növelése, társas 

együttműködés támogatása 
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1.4.11 Földrajz óratervezet  

 

Pedagógus:  Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály:  7. osztály 

Tanulók létszáma: 7 

Műveltségi terület:  Földrajzi övezetesség 

Tantárgy: Földrajz 

Óra típusa: Gyakorló, rendszerező óra 

Fő fejlesztési terület: Ismétlés, összefoglalás 

Fejlesztendő készségek, 

képességek: 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, vizuális emlékezet, auditív 

emlékezet, belső hallás, analízis-szintézis, csoportosítás, válogatás, 

tájékozódás, szerialitás, lényegkiemelés, önértékelés, önbizalom 

Oktatási célok: két évszak: hosszú, hideg tél, rövid, hűvös nyár hermelin, coboly, 

hiúz, farkas, barnamedve  

motiváció fenntartása, ismeretek elmélyítése, gyakorlás, 

szintetizálás,  

Nevelési célok: Motiválás, sikerélmény, szociális készségek fejlesztése, 

kommunikáció fejlesztése, önkifejezés fejlesztése, zenei készség 

fejlesztése, kognitív képességek fejlesztése, memória fejlesztése, 

önismeret- társismeret, ellenőrzés, értékelés, önértékelés 

Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret: A víz halmazállapot-változásai. A víz 

körforgása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: anyagok tulajdonságai, 

felhasználásuk, természetes és épített környezet. 

 

Tibi
Kiemelés
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Idő Óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés Módszer Munkaforma Eszköz 

I. Bevezetés: ráhangolódás, eszközök előkészítése 

 
1.1 Házi feladat ellenőrzés 

Előző óra feladatának ellenőrzése 

Szemléltetés FOM Havasi:  

Tavaszi szél 

Kapcsolatteremtés 

5 p. 

1.2 Hiányos szöveg kiegészítése  

https://learningapps.org/display?v=prghce0dk21 

Ellenőrzés Egyéni IKT 

saját  

tankocka 

Emlékezet, gondolkodás 

Mellékelt: F.21. számú 

5 p. 

1.3 Párosítsd a kifejezéseket! 

https://learningapps.org/display?v=p5qsbr0nt21 

Megbeszélés 

Tevékenykedtetés 

Kérdés-felelet 

FOM IKT 

saját  

tankocka 

Emlékezet, gondolkodás 

Mellékelt: F.22. számú 

Célkitűzés: A mai órán a hideg éghajlati övet és a hegyvidéki éghajlatot tanuljuk meg. 

II. Tartalmi rész: hegyvidéki éghajlat 

10 p. 

2.1 Térkép gyűjtő munka 

Keresd ki a térképen 30-31. oldalon és olvasd éle az 

értékeket a két városban! 

1. csoport 2. csoport 

London Budapest 
 

Szemléltetés 

Gyakorlás 

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

Csoportos Dalszöveg  

kirakók 

 

 

Mellékelt: F.23. számú 

5 p. 

2.2 Csoportosítás 

https://learningapps.org/create?new=86#preview 

 

Megbeszélés 

Tevékenykedtetés 

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

FOM IKT   

Mellékelt: F.24. számú 
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5 p. 

2.3 Lottó játék: Igaz/ Hamis  

Állapítsd meg, hogy az öt állítás igaz vagy hamis! A 

Mondat végére tedd ki a jelet I vagy H.  

 

Megbeszélés 

Tevékenykedtetés 

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

Közös játék 

FOM Cetli a 

füzetbe 

 

Mellékelt: F.25. számú 

III. Befejező rész 

4p. 

3.1 Nyomozás 

Hol láttad, melyik tananyagnál láttad a tankönyvben a 

képeket? Írd fel az oldalszámot a cetlire 

Megbeszélés 

Közös játék 

Tevékenykedtetés 

Kérdés-felelet 

FOM Képek, cetli  

Mellékelt: F.26. számú 

2 p. 

Házi feladat kiadása 

Füzetbe írt vázlatok tanulása 

   Emlékezetfejlesztés, 

figyelemfejlesztés 

 

3 p. 

Értékelés 

Az óra végén szóbeli értékelés, önértékelés, 

osztálymunka értékelése jutalmazás 

 Egyéni  Önbizalom növelése, társas 

együttműködés támogatása 
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Mellékletek 

 

F.1. számú F.2. számú 

 

  

 

 

 

F.3. számú F.4. számú 
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F.5. számú F.6. számú 

 

 

 

 

 

 

 

F.7. számú F.8. számú 
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F.9. számú F.10. számú 

 

 

 

 

 

F.11. számú F.12. számú 

 

 

 

 

 

 

F.13. számú F.14. számú 
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F.15. számú F.16. számú 

 

 

 

 

  

F.17. számú F.18. számú 

 

 

 

 

 

F.19. számú F.20. számú 
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F.21. számú F.22. számú 

 

 

 

 

 

 

F.23. számú F.24. számú 

 

 

 

 

 

F.25. számú F.26. számú 
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1.4.12 Ének-zene óratervezet  

 

Pedagógus:  Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály:  7. osztály 

Tanulók létszáma: 7 

Műveltésgi terület: Generatív, kreatív zenei tevékenység 

Tantárgy: Ének-zene 

Óra típusa: Új ismeretefeldolgozás 

Fő fejlesztési terület: A csitári hegyek alatt dal tanulása ének nélkül (Intézményi rendű 

vírus rendkívüli eljárásrend)  

Fejlesztendő készségek, 

képességek: 

Auditív érzékelés, észlelés, auditív figyelem, emlékezet, szerialitás, 

dalismeret fejlesztés, hallásfejlesztés, szerialitás, 

figyelemfejlesztés 

Oktatási célok: Zenei ízlésfejlesztés, zenei befogadást elősegítő képességek 

megszilárdítása, érzések, indulatok zenei ábrázolásainak 

felismerése, kifejezése 

Nevelési célok: Motiválás, sikerélmény, szociális készségek fejlesztése, 

kommunikáció fejlesztése, önkifejezés fejlesztése, zenei készség 

fejlesztése, kognitív képességek fejlesztése, memória fejlesztése, 

önismeret- társismeret, ellenőrzés, értékelés, önértékelés 

Tantárgyi kapcsolatok: Testnevelés és sport: Az egyensúlyérzék fejlesztése, a 

mozgáskoordináció erősítése, a nagy és finom mozgások 

fejlesztése. 

Térérzékelés, testtartás. Ritmikus mozgások. 

Vizuális kultúra: A dalok érzelmi világának, az átélt élményeknek 

a megjelenítése különböző technikák segítségével. Átélt, elképzelt 

vagy hallott esemény vizuális megjelenítése. Szabad asszociációs 

játékok. Átélt, elképzelt, vagy hallott esemény vizuális 

megjelenítése. Hang és kép együttes alkalmazása. 

 

Tibi
Kiemelés
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Idő Óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszer Munkafor

ma 

Eszköz 

I. Bevezetés: ráhangolódás, eszközök előkészítése 

 
1.1 Zenehallgatás a szünetben 

 

Szemléltetés FOM Havasi:  

Tavaszi szél 

Kapcsolatteremtés 

2 p. 
1.2 Házi feladat ellenőrzés 

Előző óra feladatának ellenőrzése 

Ellenőrzés Egyéni Füzet Emlékezet, gondolkodás 

5 p. 

1.3 Ritmus játék: „Ti” kereső 

A Cetlin ritmusjelek vannak mfelrajzolva. A „ti” 

ritmushoz tartozó ritmusjelet kell bekarikázni és 

megszámolni. az nyer,  akikitalálja és pontosan 

megszánolja, azaz felisrmei az 52 db. jelet. 

Megbeszélés 

Tevékenykedtetés 

Játék 

FOM Cetli a 

füzetben 

Vizuális megkülönböztetés, 

felismerés, emlékezetfejlesztés, 

szerialitás, figyelemfejlesztés, 

tájékozódás 

Melléklet: É.1. számú 

 

10p. 

1.4 Hangszer találós kérdés 

Hangfelvételek lehjátszása változtatott 

sorrendben, a hangszer nevét és a sorszámát kell 

beírnia papírra. Az nyer, aki pontos hangjáték 

találata lesz.  

Megbeszélés 

Tevékenykedtetés 

Játék 

 

FOM Cetli a 

füzetben 

Auditív emlékezet, hallásfejlesztés, 

érzékelése, észlelés, 

megkülönböztetés, felismerés, 

emlékezetfejlesztés, szerialitás, 

figyelemfejlesztés 

Melléklet: É.2. számú 

Célkitűzés: A mai órán egy új dal fogunk tanulni,: A csitári hegyek alatt. 

II. Tartalmi rész: Ének, dal tanulás ének nélkül.  
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5 p. 

2.1 Új dal: A csitári hegyek alatt Puzzle 

IKT: Puzzle kirakóval kirakják a Tanulók  

digitális táblán „A csitári hegyekről„ kinézetű 

képet. 

Szemléltetés 

Gyakorlás 

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

Csoportos IKT:  

https://www.j

igsawplanet.c

om/?rc=play

&pid=2eb1a2

f40ab0 

Kognizív képességek fejelsztése, 

figyelem, emlékezetfejlesztés, 

szerialitás 

Melléklet: É.3. számú 

20 p. 

2.2 Új dal: A csitári hegyek alatt 

zenehallgatás szavazással 

Kotta beragasztása füzetbe és mindhárom 

feldogozás után szavazás, kinek melyik 

feldolgozás tetszett és indokolja is meg a 

választását. 

A.) népdal: 

https://www.youtube.com/watch?v=eBbXrr1bT

Es 

B.) Akusztik verzió: Hien 

előadásahttps://www.youtube.com/watch?v=cU

BMzi5H-lE&list=RDcUBMzi5H-

lE&start_radio=1&t=82s 

C.) Kodály Zoltán feldogozásában, szoprán 

ének: 

https://www.youtube.com/watch?v=zVT2Xec8

F08 

Megbeszélés 

Kérdés-felelet 

Szemléltetés 

Egyéni Cetlin kotta a 

füzetben 

 

IKT dalok 

 

 

Auditív érzékelés, észlelés, auditív 

figyelem, emlékezet, szerialitás, , 

dalismeret fejlesztése 

zenei ízlésfejlesztés, zenei 

befogadást elősegítő képességek 

megszilárdítása, érzések, indulatok 

zenei ábrázolásainak felismerése, 

kifejezése 

társas együttműködés támogatása 

Melléklet: É.4. számú  
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5 p. 

2.3 Hangszer kísérés 

Az új dal hallgatás közben néma énekléssel, és 

saját készítésű  ritmushangszerrel együtt kövrni 

a dalt. 

Megbeszélés 

Tevékenykedtetés 

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

FOM Saját 

hangszer 

Auditív észlelés, auditív emlékezet, 

auditív figyelem, 

emlékezetfejlesztés, szerialitás, 

figyelemfejlesztés, belső hallás 

fejlesztése 

Melléklet: É.5. számú 

III. Befejező rész 

4p. 

3.1 Ritmusszörny: Melyik szörny bújt el 

bennem? 

A ritmusszörnyeknem improvizálva nevet adnak 

a tanulók és megszólaltatják a ritmusokat. Ki 

kell találni, hogy melyik szörny búj el bennem 

 

Megbeszélés 

Közös játék 

Tevékenykedtetés 

Szemléltetés 

 

 

FOM Bingó  

szelvény 

 

 

 

Vizuális és auditív emlékezet, 

auditív figyelem, 

emlékezetfejlesztés, szerialitás, 

figyelemfejlesztés, belső hallás 

fejlesztése 

Melléklet: É.6. számú 

2 p. 
Házi feladat kiadása 

Ritmusszörny és sritmus lerajzolása a füzetbe 

   Emlékezetfejlesztés, 

Figyelemfejlesztés 

3 p. 

Értékelés 

Az óra végén szóbeli értékelés, önértékelés, 

osztálymunka értékelése jutalmazás 

 Egyéni  Önbizalom növelése, társas 

együttműködés támogatása 
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Mellkletetk 

É. 1. számú É. 2 számú 

  

 

 

É. 3. számú É. 4 számú 
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É. 5. számú É. 6 számú 
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1.5 Tanórán kívüli foglalkozás 

Farsang 

 

Pedagógus:  Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály:  7. osztály 

Tanulók létszáma: 7 

Műveltségi treület:  Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink eredete 

Tantárgy: Tanórán kívüli foglakozás 2 X 45 perc 

Óra típusa: Új ismeretfeldolgozás 

Fő fejlesztési 

terület: 

Farsangi busóálarc készítése, teremdíszítés saját készítésű lampionokkal, 

ablakdísszel 

Fejlesztendő 

készségek, 

képességek: 

Az ünnepekhez kapcsolódó legfontosabb információk összegyűjtése, 

azokról való beszélgetés. A néphagyományok lehetőség szerinti 

fölelevenítése a szűkebb (esetlegesen tágabb) közösségben. Egyszerűbb 

hagyományőrző játékokkal való megismerkedés. Beszélgetés az egyén 

szerepéről a közösségben.  Beszélgetés a hit szerepéről a vallásos emberek 

életében – példákon keresztül. Beszélgetés az alapvető szabályok 

betartásáról. A közösség pozitív értékeinek összegyűjtése 

Oktatási célok: Alkotó képzelet és a kompozíciós készség fejlesztése, színekre vonatkozó 

vizuális érzékenység fejlesztése, tanulók érzelemvilágának és 

kreativitásának gazdagítása, értékek közvetítése farsangi hagyomány 

megismertetésével, vizuális fantázia fejlesztése egyéni álarcok 

elkészítésével, kreativitás fejlesztése egyéni ötletekkel. 

Nevelési célok: Együttműködési képesség fejlesztése, kommunikációs képesség 

fejlesztése, fegyelmezett munkavégzés 

Tantárgyi 

kapcsolatok: 

Magyar nyelv és irodalom: kommunikáció; szövegértés; 

Életvitel és gyakorlati ismeretek: néphagyományokhoz kötődő egyszerű 

játékok készítése; ételreceptek; életformák; népi mesterségek. 

Földrajz: tájékozódás a térképen; hazánk tájegységei 

Testnevelés: népi sportjátékok. 

Informatika: interaktív taneszközök használata. 

Tibi
Kiemelés
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Idő Foglalkozás menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés Módszer Munkaforma Eszköz 

I. Bevezetés: ráhangolódás, eszközök előkészítése 

5 p. 

1.1 Zenehallgatás 

Kolompos együttes: Télbúcsúztató 

Tavasznyitogató dalokkal 

Szemléltetés FOM IKT Kapcsolatteremtés 

Emlékezet, gondolkodás, 

auditív emlékezet 

10:06 

1.2 Videó megnézése: Busójárás  

Megfigyelési szempontok megadásával: nők, férfiak 

farsangi ruházata, álarc színei, formája, megjelenése 

 

Szemléltetés 

Megbeszélés 

Egyéni IKT Kognitív fejlesztés, vizuális 

észlelés, emlékezet, figyelem, 

emlékezetfejlesztés 

Célkitűzés: A mai foglalkozáson busóálarcot fogunk készíteni. 

II. Tartalmi rész: Busóálarc elkészítése 

10 p. 

2.1 Mintadarab alapján maszk tervezése 

Készítsünk mi is farsangi álarcot! Milyen alapanyagokat 

használhatunk? Hogyan készítjük el? 

Lépésenként megbeszéljük a munkafolyamatot, a 

szükséges eszközöket először szóban, majd minden 

szükséges eszközt kikészíteni a rajzdobozból. A 

használható anyagok egyenkénti bemutatása. A 

munkadarab elkészítésének megtervezése. A lépések 

bemutatása magyarázattal. (Szemléltetése a 

mintadarabon.) 

Szemléltetés 

Kérdés-felelet 

Megfigyeltetés 

 

FOM Mintadarab Vizuális észlelés, emlékezet, 

figyelem, 

emlékezetfejlesztés, 

szerialitás, 

figyelemfejlesztés, síkbeli 

tájékozódás, lényegkiemelés, 

ok-okozati összefüggések, 

munkafolyamatoknál pontos 

nyomon követés 
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15 p. 

2.2 Busómaszk elkészítése 

Alaklemez körberajzolása (ha kartonpapírból készítjük az 

alapot, orma körbenyírása ollóval, munkadarab díszítése. 

A munkadarab összeállítása, ragasztása (tanítói 

segítséggel). Munkadarab egyéni díszítése önállóan, 

egyéni megsegítéssel. 

Munkavégzés, segítségnyújtás, folyamatos ellenőrzés. 

Megbeszélés 

Tevékenykedtet

és 

Kérdés-felelet 

Szóbeli utasítás 

Ellenőrzés 

FOM 

Egyéni 

Sablonok, 

eszközök, 

olló, 

ragasztó, 

szín papír 

 

Vizuális észlelés, emlékezet, 

figyelem, 

emlékezetfejlesztés, 

szerialitás, 

figyelemfejlesztés, síkbeli 

tájékozódás. finommotorika 

fejlesztése 

Melléklet: Fotógaléria saját 

készítésű fotókból 

30 p. 

2.3 Farsangi mulatság 

A.) Teremdíszítés az előző órán elkészült Krepp-papír 

függönnyel és lampionnal 

B.) Farsangi lakoma közös elfogyasztása 

C.) Közös társasjáték farsangi bingóval, Zsákbamacska 

Játék 

Kérdés-felelet 

 

FOM  

Terítő, 

pohár, 

tányér, 

bingó, 

Zsákbamacs

ka 

Szociális kompetencia, 

viselkedésrendezés, 

szabálytudat erősítése, 

motiváció 

Melléklet: Fotógaléria saját 

készítésű fotókból 
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III. Befejező rész 

5p. 

3.1 Értékelés 

Pontos nyírás (vonal mellett), szép, arányos, igényes 

díszítés, kreatív megoldások, ötletek, fegyelmezett 

munkavégzés. 

Önértéklés és osztály értékelése 

Megbeszélés Egyéni  Önbizalom növelése, társas 

együttműködés támogatása, 

beszédkészség fejlesztése 

 

10 p. 

3.2 Kiállítás a folyosón 

Az elkészült munkadarabok elhelyezése közösen a 

folyosón 

Szemléltetés 

 

  Melléklet: Fotógaléria saját 

készítésű fotókból 

Sikerélmény, motiváció 
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Mellékletek 

 

Fotóalbum: terem és folyosó díszítése 
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1.6 Záró tanítás óratervezet 

Pedagógus:  Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály:  7. osztály 

Tanulók létszáma: 7 

Műveltségi terület:  Generatív, kreatív zenei tevékenység 

Tantárgy: Ének-zene, ének nélkül  

Óra típusa: Gyakorló óra 

Fő fejlesztési terület: Hallás- és ritmusérzék fejlesztése, dalismétlés ének nélkül 

Új dal tanulás ének nélkül (Intézményi rendű vírus rendkívüli 

eljárásrend) 

Fejlesztendő készségek, 

képességek: 

Hangszeres rögtönzések. Szabad és kötött gyakorlatok a tanult 

ritmikai és dallami elemek felhasználásával. Tempó- és dinamikai 

játékok, gyakorlatok. A zenei hallás, zenei memória, zenei fantázia 

használata. A belső hallás tudatos használata. Zenei karakterek 

kifejezése. 

Oktatási célok: Tavaszhoz kapcsolódó művek, dalok ismétlése, Vivaldi: A négy 

évszak Tavasz tétele, tavasz hangulata, motiváció fenntartása, 

ismeretek elmélyítése, gyakorlás, szintetizálás, visszacsatolás az 

elért tudásról, ellenőrzés, értékelés  

Nevelési célok: Motiválás, sikerélmény, szociális készségek fejlesztése, 

kommunikáció fejlesztése, önkifejezés fejlesztése, zenei készség 

fejlesztése, kognitív képességek fejlesztése, memória fejlesztése, 

önismeret- társismeret 

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom: A hangképzés, a beszédlégzés és a 

hangoztatás fejlesztése. Artikuláció, hangerő, hanglejtés, hangsúly, 

beszédritmus. A dalok szövegeinek megismerése, értelmezése, 

érzelmek kifejezése, szókincs és emlékezet-fejlesztés.  

Verbális emlékezet 

Matematika: Kapcsolatok felismerése, az elvont gondolkodás 

erősítése. Figyelem, észlelés, válogatás, osztályozás, érzékelés. 

Időtartam, időrend. Számsorok, számok 

 

Tibi
Kiemelés
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Idő Óra menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés Módszer Munkaforma Eszköz 

I. Bevezetés: ráhangolódás, eszközök előkészítése 

 

1.1 Zenehallgatás a szünetben 

HAVASI — Tavaszi szél (Kultúrák Hídja Szimfónia) 

https://www.youtube.com/watch?v=rwMYcyo0slc 

Szemléltetés FOM Havasi:  

Tavaszi szél 

Kapcsolatteremtés 

2 p. 

1.2 Házi feladat ellenőrzés 

Előző óra feladatának ellenőrzése 

Ellenőrzés Egyéni Füzet Emlékezet, gondolkodás 

2 p. 

1.3 Csend játék (tavasz hangjai) 

Nyitott ablaknál, becsukott szemmel 1 percig figyelj a 

külvilágban elhangzott hangokra. Egy perc után 

összegyűjtjük és kiegészítjük, hogy milyen hangokat, 

zajokat hallottunk, honnan jött a hang. 

Megbeszélés 

Tevékenykedte

tés 

Kérdés-felelet 

FOM Saját test Auditív emlékezet, 

hallásfejlesztés, csend - zaj - 

hang érzékelése, észlelés, 

megkülönböztetés, 

felismerés, 

emlékezetfejlesztés, 

szerialitás, 

figyelemfejlesztés, 

tájékozódás 
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2 p. 

1.4 Ritmus sorjáték improvizálással 

Hangadással kísért mozdulatsor megjegyzése, 

visszaadása ugyanabban a sorrendben (csettintés, 

dobbantás, taps, koppintás) 

Megbeszélés 

Tevékenykedte

tés 

 

FOM Saját test Auditív emlékezet, 

hallásfejlesztés, csend - zaj - 

hang érzékelése, észlelés, 

megkülönböztetés, 

felismerés, 

emlékezetfejlesztés, 

szerialitás, figyelemfejlesztés 

2 p. 

1.5 Légzőgyakorlat 

Egyenesen ülve, mondjuk el 1 levegő vétellel a 

szolmizációs hangokat oda-vissza, 3-szor ismételjük, 

hangerő, dinamikaváltozással, suttogás, magas-mély, 

lassú-gyors 

Megbeszélés 

Tevékenykedte

tés 

 

FOM Saját test 

Szolmizációs 

létra 

Auditív emlékezet, 

hallásfejlesztés, csend - zaj - 

hang érzékelése, észlelés, 

megkülönböztetés, 

felismerés, 

emlékezetfejlesztés, 

szerialitás, figyelemfejlesztés 

Célkitűzés: A mai órán ismételjük a tanult dalainkat és egy új dal fogunk tanulni. 

II. Tartalmi rész: Ének-zene ének nélkül 
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5 p. 

2.1 Tavaszi dalszöveg kirakó 

Madár és virág dalok ismétlése az összekeveredett 

dalszövegekből kirakni a dalokat. Ismétlés a zene 

meghallgatásával. Együtt kezdeni néma éneklés... Együtt 

befejezni, közben ritmus ütés. 

1. csoport 2. csoport 

Madár dalok: 

Madárka, madárka,  

Nincs szebb állat 

Virág dalok: 

 Hej tulipán,  

Két szál pünkösdrózsa 
 

Szemléltetés 

Gyakorlás 

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

Csoportos Dalszöveg  

kirakók 

 

Vizuális emlékezet, auditív 

észlelés, auditív emlékezet, 

auditív figyelem, 

emlékezetfejlesztés, 

szerialitás, figyelem 

fejlesztés, belső hallás 

fejlesztése 

Mellékelt: 1. számú 

10 p. 

2.2 Új dal: Kakukk  

A.) Kakukk mese elolvasása, papírbáb szemléltetése 

 

B.) Kakukk hangja meghallgatni, képét megnézni:  

https://www.youtube.com/watch?v=ziI8Cxs9X8s 

 

C.) Kakukk madárról beszélgetni, élőhely, táplálkozás 

(rovar, hernyó), költözőmadár, dajkamadár fészkelő, 

védett (50.000 Ft.) 

 

Megbeszélés 

Tevékenykedte

tés 

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

FOM  

Kakukk mese  

 

Kakukk hang 

 

 

 

 

 

 

Tk. 42. o. 

Auditív érzékelés, észlelés, 

auditív figyelem, emlékezet, 

szerialitás, belső hallás 

fejlesztése, dalismeret 

fejlesztése 

Mellékelt: 2. számú  

 

 

 

 

Mellékelt: 3. számú 
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D.)  Meghallgatni a dalt szöveggel, szolmizálva, 

hangszerkísérettel. Felismerni, kitalálni a hangszerek 

neveit. 

Füzetbe kotta megismerkedés: cím, dalszöveg, 

ritmusjele, ismétlőjel 

5 p. 

2.3 Hétfokú hangsor 

Hangok megkeresése, bekarikázása után hangok leírása 

5 vonalas rendszerbe a füzetbe 

Megbeszélés 

Tevékenykedte

tés 

Kérdés-felelet 

Ellenőrzés 

FOM Füzet 

ceruza 

Hétfokú 

hangsor 

 

Vizuális emlékezet, auditív 

észlelés, auditív emlékezet, 

auditív figyelem, 

emlékezetfejlesztés, 

szerialitás, 

figyelemfejlesztés, belső 

hallás fejlesztése 

 Mellékelt: 4. számú 

8 p. 

2.3 Hangszer készítés 

A.) Krokodil csattogó készítése újrafelhaszálható 

anyagokból: színes papír, karton, üdítős kupak, ragasztó, 

olló 

 

B.) Hangszer kipróbálás az új dal hallgatása közben 

 

C.) Egyéb ritmushangszer megszólaltatása 

 FOM Színes papír, 

karton, üdítős 

kupak, 

ragasztó, olló 

ritmushangsz

erek 

 

Vizuális emlékezet, auditív 

észlelés, auditív emlékezet, 

auditív figyelem, 

emlékezetfejlesztés, 

szerialitás, 

figyelemfejlesztés, belső 

hallás fejlesztése  

Mellékelt: 5. számú 
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III. Befejező rész 

4p. 

3.1 Szolmizációs bingó 

6-os bingó szelvénybe beírni a szolmizációs neveket. 

Aki elsőre kitalálja a kihúzott szolmizációs neveket, 

„bingó”-ja van.  

ré lá dó 

fá ti szó 
 

Megbeszélés 

Közös játék 

 

FOM Bingó  

szelvény 

 

 

 

Auditív emlékezet, auditív 

figyelem, 

emlékezetfejlesztés, 

szerialitás, 

figyelemfejlesztés, belső 

hallás fejlesztése 

Mellékelt: 6. számú 

2 p. 

Házi feladat kiadása 

Kakukk lerajzolása a füzetbe 

   Emlékezetfejlesztés, 

figyelemfejlesztés 

Mellékelt: 7. számú 

3 p. 

Értékelés 

Az óra végén szóbeli értékelés, önértékelés, 

osztálymunka értékelése jutalmazás 

 Egyéni  Önbizalom növelése, társas 

együttműködés támogatása 
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Mellékletek 

 

1. számú: 

dalszövegek 

                                                         

 

2. számú: Kakukk mese 

Christian Fürchtegott Gellert: Kakukkmese 

Tordon Ákos fordítása 
Egy városból elűzött seregély riadtan szállt a vakvilágba, majd zöldellő erdő szélén 

pihenni ült egy lombos ágra. Egy másik ágról a kakukk szavával rárikoltott: 

–  Koma! Honnét, koma? Honnét, hova? 

– A városból, jaj ...! – és mondta volna, mint űzték volt el, a seregély, de a kakukk 

szavába vágott, s kíváncsi szóval így beszélt: 

– A városból? Beszélj, regélj, te kedves, kedves seregély! A városban mit mondanak, 

ha füttyre fütty zeng, s dalra dal? Mit mondanak, ha meghallják a madártrillák 

dallamát? Ha csillagos eget köszönt édes dallal a csalogány? 

–  Dicsérik őt nagy lelkesen, és hallgatják szép csendesen. 

– S a pacsirtát? A pacsirtaszót, pacsirtadalt? 

– Őt is dicsérik, szeretik. 

– Hát a rigót, a feketét? 

– Dicsérgetik az énekét. 

Rikoltva bólogat a kakukk, és folytatja a kérdezést: 

– És még egy kérdés, megbocsáss, bár tudom, hangom nem csodás, rólam, rólam mit 

mondanak, ha hallják, hallják hangomat? 

S a seregély most így felel: 

 – Azt sajnos nem mondhatom el, mert rólad senki sem beszél. 

Szól a kakukk: 

– Dicséretet nem koldulok, önmagamról kakukkolok, csak magamról emlékezőn, 

erdőn, berken és tág mezőn. 
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3. számú: 

Kakukk dal - kotta lap 

 

 

 

 

4. számú: 

Hétfokú hangsor 
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5. számú: 

Hangszer készítés 

 

 

6. számú: 

Bingó szelvény 

   

   

 

 

  



95 

 

7. számú: 

Kakukk rajz 

  

 

 

8. számú: 

Kakukk báb 
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II. INTEGRÁLÓ: Összefüggő szakpedagógiai gyakorlat 

2.1 Intézménybemutatás 

Talentum Református Általános Iskola Székesfehérvár 

 

A Talentum Református Általános Iskola alapelvei a hagyományt, az értéket, az értékeket védi, ezzel 

magát az embert védi.  

(Pedagógiai Program, 2016, 5. o.) 

A Talentum Református Általános Iskola Szervezeti és Működési szabályzata szerint az intézmény 

alapadataiban szerepel, hogy általános iskolai nevelés-oktatás, többi gyerekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése, oktatása 

megvalósuljon. Az alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok kiemelik a sajátos nevelési igényű 

általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelését, oktatását 1-8. évfolyamon. Kitér a sajátos 

nevelési igényű általános iskolai tanulók tanulószobai nevelésére.  

Az iskola szabályzata szerint a pedagógus jogai és kötelességei felsorolásban, a kötelezettségek alatt 

a következő szerepel:  

„A köznevelési törvény 62. § (1) és a református köznevelési törvény alapján a pedagógus alapvető 

feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, 

elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben 

foglaltak figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy 

…– nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, 

figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális 

helyzetét, 

– a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 

együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más szakemberekkel, a 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse, 

– segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat…” 

(SZMSZ, 2016, 25. o.) 

A Pedagógiai programban szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók nevelő és oktató munkája, 

melyben fontosnak tekintik a tehetség kibontakozásának a segítését a differenciálással történő 

fejlesztést, és a hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén. Az intézmény az 

esélyegyenlőség elve szerint saját keretein belül lehetőséget teremt a sajátos nevelési igényű tanulók 

számára is. 
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2.2 Foglalkozás tervezetek 

2.2.1 Foglalkozás tervezet 

 

Pedagógus:  Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály:  2. osztály, F83 

Tanulók létszáma: 1 

Részletes fejlesztési 

javaslatok:  

Feltárt gyenge részképességek fejlesztése 

Diszgráfia prevenció 

Szenzoros integráció érését segítő feladatok beépítése fejlesztésbe 

Önbizalom erősítése erősségeinek gondozásán keresztül 

Figyelmi funkciók fejlesztése 

Fizikai erőnlét fokozása 

Szociális adaptáció további fejlesztése 

Rugalmas tevékenységszervezés erősítése 

Feladatértés megsegítése 

Foglalkozás típusa: Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

Fő fejlesztési terület: Kognitív funkciók fejlesztés, figyelem  

Fejlesztendő készségek, 

képességek: 

Figyelem megosztás, figyelem koncentrációemlékezet, 

gondolkodás, vizuális emlékezet, auditív emlékezet, analízis-

szintézis, csoportosítás, válogatás, tájékozódás, szerialitás, 

lényegkiemelés 

Oktatási célok: Érdeklődés felkeltése, motiváció fenntartása, ismeretek 

elmélyítése, gyakorlás, szintetizálás, visszacsatolás az elért 

tudásról, ellenőrzés, értékelés, 

Nevelési célok: Pontos, figyelmes munkára való nevelés, feladattudat, - tartás, - 

tempó kialakítása, önálló munkára, önellenőrzésre nevelés, 

motiválás, sikerélmény, önértéklés, önbizalom 

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom, Vizuális kultúra, Etika, Osztályfőnöki  

Tibi
Kiemelés
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Idő Foglalkozás menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszer Munkaforma Eszköz 

 Ráhangolódás 

Hang-játék: hangadással kísért mozdulatsor 

megjegyzése, visszaadása ugyanabban a 

sorrendben (csettintés, dobbantás, taps, 

koppintás) 

megbeszélés 

motiválás 

közös játék 

dicséret 

egyéni saját test észlelés, figyelem, vizuális 

és auditív emlékezet, 

sorrendiség 

 Test-játék: Lassított felvétel! 

Helyváltoztató mozgások indítása, lassítása, 

leállítása 

megbeszélés 

közös játék 

dicséret 

egyéni másik test figyelem, vizuális 

emlékezet, szerialitás, 

tájékozódás 

 PONT-os találós kérdés  

Pontok összekötése formamásolással 

megbeszélés 

magyarázat 

egyéni munka 

segítségadás 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni pontokból 

kialakított formák 

képei 

  

vizuális emlékezet, síkbeli 

tájékozódás  

Melléklet: 1. számú              

 

 

Tavaszi motívumok 

Képek memorizálása, soralkotás, a látott tavaszi 

képek megjegyzése, majd visszaadása szóban, 

rajzos formában is  

 

megbeszélés 

magyarázat 

egyéni munka 

dicséret 

egyéni papírra rajzolt 

tavaszi 

motívumok 

papírlap íróeszköz 

              

vizuális emlékezet, vizuális 

szeralitás, képemlékezet 

Melléklet: 2. számú 
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 Rajzemlékezet 

Színes tavaszi képek memorizálása, színes 

képek megjegyzése, lerajzolása, kiszínezése 

emlékezetből 

megbeszélés 

egyéni munka 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni színes képek 

papírlap 

íróeszköz 

vizuális észlelés, 

rajzemlékezet 

 

 

 Logikai készlet 

Sorok készítése különböző szabály alapján, 

formamásolás minta alapján. Táblázatba rajzolt 

formák megjegyzése, üres táblázatba berajzolása 

ugyanarra a helyre 

magyarázat 

egyéni munka 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni rajzolt táblázat 

üres táblázat, 

íróeszköz 

  

vizuális emlékezet, síkbeli 

tájékozódás, formamásolás, 

szerialitás 

Melléklet: 3-4. számú              

 Egérrágta szöveg kiegészítése 

Szövegértő feladat: a rövid szöveg hangos 

olvasása. A szövegben előforduló hiányos 

részek szavakra fordítása. A feltett kérdésekre, a 

szöveg tartalmának felidézése 

egyéni munka 

magyarázat 

segítségnyújtás 

irányított 

beszélgetés 

dicséret 

egyéni tevékenységlap 

feladattal 

(sorszám és 

utastás nélkül) 

  

tájékozódás, olvasási 

készség, figyelem, 

lényegkiemelés, emlékezet, 

gondolkodás 

Melléklet: 5. számú              

 Memóriajáték  

Az tavaszi képekből készült kártyák párjának 

megtalálása 

megbeszélés 

közös játék 

dicséret 

egyéni memóriakártya 

  

figyelem, vizuális 

emlékezet, tájékozódás  

Melléklet: 6. számú              

 

 

Értékelés 

A foglalkozás végén szóbeli értékelés, 

önértéklés, jutalmazás 

 egyéni matrica 

 

önbizalom növelése 
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2.2.2 Foglalkozás tervezet 

 

Pedagógus:  Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály:  2. osztály 

Tanulók létszáma: 1 

Részletes fejlesztési 

javaslatok:  

Feltárt gyenge részképességek fejlesztése 

Diszgráfia prevenció 

Szenzoros integráció érését segítő feladatok beépítése 

fejlesztésbe 

Önbizalom erősítése erősségeinek gondozásán keresztül 

Figyelmi funkciók fejlesztése 

Fizikai erőnlét fokozása 

Szociális adaptáció további fejlesztése 

Rugalmas tevékenységszervezés erősítése 

Feladatértés megsegítése 

Óra típusa: Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

Fő fejlesztési terület: Diszgráfia  

Fejlesztendő készségek, 

képességek 

Téri/síkbeli/vizuális észlelés, finommotorika/grafomotorika, 

koordináció, eszközhasználat, auditív/vizuális/síkbeli elemző-

összetevő képesség, síkbeli tájékozódás 

vizuális/auditív/mozgásos szerialitás, kognitív funkciók, 

olvasási készség, íráskészség, helyesírás, szókincs 

Oktatási célok: Érdeklődés felkeltése, motiváció fenntartása, ismeretek 

elmélyítése, gyakorlás, szintetizálás, visszacsatolás az elért 

tudásról, ellenőrzés, értékelés, szociális készség, nyelvi készség 

Nevelési célok: Pontos, figyelmes munkára való nevelés, feladattudat, - tartás, - 

tempó kialakítása, önálló munkára, önellenőrzésre nevelés, 

motiválás, sikerélmény, önértéklés, önbizalom 

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom, Etika, Osztályfőnöki, Technika, 

Matematika 

Tibi
Kiemelés
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Idő Foglalkozás menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszer Munkaforma Eszköz 

 Ráhangolódás 

Csipegetés, szemezgetés 

Válogatás szín, forma anyag nagyság szerint 

a termések között 

megbeszélés 

motiválás 

közös játék 

dicséret 

egyéni különböző 

termések, tárgyak, 

(rizs, tészta, 

lencse…) 

szerialitás, figyelem 

 Betű-játék: Kire gondoltam? 

1. Csak a magánhangzói kimondásával 

kitalálni, melyik keresztnévre gondoltam 

2. A kitalált nevek memorizálása és 

visszamondása 

megbeszélés 

motiválás 

közös játék 

dicséret 

egyéni   auditív differenciálás, 

szerialitás, figyelem, 

emlékezet, gondolkodás  

Melléklet: 7. számú              

 Betűlánc 

Szóalkotás betűkből: szavak alkotása, 

hangos olvasása. Téma: tavaszi virágok 

megbeszélés 

egyéni munka 

segítségadás 

dicséret 

egyéni betűkártyák 

  

 szerialitás, olvasási készség 

Melléklet: 8. számú              

 

 

Szavak másolása fejből  

Az előző feladatban alkotott szavak 

megjegyzése, letakarás után, leírása 

emlékezetből 

megbeszélés 

egyéni munka 

önellenőrzés 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni  vonalas papír 

 íróeszköz                

emlékezet, íráskészség, 

tájékozódás, szerialitás, 

helyesírás 
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 Szópár-kereső 

Szóból szót alkotás. Az értelmes szavak 

ékezet és betű cserével történő szóalkotás: 

rém-mer, kar-kár, Pál-láp, ír-rí, szel-szél 

megbeszélés 

magyarázat 

bemutatás  

egyéni munka 

segítségadás 

dicséret 

egyéni 

  

tevékenységlap 

feladattal  

(sorszám és 

utastás nélkül) 

íróeszköz 

figyelem, szerialitás  

Melléklet: 9. számú              

 Főfogalom alárendelés 

Szógyűjtés: az egészség fogalmához, 

szavak gyűjtése szóban. Az elhangzott 

szavak megkeresése betűtáblában 

beszélgetés 

megbeszélés 

egyéni munka 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni 

  

tevékenységlap 

feladattal 

(sorszám és 

utastás nélkül) 

íróeszköz 

figyelem, szókincs, 

emlékezet, gondolkodás  

Melléklet: 10. számú              

 Betűlabirintus játék 

A társasjátékban megtalálni a helyes utat, az 

értelmes szavak alapján, 

megbeszélés 

közös játék 

segítségadás 

dicséret 

páros közös játékra 

alkalmas társaslap 

akciómező 

feladatokkal 

finommotorika, számolási 

készség, figyelem, szociális 

készség, szerialitás, 

tájékozódás, nyelvi készség 

Melléklet: 11-12. számú              

 

 

Értékelés 

A foglalkozás végén szóbeli értékelés, 

önértékelés, jutalmazás 

 

 

egyéni matrica 

 

önbizalom növelése 

 



103 

2.2.3 Foglalkozás tervezet 

 

Pedagógus:  Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály:  2. osztály 

Tanulók létszáma: 1 

Részletes fejlesztési 

javaslatok:  

Feltárt gyenge részképességek fejlesztése 

Diszgráfia prevenció 

Szenzoros integráció érését segítő feladatok beépítése fejlesztésbe 

Önbizalom erősítése erősségeinek gondozásán keresztül 

Figyelmi funkciók fejlesztése 

Fizikai erőnlét fokozása 

Szociális adaptáció további fejlesztése 

Rugalmas tevékenységszervezés erősítése 

Feladatértés megsegítése 

Óra típusa: Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

Fő fejlesztési terület: Kognitív fejlesztés, emlékezet fejlesztése 

Fejlesztendő készségek, 

képességek: 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, vizuális emlékezet, auditív 

emlékezet, analízis-szintézis, csoportosítás, válogatás, tájékozódás, 

szerialitás, lényegkiemelés 

Oktatási célok: Érdeklődés felkeltése, motiváció fenntartása, ismeretek 

elmélyítése, gyakorlás, szintetizálás, visszacsatolás az elért 

tudásról, ellenőrzés, értékelés,  

Nevelési célok: Pontos, figyelmes munkára való nevelés, feladattudat, - tartás, - 

tempó kialakítása, önálló munkára, önellenőrzésre nevelés, 

motiválás, sikerélmény, önértéklés, önbizalom 

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom, Vizuális kultúra, Etika, Osztályfőnöki  

Tibi
Kiemelés



104 

Idő Foglakozás menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszer Munkaforma Eszköz 

 Ráhangolódás 

Hol vagyok? játék 

A teremben alaposan körbe kell nézni, majd 

másfél perc múlva, be kell hunynia a szemet, s 

csukva tartani, s közben megkérdezzük:  

Milyen színű fal? 

Milyen képek vannak a falon? 

Hány ablak van? 

megbeszélés 

motiválás 

közös játék 

dicséret 

egyéni saját test figyelem, vizuális 

emlékezet, tájékozódás 

 Utánozás – Majomszokás? játék 

Mozdulatsor emlékezetből való visszamutatása 

megbeszélés 

közös játék 

dicséret 

egyéni saját test figyelem, vizuális 

emlékezet, szerialitás, 

térbeli tájékozódás 

 Szólánc-játék 

A teremben levő tárgyak megnevezése egymás 

után felváltva a pedagógussal, a mondott 

szavakat egymás után sorban meg kell ismételni 

megbeszélés 

magyarázat 

egyéni munka 

segítségadás 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni toll, szemüveg, 

radír, ceruza, 

pulóver, tolltartó, 

csipesz 

vizuális emlékezet, síkbeli, 

térbeli tájékozódás, 

szerialitás 
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Lego torony 

Lego torony képek memorizálása, felépítése, 

rajzos formában megjelenítése 

 

megbeszélés 

magyarázat 

egyéni munka 

dicséret 

egyéni papírra rajzolt 

lego torony 

papírlap 

íróeszköz 

vizuális emlékezet, vizuális 

szeralitás, képemlékezet 

Melléklet: 13. számú              

 Rajzemlékezet 

Az előző feladatban szereplő tornyok rajzos 

formában megjelenítése 

megbeszélés 

egyéni munka 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni színes képek 

papírlap 

íróeszköz 

vizuális észlelés, 

rajzemlékezet 

 

 

 Bűvös négyzet 

Képek memorizálása táblázatban. Táblázatba 

rajzolt formák megjegyzése, üres táblázatba 

berajzolása ugyanarra a helyre 

magyarázat 

egyéni munka 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni rajzolt táblázat 

üres táblázat 

íróeszköz 

 

vizuális emlékezet, síkbeli 

tájékozódás, formamásolás 

négyzethálóba emlékezetből 

Melléklet: 14. számú              

 Furfangos szöveg kiegészítése 

Szövegértő feladat: a rövid szöveg hangos 

olvasása. A szövegben előforduló rajzos képek 

szavakra fordítása. A feltett kérdésekre, a szöveg 

tartalmának felidézése, képek emlékezetből 

rajzolása, történet szerint sorrendbe rendezése 

egyéni munka 

magyarázat 

segítségnyújtás 

irányított 

beszélgetés 

dicséret 

egyéni tevékenységlap 

feladattal 

(sorszám és 

utastás nélkül) 

 

tájékozódás, olvasási 

készség, figyelem, 

lényegkiemelés, emlékezet, 

gondolkodás 
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 Memóriajáték  

A képekből készült kártyák párjának 

megtalálása 

megbeszélés 

közös játék 

dicséret 

egyéni memóriakártya 

 

 

figyelem, vizuális 

emlékezet, tájékozódás 

 

 

Értékelés 

A foglalkozás végén szóbeli értékelés, 

önértéklés, jutalmazás 

 egyéni matrica 

 

önbizalom növelése 
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2.2.4 Foglalkozás tervezet 

 

Pedagógus:  Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály:  2. osztály 

Tanulók létszáma: 1 

Részletes fejlesztési 

javaslatok:  

Feltárt gyenge részképességek fejlesztése 

Diszgráfia prevenció 

Szenzoros integráció érését segítő feladatok beépítése fejlesztésbe 

Önbizalom erősítése erősségeinek gondozásán keresztül 

Figyelmi funkciók fejlesztése 

Fizikai erőnlét fokozása 

Szociális adaptáció további fejlesztése 

Rugalmas tevékenységszervezés erősítése 

Feladatértés megsegítése 

Óra típusa: Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

Fő fejlesztési terület: Nyelvi rendezés 

Fejlesztendő készségek, 

képességek: 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, analízis-szintézis, 

csoportosítás, válogatás, beszédkészség, szókincsfejlesztés, 

szerialitás, lényegkiemelés 

Oktatási célok: Érdeklődés felkeltése, motiváció fenntartása, ismeretek 

elmélyítése, gyakorlás, szintetizálás, visszacsatolás az elért 

tudásról, ellenőrzés, értékelés,  

Nevelési célok: Pontos, figyelmes munkára való nevelés, feladattudat, - tartás, - 

tempó kialakítása, önálló munkára, önellenőrzésre nevelés, 

motiválás, sikerélmény, önértékelés, önbizalom 

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom, Vizuális kultúra, Etika, Osztályfőnöki  

Tibi
Kiemelés
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Idő Foglalkozás menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszer Munkaforma Eszköz 

 Ráhangolódás 

Hangutánzó-játék: állathangok megjegyzése, 

visszaadása ugyanabban a sorrendben (macska, 

kutya, tehén..) 

megbeszélés 

motiválás 

közös játék 

dicséret 

egyéni saját test észlelés, figyelem, vizuális 

és auditív emlékezet, 

sorrendiség 

 Szógyűjtés Pörgetővel 

Mondj főnevet a Pörgető betűjével  

 

megbeszélés 

közös játék 

dicséret 

egyéni tárgyak figyelem, vizuális 

emlékezet, szerialitás 

 

 Barchoba 

Az asztalra kitett tárgyak tulajdonságai alapján  

 

megbeszélés 

motiválás 

közös játék 

dicséret 

egyéni Színes pörgető 

korong 

vizuális emlékezet, síkbeli 

tájékozódás, figyelem 

gondolkodás, 

formaemlékezet Melléklet: 

15. számú              

 

 

Rejtvény betűkből szó 

5 betűből álló szó megfejtése. Megfejtés után 

foglald mondatba a szót. 

 

megbeszélés 

magyarázat 

egyéni munka 

dicséret 

egyéni  olvasási készség, figyelem, 

gondokozás, emlékezet 

Melléklet: 16. számú              
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 Keresd az ellentétét! 

Micki egér kártyákhoz rendelt szavak 

ellentétpárját megkeresni a szókártyán, majd 

leírni 

 

megbeszélés 

egyéni munka 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni szókártya, 

ellentétkártya 

olvasási készség, figyelem, 

gondokozás, emlékezet 

Melléklet: 17. számú              

 Hol a hiba a mondatokban? 

Szövegértő olvasás alapján kijavítani a hibás 

mondatokat a képek alapján 

magyarázat 

egyéni munka 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni tevékenységkárty

a, íróeszköz,  

tevékenységlap 

feladattal 

(sorszám és 

utastás nélkül) 

vizuális emlékezet, olvasási 

készség, figyelem, 

gondokozás, emlékezet 

 

 Mondatalkotás  

Fekete fehér képek (magból fa) sorba rendezése 

idő rendszerint, színezés, a képekről elmondani 

a történetet. Fogalmazás a képekről. 

egyéni munka 

magyarázat 

segítségnyújtás 

irányított 

beszélgetés 

dicséret 

egyéni fekete fehér képek 

íróeszköz 

 

szerialitás, olvasási készség, 

figyelem, lényegkiemelés, 

emlékezet, gondolkodás 

Melléklet: 18. számú              

 

 

Értékelés 

A foglalkozás végén szóbeli értékelés, 

önértéklés, jutalmazás 

 egyéni matrica 

 

önbizalom növelése 
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2.2.5 Foglalkozás tervezet 

 

Pedagógus:  Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály:  2. osztály 

Tanulók létszáma: 1 

Részletes fejlesztési 

javaslatok:  

Feltárt gyenge részképességek fejlesztése 

Diszgráfia prevenció 

Szenzoros integráció érését segítő feladatok beépítése fejlesztésbe 

Önbizalom erősítése erősségeinek gondozásán keresztül 

Figyelmi funkciók fejlesztése 

Fizikai erőnlét fokozása 

Szociális adaptáció további fejlesztése 

Rugalmas tevékenységszervezés erősítése 

Feladatértés megsegítése 

Óra típusa: Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

Fő fejlesztési terület: Tájékozódás fejlesztése 

Fejlesztendő készségek, 

képességek: 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, térben, időben, síkban való 

tájékozódás játékos fejlesztése, testséma, testtudat erősítése, 

szerialítás 

Oktatási célok: Érdeklődés felkeltése, motiváció fenntartása, ismeretek 

elmélyítése, gyakorlás, szintetizálás, visszacsatolás az elért 

tudásról, ellenőrzés, értékelés,  

Nevelési célok: Pontos, figyelmes munkára való nevelés, feladattudat, - tartás, - 

tempó kialakítása, önálló munkára, önellenőrzésre nevelés, 

motiválás, sikerélmény, önértékelés, önbizalom növelése 

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom, Testnevelés és sport, Vizuális kultúra, 

Etika, Osztályfőnöki  

Tibi
Kiemelés
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Idő Foglalkozás menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszer Munkaforma Eszköz 

 Ráhangolódás: Tükörjáték 

A tanuló leutánozza az adott mozdulatokat, 

tartásokat, a tükröt utánozva. Előtte segítségként 

saját mozdulatok, testtartások megfigyelése a 

tükörben. 

megbeszélés 

motiválás 

közös játék 

dicséret 

egyéni saját test 

tükör 

észlelés, figyelem, vizuális 

differenciálás, emlékezet, 

sorrendiség 

 Távirányítós robot 

Tanulónak bekötött szemmel pedagógus 

utasításai alapján kell megtalálnia a kijelölt 

tárgyakat (előre, hátra, jobbra, balra….) 

megbeszélés 

magyarázat 

közös játék 

segítségadás 

dicséret 

egyéni kendő 

kisebb tárgyak 

 

vizuális emlékezet, saját test 

ismerete, térbeli 

tájékozódás, viszonyítás  

auditív észlelés, szociális 

készségek 

 Sorolvasás 

Képek sorba, oszlopba rendezése (balról jobbra 

haladás automatizálása, sor, oszlop rögzítése, 

alsó, felső, első, második.) 

megbeszélés 

magyarázat 

egyéni munka 

dicséret 

egyéni képek 

 

szeralitás, sorok, oszlopok 

közötti kiigazodás – síkban 

való tájékozódás 

 

 Torpedó 

5 x 5-ös négyzethálóban tájékozódás betűk és 

számok alapján. Három hajó megkeresése 

megbeszélés 

közös játék  

dicséret 

egyéni nagyobb 

négyzetrácsos 

papírlap 

íróeszköz 

vizuális észlelés, síkban való 

tájékozódás, logikus 

gondolkodás 

Melléklet: 19. számú              
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 Napirend, napszakok 

Képekből napirend sorba rendezése, napszakok 

megnevezése.  

 

magyarázat 

egyéni munka 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni napirendi képek 

 

vizuális emlékezet, időben 

való tájékozódás,  

szerialítás, logikus 

gondolkodás 

 

 Játék: Labirintus 

Labirintus építése gyurmából, kisautó irányítása, 

vezetése benne 

 

 

magyarázat 

egyéni munka 

segítségnyújtás 

értékelés 

dicséret 

egyéni nagyméretű lap 

gyurma 

kisautó 

tájékozódás síkban, 

figyelem, lényegkiemelés, 

emlékezet, logikus 

gondolkodás 

Melléklet: 20. számú              

 Értékelés 

A foglalkozás végén szóbeli értékelés, 

önértéklés, jutalmazás 

 egyéni matrica 

 

önbizalom növelése 
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2.2.6 Foglalkozás tervezet 

 

Pedagógus:  Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály:  2. osztály 

Tanulók létszáma: 1 

Részletes fejlesztési 

javaslatok:  

Feltárt gyenge részképességek fejlesztése 

Diszgráfia prevenció 

Szenzoros integráció érését segítő feladatok beépítése fejlesztésbe 

Önbizalom erősítése erősségeinek gondozásán keresztül 

Figyelmi funkciók fejlesztése 

Fizikai erőnlét fokozása 

Szociális adaptáció további fejlesztése 

Rugalmas tevékenységszervezés erősítése 

Feladatértés megsegítése 

Óra típusa: Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

Fő fejlesztési terület: Vizuális készségek, képességek 

Fejlesztendő készségek, 

képességek: 

Vizuális észlelés, figyelem, differenciálás, vizuális emlékezet 

fejlesztése: szemfixációs gyakorlatok, alakállandóság, analízis-

szintézis, alak-háttér megkülönböztetése, Gestalt-látás, rész-egész 

megkülönböztetése, vizuális ritmus, változások megfigyelése, 

hiányok pótlása, szerialítás, lényegkiemelés  

Oktatási célok: Érdeklődés felkeltése, motiváció fenntartása, ismeretek 

elmélyítése, gyakorlás, szintetizálás, visszacsatolás az elért 

tudásról, ellenőrzés, értékelés,  

Nevelési célok: Pontos, figyelmes munkára való nevelés, feladattudat, - tartás, - 

tempó kialakítása, önálló munkára, önellenőrzésre nevelés, 

motiválás, sikerélmény, önértékelés, önbizalom 

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom, Vizuális kultúra, Etika, Osztályfőnöki  

 

Tibi
Kiemelés
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Idő Foglalkozás menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszer Munkaforma Eszköz 

 Ráhangolódás: Melyik a kakukktojás? 

Keresd a párokat! Nevezd meg a gyümölcsöket! 

Memória játék digitális eszközön: wordwall. 

https://wordwall.net/hu/resource/1223301/gy%

C3%BCm%C3%B6lcs%C3%B6k-melyik-

kakukktoj%C3%A1s 

megbeszélés 

motiválás 

szabályok 

dicséret 

egyéni tablet vizuális észlelés, figyelem, 

vizuális emlékezet, 

gondolkodás, 

finommotorika 

 Bújkáló képek az étteremben 

A nagy képen kis képek, kiemelt részletek 

keresése 

megbeszélés 

magyarázat 

egyéni munka 

dicséret 

egyéni feladatlap figyelem, vizuális észlelés, 

rész-egész,analízis-

szintézis, tájékozódás 

Melléklet: 21. számú              

 Másológép 

Csomagolópapírra rajzolt nagy alku geometriai 

formák (kör, négyzet, háromszög, csillag, 

kereszt) átrajzolása többször, majd lerajzolásuk 

kis méretben papírra. Először látja a nagy 

formákat, majd emlékezetből kell lerajzolnia 

megbeszélés 

magyarázat 

egyéni munka 

segítségadás 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni csomagolópapír 

zsírkréta 

írólap 

színes ceruza 

vizuális észlelés, figyelem, 

differenciálás, síkbeli 

tájékozódás, 

formaemlékezet, vizuális 

emlékezet 
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 Formakereső 

A sor elején álló forma keresése a vele egy 

sorban álló képeken 

megbeszélés 

magyarázat 

egyéni munka 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni feladatlap 

színes ceruza 

vizuális észlelés, figyelem, 

differenciálás, azonosság-

különbözőség, rész-egész 

Melléklet: 22. számú              

 Színes fülpiszkálók 

Megrajzolt sablon és színek alapján ábrák 

kirakása fülpiszkálókból 

megbeszélés 

egyéni munka 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni sablonok 

színes végű 

fülpiszkálók 

vizuális észlelés, 

differenciálás, gondolkodás 

Melléklet: 23. számú              

 

 Milyen számok bújtak el? 

Számok kiszínezése  

magyarázat 

egyéni munka 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni feladatlap 

színes ceruza 

vizuális észlelés, alak-háttér 

differenciálása 

Melléklet: 24. számú              

 

 Hali gali 

Amikor azonos forma esetén, villámgyorsan rá 

kell csapni a csengőre. Aki gyorsabban csap, az 

nyeri el a lapokat 

magyarázat 

szabályok 

megbeszélése 

közös játék 

egyéni Hali gali játék vizuális észlelés, figyelem, 

differenciálás, reakció idő 

 Értékelés 

A foglalkozás végén szóbeli értékelés, 

önértéklés, jutalmazás 

 egyéni matrica 

 

önbizalom növelése 
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2.2.7 Foglalkozás tervezet 

 

Pedagógus:  Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály:  2. osztály 

Tanulók létszáma: 1 

Részletes fejlesztési 

javaslatok:  

Feltárt gyenge részképességek fejlesztése 

Diszgráfia prevenció 

Szenzoros integráció érését segítő feladatok beépítése fejlesztésbe 

Önbizalom erősítése erősségeinek gondozásán keresztül 

Figyelmi funkciók fejlesztése 

Fizikai erőnlét fokozása 

Szociális adaptáció további fejlesztése 

Rugalmas tevékenységszervezés erősítése 

Feladatértés megsegítése 

Óra típusa: Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

Fő fejlesztési terület: Mozgás, ritmus 

Fejlesztendő készségek, 

képességek: 

Mozgástempó, ritmus, egyensúly, nagymozgások, 

finommozgások, mozgások koordinációja, a két testfél 

mozgásának összerendezése, figyelem, emlékezet, téri tájékozódás, 

testfogalom, gondolkodás, szerialítás 

Oktatási célok: Érdeklődés felkeltése, motiváció fenntartása, a mozgás 

megszerettetése, gyakorlás, szintetizálás, visszacsatolás az elért 

tudásról, ellenőrzés, értékelés,  

Nevelési célok: Pontos, figyelmes munkára való nevelés, feladattudat, - tartás, - 

tempó kialakítása, fizikai állóképeség, kitartás fejlesztése, mozgás 

örömként való megélése, szabálytudat erősítése, motiválás, 

sikerélményhez juttatás, önértékelés, önbizalom fejlesztése 

Tantárgyi kapcsolatok: Testnevelés és sport, Vizuális kultúra 

 

Tibi
Kiemelés
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Idő Foglalkozás menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszer Munkaforma Eszköz 

 Ráhangolódás: Ritmusjáték 

Ritmussor utánzása tapsolással, kopogással, 

dobogással 

megbeszélés 

motiválás 

közös játék 

dicséret 

egyéni saját test észlelés, figyelem, vizuális 

és auditív észlelés, 

emlékezet, sorrendiség 

 Egyensúly gyakorlatok 

Egylábon állás, gólyaállás, egylábonállás 

közben feladatok (zokni, papírcetli, golyó 

felvétele lábujjakkal), felállás, leülés, felülés 

fülfogással, billenés lábujjról sarokra, dőlés 

előre, hátulra, oldalra, lábujjhegyen járás 

vonalon előre, hátra, szökdelések, babzsákkal a 

fejen leülés, felállás, járás előre, hátra. 

 

megbeszélés 

bemutatás 

végrehajtás 

dicséret 

egyéni saját test 

babzsák 

papírlap 

kréta 

egyensúly, figyelem, 

koncentráció, nagymozgás  

finommotorika, szerialítás 

 Pálcikaember 

Papírkártyákra rajzolt testtartások, 

tornagyakorlatok kirakása kis pálcikákból, 

korongokból, majd bemutatása 

Két-három gyakorlat összekötése, bemutatása 

megbeszélés 

magyarázat 

közös játék 

segítségadás 

dicséret 

egyéni gyufaszálak 

korongok 

papírkártyák 

saját test 

             

észlelés, figyelem, utánzás, 

finommotorika, 

nagymozgás, szerialítás 

Melléklet: 25. számú              
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 Kézgyakorlatok 

Ceruza sodrás két kéz között, ujjgyakorlatok, 

ujjak szétnyitása különböző sorrendben, 

hüvelykujj hozzáérintése sorrendben a szemben 

lévő ujjakhoz, kő-papír-olló, asztalra lefelé 

fordított tenyér, ujjak egyesével felemelése, 

behajlítása 

megbeszélés 

magyarázat 

bemutatás 

egyéni munka 

dicséret 

egyéni ceruza 

saját kéz 

finommotorika, figyelem  

Melléklet: 26. számú              

 

 Ugróiskola 

Meghatározott szabályok, számok alapján, páros 

lábon vagy féllábon végig kell jutni az 

összeállított alakzat pályán 

 

magyarázat 

bemutatás 

közös játék 

dicséret 

egyéni nagyobb terem 

kréta  

kavics 

vizuális észlelés, 

nagymozgás, ritmus, 

egyensúly, logikus 

gondolkodás, szem-kéz 

koordináció 

Melléklet: 27. számú              

 

 

Értékelés 

A foglalkozás végén szóbeli értékelés, 

önértéklés, jutalmazás 

 egyéni matrica 

 

önbizalom növelése 
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2.2.8 Foglalkozás tervezet 

 

Pedagógus:  Pocsai Katalin 

Évfolyam/osztály:  2. osztály 

Tanulók létszáma: 1 

Részletes fejlesztési 

javaslatok:  

Feltárt gyenge részképességek fejlesztése 

Diszgráfia 

Szenzoros integráció érését segítő feladatok beépítése 

fejlesztésbe 

Önbizalom erősítése erősségeinek gondozásán keresztül 

Figyelmi funkciók fejlesztése 

Fizikai erőnlét fokozása 

Szociális adaptáció további fejlesztése 

Rugalmas tevékenységszervezés erősítése 

Feladatértés megsegítése 

Óra típusa: Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

Fő fejlesztési terület: Diszgráfia 

Fejlesztendő készségek, 

képességek 

Téri/síkbeli/vizuális észlelés, finommotorika/grafomotorika, 

koordináció, eszközhasználat, auditív/vizuális/síkbeli elemző-

összetevő képesség, síkbeli tájékozódás 

vizuális/auditív/mozgásos szerialitás, kognitív funkciók, 

olvasási készség, íráskészség, helyesírás, szókincs 

Oktatási célok: Érdeklődés felkeltése, motiváció fenntartása, ismeretek 

elmélyítése, gyakorlás, szintetizálás, visszacsatolás az elért 

tudásról, ellenőrzés, értékelés, szociális készség, nyelvi 

készség 

Nevelési célok: Pontos, figyelmes munkára való nevelés, feladattudat, - tartás, - 

tempó nevelése, önálló munkára, önellenőrzésre nevelés, 

motiválás, sikerélmény, önbizalom növelése, önértékelés 

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom, Etika, Osztályfőnöki, Technika, 

Matematika 

Tibi
Kiemelés
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Idő Foglalkozás menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzés 
Módszer Munkaforma Eszköz 

 Ráhangolódás 

Hang-játék: Milyen hangokat hallunk a 

nyitott ablakból és a nyitott ajtón keresztül? 

 

megbeszélés 

motiválás 

közös játék 

dicséret 

egyéni  auditív differenciálás, 

szerialitás, figyelem, 

emlékezet, gondolkodás 

 Betűjáték: betűs dobókockával 

Szóalkotás betűkből, hangos olvasás 

gyakorlása 

megbeszélés 

egyéni munka 

segítségadás 

dicséret 

egyéni betűkártyák szerialitás, olvasási készség, 

figyelem 

Melléklet: 28. számú              

 Jármű dominó játék 

Közlekedési eszközök megnevezése, párba 

rendezése a megfelelő szókártyákkal 

megbeszélés 

egyéni munka 

önellenőrzés 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni  vonalas papír 

 íróeszköz                

emlékezet, tájékozódás, 

szerialitás, figyelem 

Melléklet: 29. számú              

 

 

Szavak írása 

Az előző feladatban szereplő szavak 

megjegyzése, letakarás után, leírása 

emlékezetből 

megbeszélés 

magyarázat 

bemutatás  

egyéni munka 

segítségadás 

dicséret 

egyéni tevékenységlap 

feladattal  

(sorszám és 

utastás nélkül) 

íróeszköz 

figyelem, emlékezet, 

gondolkodás, szerialitás 

íráskészség, helyesírás 
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 Dobj és olvass! 

Dobókocka számaihoz meghatározott 

betűket rendeltek, melyekhez szavak 

tartoznak (közlekedés témakör). Elolvasott 

szavakkal mondatalkotás. 

magyarázat 

egyéni munka 

segítségadás 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni tevékenységlap 

feladattal 

(sorszám és 

utastás nélkül) 

íróeszköz 

tájékozódás, gondolkodás, 

olvasás, szókincsfejlesztés 

Melléklet: 30. számú              

 Főfogalom alárendelés 

Szógyűjtés: a közlekedés fogalmához, 

szavak gyűjtése szóban. Az elhangzott 

szavak megkeresése betűtáblában 

beszélgetés 

megbeszélés 

egyéni munka 

ellenőrzés 

dicséret 

egyéni tevékenységlap 

feladattal 

(sorszám és 

utastás nélkül) 

íróeszköz 

figyelem, szókincs, 

emlékezet, gondolkodás, 

nyelvi készség 

Melléklet: 31. számú              

 Kresz dominó játék 

A társasjátékban megtalálható kresz táblák 

dominó játéka  

megbeszélés 

közös játék 

segítségadás 

dicséret 

páros közös játékra 

alkalmas társaslap 

akciómező 

feladatokkal 

finommotorika, figyelem, 

szociális készség, 

szerialitás, tájékozódás 

Melléklet: 32. számú              

 

 

Értékelés 

A foglalkozás végén szóbeli értékelés, 

önértéklés, jutalmazás 

 

 

egyéni matrica 

 

önbizalom növelése 
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Mellékletek 

1. számú 2. számú 

 

 

 

 

 

3. számú 4. számú 

 

 

 

 

 

5. számú 6. számú 
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7. számú 8. számú 

 

 

 

 

 

9. számú 10. számú 

 

 

 

 

 

11. számú 12. számú 
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13. számú 14. számú 

 

 

 

 

 

15. számú 16. számú 

 

 

 

 

 

17. számú 18. számú 
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19. számú 20. számú 

 

 1 2 3 4 5 

A      

B      

C      

D      

E      
 

 

 

 

21. számú 22. számú 

 

 

 

 

 

23. számú 24. számú 
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25. számú 26. számú 

 

 

 

 

 

27. számú 28. számú 

 

 

 

 

 

29. számú 30. számú 

 

 

 

 

 



127 

31. számú 32. számú 
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III. KLINIKAI: Összefüggő szakpedagógiai 

gyakorlat 
 

3.1 Intézménybemutatás 

 

Alba Mentor Humán Szolgáltató Alapítvány 

 

A Papp Mária kuratóriumi elnök, ügyvezető által vezetett Alba Mentor Humán Szolgáltató Ala-

pítvány, a rendkívüli helyzet ellenére fogadott minket, a Csoporttársammal, hogy elvégezhes-

sük az Összefüggő szakmai gyakorlatunkat. Küldetése, hogy támogassa, vezesse a legelső lé-

pések megtételekor is, a megváltozott munkaképességűeket, példaértékű számomra. Pozitív 

hozzáállása, kitartása érintettként is, hite a tenni akarásban, gyönyörűen példázza, hogy képesek 

vagyunk rá, hogy mindenki megtalálhatja a saját útját. 

 

Az Alba Mentor Humán Szolgáltató Alapítvány az alábbi szakmai célkitűzések mentén végzi 

tevékenységét és biztosítja szolgáltatásait. Az alapítvány célja a foglalkoztatás elősegítése Ma-

gyarországon, elsősorban Fejér Megyében. A megváltozott munkaképességűek és fogyatékos-

sággal élők számára segítség nyújtása abból a célból, hogy egészségkárosodott személyek is 

tartósan el tudjanak helyezkedni a nyílt vagy védett munkaerőpiacon.  

 

Társadalomba történő beilleszkedésének segítése, egészséges életvitelének megteremtéséhez 

szükséges szolgáltatások nyújtása. Megoldások keresése a nagy- és kisvállalatok, az állami és 

civil szféra munkaerőhiány okozta problémáira. Olyan előadásoknak, tanácsadásoknak, terá-

piás lehetőségeknek adnak teret, melyek segítenek megteremteni azt az állapotot, amikor belső 

erőforrásaink felszínre kerülnek. Cél, hogy a lehető legnagyobb eséllyel azonos minőségű mun-

kát legyen képes végezni, mint egészséges társai. 

 

Missziójuk 

Alapítványukat azzal a küldetéssel hozták létre, hogy segítséget és iránymutatást nyújtson a 

megváltozott munkaképességűeknek. Segítség a munkáltatóknak a kiválasztásban, információ-

hoz jutásban és a felkészítésben. Segítsék a munkavállaló beilleszkedésének folyamatát, folya-

matos mentori támogatással a tanulási időszakban, majd után követéssel.  
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Vállalják, hogy segítik a vállalatok társadalmi szerepvállalásban való aktív részvételét, és egy 

befogadó környezet kialakítását. Megmutatják az integráció lehetőségével gazdasági és társa-

dalmi szempontból előnyöket kovácsolhat. Felmérik azokat az átadható feladatokat, melyeket 

az új munkavállaló megfelelő mentori segítséggel el tud látni, ezáltal gyorsabbá és hatéko-

nyabbá téve a működést. Munkájuk során a piaci szektorban népszerűsíteni kívánják a segítő 

szervezetek szolgáltatásait. 

 

Víziójuk 

A munkaerőhiánnyal küzdő vállalatoknak, alkalmazkodva a piaci változásokhoz nyitnia kell a 

fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességűek irányába. Az általunk használt komp-

lex módszerek elősegítik a fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességűek munkavál-

lalását. Szolgáltatási rendszerükön keresztül tapasztalatot szereznek, nő az önbizalmuk, na-

gyobb eséllyel állják meg helyüket a nyílt munkaerőpiacon. A munkaadók szélesebb köre lesz 

nyitott a megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására, javul a megváltozott mun-

kaképességűek össztársadalmi megítélése. 

(Papp, 2020. 1. o.) 

 

 

 

3.2 Tevékenységeim 

1-2 óra: Bemutatkozó beszélgetés 

 

Fejér Megye Foglalkoztatási Stratégia 

 

Fejér Megye Foglalkoztatási Stratégiája, tartalmi és módszertani követelményrendszerére a 

TOP-5.1.1, TOP-5.1.2 és TOP-6.8.2. projektek részeként elkészülő stratégiák szakmai mód-

szertani dokumentumai tartalmazzák. Maga a dokumentum egy 72 oldalból álló célorientált 

terv, melyben stratégiai célként van megfogalmazva a szociális gazdaság bővítése, a társadalmi 

felzárkózás, az éltminőség fejlesztése, a munkaerőpiaci szolgáltatások differenciálása és az ati-

pikus foglalkoztatás bővítése a nehezen foglalkoztatható rétegek mobilizációja is.  
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A nehezen foglalkoztathatók munkaerőpiaci integrációját segítő megoldásokat az 53. oldal em-

líti:  

• formális és nem formális, kompetencia fejlesztő programok és szolgáltatások erőforrás 

támogatása,  

• konstruktív életvezetést segítő szolgáltatások szervezése,  

• munkaerő-piaci információk átadása, tanácsadó szolgáltatások,  

• motivációt elősegítő tréningek,  

• személyiségfejlesztés,  

• mentorálás,   

• HR-klubok szervezése,  

• szakmai képzések, workshopok,  

• jó-gyakorlat fórumok szervezése 

 

A nehezen foglalkoztathatók: 

• az alacsony iskolai végzettségűek,  

• az 50 év felettiek,  

• a GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, 

• gyermeket egyedül nevelők,  

• foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,  

• tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,  

• megváltozott munkaképességű személyek, 

• illetve roma nemzetiséghez tartozók  

 

Az alkalmazási lehetőségeik: 

• a határozott idejű munkaszerződés, 

• részmunkaidőben,  

• távmunka keretében,  

• munkaerő-kölcsönző cégen keresztül történő foglalkoztatás,  

• a kötetlen munkarend,  

• osztott munkakörök,  

• otthoni munkavégzés,  

• iskolaszövetkezeti és szociális szövetkezetei munkaviszony  

(Nemzetgazdasági Minisztérium, 2017, 53. o.) 
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Székesfehérvári járás Foglalkoztatási Stratégia 

 

Alba Mentor Humán Szolgáltató Alapítvány Foglakoztatási Stratégia, a Székesfehérvári Járásra 

vonatkoztatva vizsgálta meg 2016-2018-2020 és 2016-2030 időszakot. Az Alba Mentor Humán 

Szolgáltató Alapítvány tevékenységét megelőzte ez a kutatási, felmérési munka, melynek ré-

szeként összegyűjtésre kerültek a korábbi években készült helyi, megyei és térségi helyzetelem-

zések, ágazati stratégiák és fejlesztési dokumentumok. 

 

Papp Mária által elkészített Foglakoztatási Stratégia ehhez a dokumentumhoz kapcsolódva 

vizsgálja a megváltozott munkaképességűekre vonatkozó adatokat és Szolgáltatásaival hiány-

pótlást képez. 

 

 

1. ábra: Fogyatákossággal élők száma ( Papp, 2019, 3.o.) 

 

A legfrissebb adatok szerint (2019. szeptember) Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári 

Járás Hivatal Foglalkoztatási Osztály adatszolgáltatásai alapján a megváltozott 

munkaképességűek aránya a következőképpen összegezhető: 
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Fejér megye tekintetében: 

• Fejér megyében nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű szolgáltatáskérők 

(nincs kötelező együttműködés velünk, önként kérik a nyilvántartásba vételt): 297 fő 

• Fejér megyében nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű kizárólag 

munkaközvetítést kérők (nincs kötelező együttműködés velünk, önként kérik a 

nyilvántartásba vételt, és törlésre kerülnek, a nyilvántartásból amint elhelyezkednek): 

115 fő 

• Fejér megyében nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek, akiknek 

kötelező az együttműködés: 416 fő 

Székesfehérvár járás tekintetében: 

• Székesfehérvári Járásban élő, nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű 

szolgáltatáskérők: 121 fő 

• Székesfehérvári Járásban élő, nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű 

kizárólag munkaközvetítést kérők: 44 fő 

• Székesfehérvári Járásban élő, nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű 

személyek, akiknek kötelező az együttműködés: 155 fő 

 

A dokumnetumban szerepel, hogy a következő területeken szükséges elmozdulást elérni: 

1. A hátrányokkal küzdő személyek foglalkoztathatóságának növelése terén előtérbe kerül 

a komplex hátránykezelés fogalma, hiszen a foglalkoztatást akadályozó körülmények 

gyakran halmozottan jelennek meg (egészségkárosodás, fogyatékosság, alacsony 

iskolai végzettség, etnikai hovatartozás, családi körülmények) ezért egy-egy probléma, 

körülmény különálló kezelése nem elegendő a megoldáshoz. 

2. A másik kiemelt terület a munkahelyek befogadóbbá tétele. A közvetlen tapasztalatok 

hiányából eredő előítéletek és sztereotípiák befolyásolják a foglalkoztatási 

hajlandóságot. Eszközeink között olyan szolgáltatásokat kell szerepeltetni, melyek 

vonzóvá tehetik a munkáltatók számára a megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatását. 

  

Javasolt szolgáltatások:  

Érzékenyítő, felkészítő képzések, tanácsadás, munkaköri elemzés, alkalmasság vizsgálatok, 

megfelelő munkahelyi környezet kialakításának támogatása, bekapcsolódás a betanításba, 

munkafolyamatok kipróbálása, mentorálás. 
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Célok meghatározása:  

 

2. ábra: Célok meghatározása (Papp, 2019, 9.o.) 

 

Fontos célkitűzés a fogyatékos személyek integrált vagy védett foglalkoztatása – a projekt 

célkitűzése az integrált foglalkoztatás előmozdítása. 

Fontos célkitűzés, hogy a fogyatékkal élők munkaesélyei javuljanak, csakúgy mint egészségi 

állapotuk – ezt a javulást a projekt a mentális állapot célzott javításán keresztül tervezi elérni. 

Valamint az amortizált munkatapasztalatokat frissekkel szeretné javítani a munkakipróbálás 

keretében. A célzott képzések szintén ezt támogatják. 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára a sikeres élet és társadalmi integráció 

esélyét a társadalmat célzó helyi fejlesztések és beruházások révén is biztosítani szükséges a 

különböző területen lévő hátrányaikat kompenzáló intézkedésekkel. – az egész 

projektkoncepció célja annak az elősegítése, hogy a munkaerő-piaci integráció révén 

visszatudjanak kerülni a megváltozott munkaképességű munkavállalók a társadalom 

vérkeringésébe. 
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Közvélemény formálása a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, valamint a társadalmi 

szolidaritás erősítése érdekében, esélyegyenlőség kommunikálása társadalmi és szakmai 

szinten – egész tervezett gerillamarketing koncepción összhangban van ezzel az 

esélyegyenlőségi céllal. 

Az innovációs szemlélet és innovatív megoldások elterjedésének, valamint az újszerű és 

kísérleti megközelítések alkalmazásának ösztönzése. Kísérleti fejlesztési módszerek, eszközök, 

eljárások, ill. jó gyakorlatok adaptációja; - a projekt különféle, már bizonyított eljárás alkalmaz 

a fejlesztésre, s kiemeltem kutatja ezek szinergikus hatásait. 

Több és jobb munkahely: több ember bevonása és megtartása a foglalkoztatásban és a szociális 

védelmi rendszerek korszerűsítése, a munkavállalók és vállalkozások alkalmaz-

kodóképességének és a munkaerőpiac rugalmasságának fokozása, a humánerőforrásba való 

beruházás növelése a jobb oktatás és szakképesítés révén, az egészséges munkaerő 

fenntartásában nyújtott segítség. – A cél a meglévő munkaerő megtartása majd fokozása olyan 

mértékig, hogy a megváltozott munkaképességű egyén ismét esélyesnek érezze magát a munka 

világában. 

Több és jobb munkahely - a munkavállalók és vállalkozások alkalmazkodóképességének és a 

munkaerőpiac rugalmasságának fokozása, a humánerőforrásba való beruházás növelése a jobb 

oktatás és szakképesítés révén. Az ipari szektor kompetitív előnyeinek erősítése, vállalkozói 

kultúra terjesztése és a kis- és középvállalatokat támogató környezet kialakítása, a 

munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének javítása, Hatékonyabb 

humánerőforrás-fejlesztés jobb minőségű oktatás és képzés révén, – a projekt új, innovatív 

szakmai tartalmú és komplex fejlesztőprogramot dolgoz ki az erőforrás dílerek számára, 

valamint egyedi programokat a munkavállalásra készülő megváltozott munkaképességű  

 

Kiemelt figyelmet kell fordítani: az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus 

pályaorientáció megváltoztatására; munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció 

visszaszorítására; a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci hátrányainak 

csökkentésére,foglalkoztatási esélyeik javítására; - a projekt célja az, hogy a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók maguk legyenek társaik érdekképviseleti szakemberei. Meg 

kívánjuk azt a sztereotípiát cáfolni ezzel, hogy egy magas szaktudású, specifikus készségeket 

igénylő területet (munkaügyi specialista) csak és kizárólag ép ember láthat el.embereknek is. 

(Papp, 2019, 10-11.o.)  
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3-4. óra: Szervezeti belső képzés (előadás) 

Melléklet 1. számú 

 

Az Alba Mentor Humán Szolgáltató Alapítvány megalakulásának fő célja a foglalkoztatás 

elősegítése Székesfehérvár és térségeiben. Az Alapítvány létrehozásával foglalkozó szakmai 

csapat az elmúlt évek során a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű embereket 

segítő, számukra szolgáltatásokat nyújtó civil szervezeteknél tevékenykedtek. A csoporttal 

végzett munkák és tapasztalataik, valamint az egyre növekvő munkaerőhiány késztetett Őket 

egy komplex rendszer kidolgozására. 

 

Olyan komplex szolgáltatási rendszereket adaptáltak jó gyakorlatok alapján, amelyek al-

kalmasak arra, hogy az egészségkárosodott személyek tartósan elhelyezkedjenek a nyílt 

munkaerőpiacon. Tevékenységük az ember megismerésével – személyiségének, 

kompetenciáinak, személyes jellemzőinek, szociokulturális környezetének és egészségi 

állapotának feltérképezésével kezdődik.  

 

Cél, hogy a lehető legnagyobb eséllyel azonos minőségű munkát legyen képes végezni, mint 

egészséges társai. A felmerült igényre válaszként született a hiánypótló szolgáltatás 

elképzelése, mely megoldás az érintett hátrányos helyzetű célcsoport számára, a nagy és 

kisvállalatok, állami és civil szféra munkaerőhiány okozta problémáira, ezáltal az állami feladat 

tehermentesítése is megvalósul. A fogyatékos ügyi civil szervezetek tagsága, az általuk 

képviselt csoport foglalkoztatási rehabilitációs igényeit kiszolgálja. 

 

Az Alapítvány képviselői célul tűzték ki azt, hogy a jelenlegi munkaerőhiány megoldására a 

fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességűek körében célcsoport specifikus 

felmérésekkel kompetencia méréseket végezzenek és munkakörelemző eszközök és módszerek 

segítségével munkaköröket tervezzenek, jellemzzenek, kompetenciamodelleket építhetnek fel, 

kiválasztási és fejlesztési stratégiákat dolgozzanak ki, ezáltal strukturáltan mérhetik fel a 

munkavállaló teljesítményét. A munkakörelemző rendszer segítségével felmérhető, hogy az 

adott munkakörben mely feladatok, célok a legfontosabbak, milyen követelményeket ró a 

munkakört betöltő személyre, milyen készségek, személyiségvonások, kompetenciák elenged-

hetetlenek az adott feladatkörrel bíró munkakör betöltéséhez. 
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Szolgáltatásaik munkaadóknak, vállalatoknak: 

• Információnyújtás a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának 

körülményeiről 

• Felmérése helyszíni bejárással, megfigyelés, adatgyűjtés; 

• Munkakörök, munkakörnyezet felmérése, javaslatok kidolgozása megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatására; 

• Írásos helyzetelemzés, átvilágítási jelentés készítése; 

• Speciális szűrési feltételek összeállítása 

• Munkavállalói kompetenciák felmérése 

• Strukturált interjúk szervezése 

• Rehabilitációs foglalkoztatás dokumentumainak előkészítése 

• Beilleszkedést segítő készségfejlesztés 

• Munkavállaló felkészítése az adott munkakörrel kapcsolatban 

• Mentori támogatás a betanulási időszakban 

• Utánkövetés mentori szolgáltatás biztosításával 

• Munkáltatók felkészítése a speciális munkavállalók fogadásara 

• Akadálymentesítési tanácsadás 

• Akkreditáció támogatása 

• Állásbörzék szervezése 

 

Képzés, tréningek: 

Tréningjeink tematikája minden esetben a megbízó egyedi megrendeléséhez igazítják. Ez az 

élményalapú érzékenyítő tréning elősegíti, hogy a vállalat vezetői és munkatársai 

felkészüljenek a fogyatékos/MMK munkavállalók fogadására.  

• Megváltozott munkaképesség és fogyatékosság meghatározása, viszonya 

• A fogyatékosság típusai 

• Az egészségkárosodás típusai 

• Akadálymentesítés különböző fogyatékos célcsoportok esetén 

• Saját élményű gyakorlat valamely fogyatékosság megtapasztalására, a tapasztalatok 

feldolgozása 

• Empátia erősítése a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek irányában 

(Papp, 2021, PPT) 
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5-6. óra: Munkaerőpiaci szolgáltatások (előadás) 

Melléklet 2. számú 

 

A szervezet minőségbiztosítási alap irányelve: „Szolgáltatásaink középpontjában ügyfeleink, 

szolgáltatásaink megtervezése, folyamatos fejlesztése, valamint hatékonyságunk mérése áll.” 

 

Az Alapítvány vezetése arra ösztönzik munkatársaikat: 

• hogy a minőségpolitikát megismerjék; 

• ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék; 

• környezeti, társadalmi, szociális érzékenységükkel a társadalmi szemléletformálást elő-

segítsék 

 

Munkaerőpiaci, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás:  

• Munkaerőpiaci tanácsadás 

• Eesetmenedzselés 

• Munkaerőpiaci és foglalkozási információnyújtás 

• Álláskeresési tanácsadás 

• Egyéni terv elkészítésében közreműködés 

• Segítség az önéletrajz és motivációs levél elkészítésében 

• Álláskeresési technikák oktatása 

• Felkészítés állásinterjúra 

• Felkészítés a munkavégzésre 

• Képzésbe, át- és továbbképzésbe irányítás 

• Munkaerőpiaci és rehabilitációs tanácsadás 

• Mentorálás 

• Egyéni terv elkészítésének támogatása 

• Elemi rehabilitáció igényének felmérés 

• Felkészítés a munkavégzésre 

• Álláskeresési klub 

• Motivációs tréning 

• Önismereti tréning 

• Asszertív kommunikációs tréning 
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• Kompetenciafejlesztő programok 

• Munkaerőpiaci és rehabilitációs tanácsadás 

 

Munkaerő piaci mentorok, esetmenedzserek: 

• Kapcsolatfelvétel, információnyújtás a kliensek számára a társadalmi szervezet szolgál-

tatásairól, a jelentkező kliensek igényeinek felmérése. 

• A kliens útjának koordinálása a munkaerőpiaci, -foglalkozási rehabilitációs szolgáltatá-

sok igénybevétele során,  

• Egyéni foglalkozási tanácsadás a kliens részére 

• Adminisztráció folyamatos, rendszeres vezetése, kliensmappák vezetése. 

• Statisztikai adatok nyilvántartása  

• Álláskeresést segítő ügyintézés, segítségnyújtás álláskeresésben, egyéni konzultáció, il-

letve csoportmunka keretében,  

• kliensek tájékoztatása a munkalehetőségekről, az ajánlott munkakörben végzendő tevé-

kenységek jellegéről, állásajánlatok figyelemmel kísérése, kliensek adatainak rendsze-

res karbantartása, után követés 

• életvezetési segítségnyújtás, segítő beszélgetés és kapcsolattartás, 

• részvétel esetmegbeszéléseken; 

• tanácsadás az igénybe vehető szociális ellátásokról és szolgáltatásokról; 

• egyéni foglalkozási tanácsadás a kliens részére, szociális ügyintézés segítése. 

Csak mentor által végezhető:  

• Diagnózis felállítás 

• Fejlesztési terv meghatározás 

 

Foglakozási rehabilitációs szolgáltatás elemei:  

1. Bevonás: megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő személyek bevonása 

• Információszerzés/tájékozódás/toborzás, kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, klienskoordi-

náció. 

• Kapcsolatfelvétel munkáltatókkal és partnerekkel: Információszerzés/tájékozódás, kap-

csolatfelvétel, tájékoztatás a szolgáltatásról, igény esetén együttműködési megállapodás 

kidolgozása/megkötése 
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2. Komplex felmérés 

• Igény- és szükségletfelmérés: képességek, készségek, szükségletek felmérése, körülmé-

nyek feltárása, lehetőségek feltérképezése a foglalkoztathatóság figyelembevételével. 

• Magában foglalja a foglalkozási rehabilitációs felmérést, igény és szükség esetén a szo-

ciális helyzetfelmérést, a pszichológiai állapotfelmérést. 

• Egyéni fejlesztési/rehabilitációs terv kidolgozása: célok, feladatok, felelősök meghatá-

rozásával. 

 

3. Felkészítés 

A 30/2000. GM rendeletben meghatározott egyéni és csoportos tanácsadások az ügyfél igényei 

alapján: munkaerő-piaci információnyújtás, munkatanácsadás, pályatanácsadás, szociális ta-

nácsadás, rehabilitációs tanácsadás, álláskeresési konzultáció, pszichológiai támogatás, trénin-

gek, munkáltatói helyzetfelmérés, munkakörelemzés, tájékoztatás a foglalkoztathatóság fel-

tételeiről, a speciális célcsoportról, érzékenyítő tréning, workshop tartása; partnerekkel történő 

kapcsolattartás, tanácsadás, konzultáció az ügyfelek érdekében. 

 

4. Munkavállalás elősegítése 

A tevékenység az ügyfél támogatása a számára legmegfelelőbb munka és munkakörnyezet 

 megtalálásában, a munkáltató jellemzőinek összeillesztése az ügyfél képességeivel, munka-

végzési kompetenciáival, elvárásaival, motivációival. 

 

5. Munkahelyi felkészítés 

Igény esetén a munkáltató számára akadálymentesítési tanácsadás – általános tájékoztatás mun-

kavállaló és munkáltató számára az akadálymentes munkahelyi környezet, akadálymentesített 

munkaeszközök, kommunikáció kapcsán. Élményalapú érzékenyítő tréninggel elősegítjük, 

hogy a vállalat vezetői és munkatársai felkészüljenek a fogyatékos/MMK munkavállalók foga-

dására 

 

6. Mentorálás 

A megváltozott munkaképességű munkavállaló beilleszkedésének támogatása, munkafolyamat 

betanítása a betanulási időszakban. 
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7. Utókövetés 

Folyamatos kapcsolattartás, felmerülő problémák megoldásának segítése, konfliktuskezelés; 

visszajelzés az elhelyezkedés, beilleszkedés, teljesítés eredményéről, a munkáltató és/vagy a 

munkatársak attitűdjének, beillesztési stratégiáinak felmérése. 

(Papp, 2021, PPT.) 

 

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása: 

Az Alapítvány munkája során gyakran találkozik olyan foglalkoztatókkal, akik eleinte elzár-

kóznak a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazásának lehetőségétől valami-

lyen indokkal: például nincs olyan munkakör, amiben alkalmazni tudnának megváltozott mun-

kaképességű személyeket, nem tudnak megfelelő munkaidő beosztást kialakítani, vagy nem 

tudják a megváltozott munkaképességű dolgozó szükségleteinek megfelelően átalakítani a 

munkakörnyezetet, a munkafeltételeket… stb.  

 

Azt gondolják, hogy ez a hozzáállás sok esetben az információk hiányából, előítéletekből fa-

kadhat. Érdemes lenne elszakadni attól a képtől, hogy a megváltozott munkaképességnek fel-

tétlenül látható jelei vannak. Bármelyikünknek lehet olyan betegsége, amely a munkaképesség 

csökkenéséhez/egészségkárosodáshoz vezethet ugyan, de a munkavállalást nem zárja ki, és az 

adott személy alkalmazásának nem feltétele a munkahely átalakítása, speciális munkafeltételek 

teremtése, ilyen például a cukorbetegség, a keringési megbetegedése..  stb. 

  

A megváltozott munkaképességű emberek alkalmazása az eddigi tapasztalatok szerint számos 

előnnyel, gazdasági, szervezeti és egyéb haszonnal is járhat, valamint felkelteni az érdeklődé-

süket e célcsoport foglalkoztatása iránt. 

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása a munkáltatók számára több szem-

pontból is hasznos. A profitorientált vállalkozások természetesen elsősorban a gazdasági raci-

onalitást veszik figyelembe. Ebben a vonatkozásban fontos érv, hogy az említett csoportba tar-

tozó munkavállalók foglalkoztatásával a cégek a kapott kedvezmények segítségével csökkent-

hetik kiadásaikat, valamint további támogatásokat vehetnek igénybe, mindezek következtében 

pedig magasabb profitot realizálhatnak. Ide tartozik a rehabilitációs hozzájárulás fizetési köte-

lezettség kiváltása, az igénybe vehető járulékkedvezmény, valamint a különböző bér- és egyéb 

támogatások, valamint az aktuális pályázati források. 
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A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása a vállalat társadalmi felelős-

ségvállalását tükrözi (CSR). A cég megítélését pozitívan befolyásolhatja, ha köztudottá válik, 

hogy az esélyegyenlőség elve érvényesül a munkaerő-kiválasztás és a beilleszkedés folyamatá-

ban. A felelős vállalat marketing-lehetőségének kiaknázása a társadalomban és a szervezeten 

belül egyaránt kifejti hatását, hozzájárul a szervezeti kultúra fejlődéséhez, növeli a szervezet 

külső és belső megbecsültségét, ezáltal a cég vonzóbbá válik egy szélesebb vevőkör számára. 

 

A társadalom szempontjából fontos továbbá, hogy a szociális kiadások csökkennek, ha az addig 

passzív, eltartott megváltozott munkaképességű személy elhelyezkedik és adófizetővé, ön-el-

látóvá válik. Mindez ösztönzi a társadalmi kohézió erősödését, a nem megváltozott munkaké-

pességű állampolgárok nyitottabbá válnak, ha tapasztalják, hogy a sérült emberek is képesek a 

munkavállalásra. 

 

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának további előnyei az őket foglal-

koztató munkáltatók, valamint az erre irányuló kutatások tapasztalatai alapján a következők: 

• a megváltozott munkaképességű emberek jelentős része nagyobb motivációval keres 

munkát, mint egészséges társaik, motiváltságukat bizonyítja, hogy élenjárnak a 

ledolgozott napok számában is 

• a sérült embereknek örömet, kihívást jelent a munka, ezért sok esetben figyelmesebben, 

gondosabban, pontosabban végzik azt;  

• kevesebbszer váltanak munkahelyet, ha képességeiknek, tudásuknak megfelelő 

munkatevékenységet végeznek, ezáltal a cég iránt elkötelezett, lojális munkaerő válik 

belőlük, emiatt csökkenhet a fluktuáció; 

• munkáltatók számoltak be pozitív tapasztalatként arról is, hogy megváltozott 

munkaképességű dolgozóik az egészséges emberek által kevésbé megbecsült 

munkafeladatokat is sokra értékelik, abban értelmet találnak, közülük sokan az 

egyszerű, monoton feladatok igényes elvégzésére is motiváltak; 

• szabálykövetők, szigorúan betartják a munkahelyi, munkavédelmi előírásokat, 

monotóniatűrésük nagyobb, mint a többi dolgozóé; 

• kevesebb munkahelyi balesetet okoznak, megbízhatóságuk nem marad el a többi 

kollégáétól; 

• képességeiknek megfelelő munkakörben, alapos felkészítés és betanítás után 

termelékenységük ugyanakkora, mint a nem megváltozott munkaképességű társaiké; 
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• a sérült munkavállaló jelenléte növeli a csapatszellemet, valamint a többi dolgozó 

toleranciáját, befogadása közösségépítő erőként javítja a munkamorált, erősíti a többi 

dolgozó cég iránti elkötelezettségét is; 

• a munkatársaknak van alkalmuk legyőzni a sérültekkel kapcsolatos félelmeiket, 

sztereotípiáikat, megváltozik a szemléletük, gondolkodásmódjuk, másképp néznek 

magukra és a munkájukra is; 

• a megváltozott munkaképességű dolgozók fejlődésen mennek keresztül a munkavégzés 

által; 

• új problémamegoldó készségeket honosítanak meg a vállalatnál; 

• a cég szervezettsége is nőhet azáltal, hogy megváltozott munkaképességű ember 

felvétele esetén – a beilleszthetőség érdekében – jobban átgondolják a vezetők a 

különböző munkahelyi folyamatokat, a felvételért felelős személyzet pedig megismeri 

többféle embercsoport képességeit, lehetőségeit, korlátait; 

• új vezetői szemlélet kialakulására ad lehetőséget, amely megváltoztathatja a szervezeti 

kultúrát. 

 

Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásokat jelentős mértékben meghatározza a szervezet 

környezete. Szakmai körökben, partnerek, ügyfelek és a munkáltatók szemszögéből egy szer-

vezet könnyebben válik beazonosíthatóvá, ha elsősorban a munkaerő-piaci szolgáltatás megva-

lósítása érdekében szerveződött. 

 

Az alternatív munkaerő-piaci szolgálat két irányban végez szolgáltatást: a megváltozott mun-

kaképességű embereknek, valamint a munkáltatók számára. Ennek megfelelően a teljes szol-

gáltatási folyamatban résztvevő szakemberek a foglalkozási tanácsadó és a munkáltatói kap-

csolattartó. A szolgáltatásban dolgozó szakembereink felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. 

Alapfeltétel a szaktudás a segítő kapcsolatban, amelyre rugalmasan ráépíthető a megváltozott 

munkaképességű személyekkel kapcsolatos speciális szaktudás is. 

A foglalkozási tanácsadó az ügyfél esetmenedzsere, a munkáltatói kapcsolattartó pedig a mun-

káltatók által igényelt szolgáltatásokat koordinálja, támogatja a beilleszkedési folyamatot. A 

munkáltatói oldal támogatására HR szakértőnk is részt vesz a tervezési folyamatban. 

(Papp, 2021, PPT.) 
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7. Beszélgetés Papp Máriával 

 

Papp Marcsival beszélgettem…  

Gratulálni szeretnék a példaértékű munkádhoz, amit létrehoztál az Alba Mentor Humán Szol-

gáltató Alapítványnál.   

 

 

1. A munkátokba belelátva a jelen helyzetben való lehetőségekről kérdezlek. Előadásod 

során, megemlítetted, hogy a koronajárvány-okozta korlátozások miatt, online plat-

formra vittétek az ügyféltámogatást. Mit is jelent ez, hogyan néz ki ez a gyakorlatban? 

A járványhelyzet okán a személyes találkozások számát szükséges volt korlátozni. Ennek okán 

az ügyfélfolyamatok azon részeit, ami átvihető, skype-on kialakított rendszerünkön át kellet 

folytatni. A szükségletfelmérés és az egyéni fejlesztések, mentális támogatás, önismeret fej-

lesztés a felületen keresztül onlilne formában végezték mentoraink. Fizikális egészségmegőrzés 

foglalkozásaink, az Esélytorna, meridián torna is itt kaptak helyet. 

 

 

2. Érdeklődéssel néztem végig az Esély című videót Rólatok, elhangzott a következő kér-

dés. Most Téged kérdezlek, Neked mi a véleményed, mitől jó egy mentor? 

Az Alapítvány működtetésében arra törekszem, hogy az ügyfeleinkkel foglalkozó mentoraink 

komplex rendszerben gondolkodjanak. Az ellátórendszerek túlterheltsége, a foglalkoztatottak 

számának csökkenése, a gazdasági körülmények változása megoldásokat követelnek. Előtérbe 

kerül a komplex hátránykezelés fogalma, a foglalkoztatást akadályozó körülmények gyakran 

halmozottan jelennek meg.  Tevékenységünk az ember megismerésével, személyiségének, 

kompetenciáinak, személyes jellemzőinek, szociokulturális környezetének és egészségi állapo-

tának feltérképezésével kezdődik. Fontosnak tartom, hogy a szervezetben dolgozó mentorok 

rendelkeznek megfelelő és hiteles ismeretekkel, képesek egyidejűleg és maximálisan figye-

lembe venni a fogyatékkal élők speciális szükségleteit, igényeit, tudnak adekvát módon diffe-

renciálni az általuk preferált módszerek és munkaformák tekintetében. 
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3. Mi az a dolog, ami motivál és a pályán tart, és mit tartasz a munkádban, ami nehézséget 

okoz? 

Amellett, hogy szakmai kihívás, küldetésemnek tekintem a megváltozott munkaképességűek 

támogatását. Érintettként tudom, nem könnyű helytállni, lépést tartani, és hinni saját magunk-

ban, hogy képes vagyok rá, van erőm kitartani és ha szükséges új utat találni. Az első lépést 

nehéz megtenni, ebben szeretnék segíteni tapasztalataim és a megszerzett tudásomra támasz-

kodva. Nehézségek, megoldandó feladatok természetesen mindig vannak, de amikor az ember 

azért dolgozik, amit küldetésként meghatározott a maga számára, más szemmel látja mindezt. 

Amivel küzdők az az időhiány. Rengeteg lenne a tenni való, sok a segítségre szoruló emberek 

száma. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek munkaerőpiaci helyzete mel-

lett nagyon fontos az oktatásból kikerülő sajátos nevelési igényű fiatalok száma, akik szintén 

szeretnének a munkaerőpiacon érvényesülni, a társadalom hasznos tagjaivá válni. 

 

 

 4. Az Esély című videót megtekintve, egy missziót láttam megvalósulni, milyen távlati 

céljaid vannak? 

Távlati célként azt látom magam előtt, hogy egy olyan komplex szolgáltató rendszert tudunk 

kiépíteni, amely kiszolgálja a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők szükségleteit. A Me-

gye munkáltatóinak támogatását a rehabilitációs foglalkoztatásban. 

 

 

5. Mit mondanál összegzésképpen, mi lehet a Jövőkép?  

A munkaerőhiánnyal küzdő vállalatoknak, alkalmazkodva a piaci változásokhoz nyitnia kell a 

fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességűek irányába. Az általunk használt komp-

lex módszerek elősegítik a fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképességűek munkavál-

lalását. Szolgáltatási rendszerünkön keresztül tapasztalatot szereznek, nő az önbizalmuk, na-

gyobb eséllyel állják meg helyüket a nyílt munkaerőpiacon. A munkaadók szélesebb köre lesz 

nyitott a megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására, javul a megváltozott mun-

kaképességűek össztársadalmi megítélése. 

 

Válaszodat hálásan köszönöm!  

Sikeres, akadálymentes munkát kívánok Neked és Minden Munkatársadnak! 
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8-9. óra: Interjú készítés 

 

Papp Gabriella 

Rehabilitációs mentor és tanácsadó 

 

Papp Gabriellával, Gabival évek óta együtt dolgozom az Arany János EGYMI-ben. Papp Má-

riától engedély kaptunk, hogy az Alapítvány működésébe, életébe bepillanthassunk, melyet ez-

úton is köszönök Neki. Az első látogatásunk alkalmával lepett meg Gabi engem jelenlétével, 

nagy örömet szerzett azzal, hogy a megváltozott munkaképességűek támogatását, misszióját 

végzi. 

 

Gabit szeretném az Alapítvány weblapján levő bemutatkozó szövegével, azaz a saját gondola-

taival bemutatni. 

 

„Papp Gabriella vagyok, az alapítvány rehabilitációs mentora és tanácsadója. 

Gyógypedagógusi diplomám és közoktatásban szerzett tapasztalataim után határoztam el, hogy 

a megváltozott munkaképességű felnőttek elhelyezkedését szeretném elősegíteni és támogatni 

a munkaerőpiacon, ezért emberi erőforrás tanácsadó mesterképzést is elvégeztem az ELTE-n. 

 

Úgy gondolom, hogy a felnőttek részvétele a munkaerőpiacon minden munkavállaló érdeke és 

felelőssége, viszont a szolgáltatások köre szűk sok esetben. Ezért is örültem az Alapítvány meg-

alakulásának városomban. Sajátos érintettségemből, hideg integrációs tapasztalataimból is tu-

dom, hogy a helytállás nem egyszerű és a felnőttek segítése nem érhet véget képzésük után sem. 

A személynek és befogadó környezetének is meghatározott kompetenciákkal kell rendelkeznie 

a mindennapok sikerességéért, amelyek tanulhatók és mindnek alapja a nyitottság, fejlődésre 

való képesség, ami minden ember lehetősége. Hiszem, hogy mindenki képes legjobban kihasz-

nálni a képességeit, értéket teremtve a társadalomban, csak hinnie kell önmagában. 

 

„Változtasd meg a szemléletedet a dolgokról és a dolgok, amiket szemlélsz, megváltoznak.” 

(Dr. Wayne Dyer) 

(https://albamentoralapitvany.hu/csapatunk/) 

 

 

Tibi
Kiemelés
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1. Mikor és hogyan találkoztál az Alba Mentor Alapítvánnyal, mióta vagy részese az ott 

folyó munkának? 

Az ELTE-s emberi erőforrás tanácsadó mesterképzésem folyamán találkoztam elsőnek az Ala-

pítvány vezetőjével, Marcsival. A diplomamunkám a megváltozott munkaképességű személyek 

munkaerőpiaci foglalkoztatásának változásáról szólt 2010-2019 között és ehhez kerestem in-

terjúalanyt, aki foglalkozik a csoporttal, van rálátása a munkaerőpiaci folyamatokra. Bevallom, 

nagyon nehéz volt olyan embert találni, aki mesélt volna nekem a tapasztalatairól. Ezért Mar-

csinak nagyon hálás voltam, hogy időt és energiát szánt erre. Igazából így ismerkedtünk meg 

és 2020 augusztusa óta veszek részt az Alapítvány életében. 

 

2. Gyógypedagógusként milyen tevékenységekben veszel részt? 

A gyógypedagógus és emberi erőforrás tanácsadó diplomám itt fonódik össze tulajdonképpen. 

Rehabilitációs tanácsadó és mentor, valamint munkaerőpiaci mentor a munkaköröm. Tehát Fe-

hérvár és térségében igyekszünk segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket a mun-

kaerőpiaci jelenlétükben. Munkaerőpiaci mentorként a hozzánk forduló Ügyfelek fejlesztésé-

ben, felkészítésében veszek részt, rehabilitációs tanácsadó és mentorként pedig az Alapítvány-

nál dolgozó megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását támogatom. 

 

3. Hogyan néz ki, mi a folyamata az itteni munkád során, egy Egyéni fejlesztési terv ké-

szítésének? 

Munkaerőpiaci mentorként a várólistáról hozzám kerül az Ügyfél és ekkor elindul a szolgálta-

tási folyamatunk. Az első körülbelül négy alkalom az ismerkedés fázisa. Elsőnek kitöltjük az 

Együttműködési megállapodást és az Adatkezelési és titoktartási nyilatkozatot. Elkérjük a sze-

mély komplex szakértői véleményét, esetleg orvosi papírját, önéletrajzát. Valamint felveszünk 

egy rövid, átfogó képet adó Felmérő adatlapot. Ez után jön egy Helyzetfeltáró mélyinterjú, ami 

segít megismerni alaposabban a személy képességeit, céljait, körülményeit. Az ismerkedés fá-

zisában még teszteket veszünk fel a személyekkel, feltárva képességeiket, pl.: figyelem, szö-

vegértés, konfliktuskezelés, munkahelyi prioritás, motiváció, munkaérték stb.. Itt a legfőbb ter-

mészetesen az egyénre szabottság. Ha pedig megismertük a személyt és annak képességeit, 

megalkotjuk a Diagnózist, összefoglalva a komplex szakértői véleményben olvasottakat és ta-

pasztalatainkat, a kerülendő munkaköri jellemzőket és segítő körülményeket, személyiségjel-

lemzőket, képzettségeit, munkatapasztalatait, képességeit az egyénnek, keresett munkakört, 

vállalt munkahelyi távolságot, számítógépismeretet, képzésre nyitottságot. Végül pedig az 
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Egyéni fejlesztési tervben bejelöljük az Ügyféllel egyeztetve a szolgáltatási igényeit, elmond-

juk, mi mit tartunk jónak, hasznosnak, hány órában. Ezzel elindul a fejlesztési folyamat. 

 

Az alapítványi munkatársaknál ez az Adatlap és Helyzetfeltáró interjú rövidebb idő alatt zajlik, 

hiszen a személyes kapcsolat hosszabb és rendszeresebb lesz, valamint felvétel előtt persze 

megvan az igyekezet a személy alaposabb megismerésére és lehet, hogy részt is vett már az 

alapítvány munkaerőpiaci mentori folyamatában az illető. De természetesen a képességfelmé-

rés itt is elsődleges szempont. Itt a megismerés után Rehabilitációs tervet dolgozunk ki, megál-

lapítva éves fejlődési lehetőségeket, célokat a munkahelyen és munkakörön belül. Majd elindul 

a fejlesztési folyamat, a havi mindenképp biztosított rehabilitációs tanácsadás, segítő beszélge-

tés. Ezek kivitelezését folyamatosan tanulom, hiszen a képzések nem nagyon tértek ki rá. Én 

személy szerint a rehabilitációs tervek céljára, önfejlesztésre igyekszek fókuszálni, pl.: szemé-

lyiségtesztekkel, célkitűzések támogatásával, munka-magánélet egyensúlyával, időmenedzs-

menttel, stresszkezeléssel, önbizalommal stb. foglalkozva. Részemről is folyamatos utánajárást, 

önképzést kíván meg a terület, hogy egyre színvonalasabb segítséget, szolgáltatást tudjunk 

nyújtani. És még kiemelném, hogy folyamatosak a megbeszélések a munkáltatóval pl.: a beta-

nításnál, kommunikálunk akár szakorvossal, más segítő szervezettel a hatékony munkavállalá-

sért, a személy kiegyensúlyozottságáért. 

 

4. A Helyzetfeltáró interjúnak mi a menete a gyakorlatban, akár egy konkrét példán be-

mutatva? 

A Helyzetfeltáró interjú kitér a munkahelyi tervekre, elképzelésekre, az egyén által birtokolt 

álláskeresési technikákra és tapasztalatokra, a kezdeti szolgáltatási igényekre, a megváltozott 

munkaképesség okára, eddigi sikerekre, a munkanélküliség hatásaira az egyén életére. Utána a 

személy erősségei és korlátai kerül átbeszélésre a családi és lakóhelyi körülmények és technikai 

felszereltség vonatkozásában. A végén kiemeljük az átvihető képességeket és egyeztetjük a to-

vább lépés lehetőségeit. Ezek az eddigi információk adják a Diagnózis alapját. Én még személy 

szerint ki szoktam térni a személy véleményére a konfliktus- és stresszkezelésével kapcsolat-

ban, egyéni- és csoportos munkavégzéssel kapcsolatos hozzáállására és esetleges átképzési le-

hetőségeire, elképzeléseire. 
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5.  Mit jelent, hol jelentkezik a munkádban a jelenlegi világjárvány? 

Azt látom, hogy a csoport tagjainak most nagyon nehéz elhelyezkednie, hiszen egy pozícióra 

akár több százan is jelentkezhetnek. Viszont előny, hogy látni azért hirdetéseket, ahol konkrétan 

csoportbeli személyt keresnek, vagy elterjedtebbé vált a home office lehetőség, ami sok sze-

mélynek előnyös. Az Alapítványi munka sokaknál teljesen online, Skype-os formában valósul 

meg. Nehéz a csoport tagjainak is a stresszkezelés a bizonytalan környezetben úgy gondolom, 

úgy, mint sok embernek.  

 

6. Mik a munkád során megszerzett saját tapasztalatok, vélemények…? 

Úgy gondolom, hogy az Alapítvány munkája egyedülálló és létfontosságú a térségünkben és 

ezt talán a város is egyre inkább észreveszi, bekerül a köztudatba. Jó, hogy a csoport nincs 

szétszedve, mint pl. a Fogyatékosügyi Szervezeteknél, hanem itt tényleg aki segítséget kér, az 

kap is. Természetesen nagyon jó, hogy a Fogyatékosügyi Szervezetek, más Alapítványok pedig 

főként sérülésspecifikus segítséget nyújtanak, akár nézzünk csak pl.: egy látássérült vagy hal-

lássérült személyt. Ezért is állunk velük kapcsolatban. Kiegészítjük egymást. 

Én azt tapasztalom, hogy a személyek nagyon hálásak a segítségnyújtásért és nagyon kell erő-

síteni az önbizalmukat. Többeknél pedig elsőnek a bizalmatlanságot kell leküzdenünk, hogy 

higgyenek a tevékenységünkben, egyéni figyelmünkben, elhelyezkedési esélyükben, képessé-

gükben. Sok lehet a negatív tapasztalatuk és szeretném, hogy ez változzon. Eddig szerencsére 

nekem pozitívak a tapasztalataim. A működési hatékonyságunk kulcsát abban látom, hogy a 

helyi munkáltatókkal kell a kapcsolatokat erősíteni, kiépíteni, hogy tudjanak rólunk, a segítség-

nyújtási lehetőségeinkről. Így mi is később tudnánk számukra olyan munkaerőt közvetíteni 

majd, akinek a képességeit ismerjük és nagy eséllyel gondolhatjuk, hogy megfelel az elvárá-

soknak és körülményeknek. Mindennek a kulcsa az lenne, hogy a megfelelő ember kerülhessen 

a megfelelő helyre. Ehhez viszont időre, utánajárásra és a szempontok egyeztetésére van szük-

ség. 

 

7. Van-e emlékezetes, egyedi, különleges „Eset”-ek? 

Gyógypedagógus vagyok és ebben a munkában ezt egyre inkább fontosnak látom. Én sem értek 

minden területhez, így ami nem a szakirányom, azt én is most tanulom. Izgalmas látni pl.: egy 

hallássérült személy önkifejezését jeltolmáccsal, világról alkotott képét. Vagy épp érzékelni, 

hogyan épülnek le egy ügyfél „védelmi bástyái” a bizalom kiépüléséhez. Vagy, hogy milyen 

eddigi munkahelyi tapasztalatokról számolnak be a személyek. Itt rengeteg mindent lehetne 

már most mesélni, ez alatta a rövid idő alatt. 
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8. Mit mondanál összegzésképpen?  

Az Alapítványnál mindenki különleges és hihetetlen látni, ki milyen képességek birtokában van 

a diagnózisai ellenére. Ezt kellene megmutatni a munkáltatóknak is. Lehet valaki „más”, mint 

az átlag, de egy teljesen egészséges személy is más, mint a többiek. Nekem nagy álmom, hogy 

a cégek felismerjék a rehabilitációs tanácsadók/mentorok szerepét és bátran belevágjanak a sze-

mélyek foglalkoztatásába. Egy személyi változás is rengeteg munkahelyi elhelyezkedési lehe-

tőséget teremthetne így. 

 

9. Mit gondolsz, mi lehet a Jövő kép? 

Én azt látom, hogy az idő manapság kiváltképp felgyorsult és az a legnagyobb hajtóerő. Remé-

lem, hogy az Alapítvány tud bővülni majd a személyi állományában és tevékenységi körében a 

munkáltatókkal. Célunk, hogy egy olyan szervezet legyünk a megyében, ahol fejlesztés és mun-

kaerőpiaci hatékony elhelyezés történik. Ha ezt fejlődve elérjük, akkor úgy gondolom, az Ala-

pítvány eléri a fő célját, képviselve egy csoportot, akik egyediségükkel kiérdemlik az egyéni 

figyelmet. Ez mindenkinek érdeke gazdasági és egyéni szempontból is, hiszen senki sem tud-

hatja, bármikor a csoport tagjaihoz kerülhet-e. 

 

Válaszaidat nagyon köszönöm!  

Sikeres, akadálymentes munkát kívánok Neked és Minden Munkatársadnak! 

 

 

10. Jótékonyság – Segítség 

 

Megismerve a Mentorházban folyó egyedülálló szolgálatukat, csoporttásrammal és munkatár-

sammal, Iszák Ödönnel támogatásunk jeléül, számítógéppel és irodabútorokkal segítettük misz-

sziós munkájukat. 
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Mellékletek 

1. számú: Szervezeti belső képzés 
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2. számú: Munkaerőpiaci szolgáltatások 
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REFLEXIÓ 

 

1.Tanulság 

 

 A reflexió elnevezést Dewey vezette be, aki szerint a reflektív tanítás jelentése megegyezik a 

tudatos tanítással, melyben a tanár a cselekvések okait és azok következményeit is felméri. A 

reflexió, a reflektív tanár, a reflektív tanítás fogalma Schön nevéhez kötődik. 

 

A reflektív gondolkodás tudatos, összekapcsolja az elméleti tudást a korábbi gyakorlati 

tapasztalatokkal egy fejlődési cél elérése érdekében. A reflektív gondolkodáshoz nyitott, a 

fejlődés iránt elkötelezett és azért felelősséget vállaló attitűd szükséges. A mélysége alapján a 

gyakorlatban megkülönböztethetjük az azonnali és az előzetesen átgondolt reflexiót. A reflexiót 

körforgás jellegű folyamatként ábrázolhatjuk, a tevékenység közbeni módosításból következik 

a tevékenység utáni elemzés, értékelés. Ezután az újabb tevékenység előtt a korábbi tervek 

felülvizsgálata, módosítása következik. 

 

A tanári reflexió irányulhat egy tanulóra, egy tanulócsoportra, vagy egy pedagógiai történésre, 

de reflektálhat a pedagógus a saját tevékenységére, személyére, nézetére, döntésére is 

(önreflexió). A reflexió megvalósulhat társas közegben, például pedagógusok-pedagógus, 

pedagógus-szülő, pedagógus-tanuló között, illetve egyedül is. A reflexió szóban és írásban is 

létrejöhet. 

 

Falus Iván megfogalmazása szerint a reflektív tanár jellemzője, hogy széles körűen feltárja és 

igyekszik megoldani a csoportjában adódó problémákat, kritikusan szemléli a saját nézeteit, 

figyelembe veszi azt a környezetet, amelyben tanít, részesévé válik az iskolafejlesztésnek, és 

felelősséget érez saját szakmai fejlődéséért. 

(OH, 2015.) 

 

A pedagógusi munka folyamatos fejlődés jelent. A fejlődés nem csak a gyerek, hanem a felnőtt 

részéről is. Tanulhatunk egymástól, fejlődhetünk egymás által és tanulunk önmaguntól.  

Et a fejlődést nap, mint nap átélem, óráról, órára, azaz tanóráról, tanórára, még akkor, is ha a 

gyeremek tanulása nem látványos, jobban mondva, akkor még inkább fontos a tevékenységünk 

felülvizsgálata és a módszer módisítása.  
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2. Önértéklés 

 

Az Oktatási Hivatal oldalán elolvasott reflektív tanár kifejezás újból felhívta a figyelmememt 

Falus Iván, a Didaktika című művére. Itt olvastam, hogy Korthagen és Wubbels (1996) a 

reflexiót egy spirális folyamatként fogja fel, amely öt lépésből áll: 

cselekvés – visszatekintés a cselekvésre – a lényeges mozzanatok tudatosítása – alternatív 

cselekvésmódok kialakítása – kipróbálás 

A reflektivitás elősegítése érdekében a szerzők az egyes fázisokban bizonyos kérdések feltételét 

tartják szükségesnek. 

(Falus, 2010) 

 

A spirális folyamat elmélete gondolkodtatott el. Úgy tartják, hogy az élet maga egy spirális 

folyamat. Tehát, ha a tanítás is ezt az utat járja be, akkor ténylegesen igaz, hogy az egész éle-

tünkben tanulunk.  

 

Az egész életen át tartó tanulás olyan, kora gyermekkortól késő öregkorig tartó kognitív folya-

mat, amely magába foglalja a formális, azaz az iskolai oktatást éppen úgy, mint a nonformális 

(bizonyítványt nem adó, kötetlen, öntevékeny szervezetek keretei között végbemenő, nálunk a 

közművelődési jellegű), valamint az informális (családi, munkahelyi, a széles társadalmi kör-

nyezetben történő) tanulást. Az egész életen át tartó tanulás paradigmájának kulcsfontosságú 

megkülönböztető jegyei a következők: 

 

• Először: a tanulás átfogó szemlélete. Az egész életen át tartó tanulás paradigmája a teljes 

életciklusban történő valamennyi formális, non-formális és informális tanulási aktivitást 

egy egymáshoz kapcsolódó, mások által segített vagy nem segített önfejlesztő folyamat-

nak tekinti. 

• Másodszor: tanulóközpontú. A tanuló, valamint a diverzifikált tanulói igények kielégí-

tésére irányuló kezdeményezések az egész életen át tartó tanulás stratégiájának a közép-

pontjában állnak. Ez a figyelemnek az elmozdulását jelenti a tanulás ellátásától a tanulás 

iránti igény oldala felé, az oktatástól a tanulóközpontú tanulás segítésének az irányába. 

• Harmadszor: a paradigma hangsúlyozza a tanulás motiválását és felhívja a figyelmet az 

önütemezésű, önirányítású tanulás fontosságára. 
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• Negyedszer: a többcélú oktatáspolitika kiegyensúlyozott szemlélete. Ezek a célok gaz-

dasági, társadalmi vagy kulturális feladatok megvalósítására irányulnak; valamint a sze-

mélyiség gazdagítására, az aktív állampolgárság kifejlesztésére stb. Az egész életen át 

tartó tanulás paradigmája elismeri, hogy az egyén szintjén az elsőbbségek ezek között a 

célok között az életív folyamán változnak, és hogy az oktatáspolitikának minden célt 

számításba kell venni. 

(OFI, 2009.) 

 

3. Jövőbeli tervek 

 

Önreflexió és egész életen át tartó tanulás.  

Hivatásonman tekintem a pedagógiát, melyben a Gyermek a „tükör”.  

 

A székesfehérvári Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógusa vagyok, ha a teljes peda-

gógiai munkámat figyelembe veszem, akkor megszakítással egybevetve, már 25 évvel ezelőtt 

a pedagógiai hivatást választottam és ezen a területen dolgoztam, dolgozom ma is.  

Jelenleg 8. osztályosok, azok a gyerekek, akiket már az első osztálytól nevelhetek, oktathatok, 

taníthatok. Nyolc év folyamatos közös munkám a gyerekekkel és a szülőkkel, szüleikkel 

rávilágított arra, hogy az Iskola a Pedagógussal – a Szülő – és a Gyerek, egy háromszögben 

helyezkednek el, ha a kapcsolatrendszerünket vizsgálom. Ebben a háromszögben az első helyen 

a Gyermek van, akinek érdeke mindenek felett álló. 

 

Jelenleg osztályfőnökként új feladatokat, kihívásokat és felelősségekat kaptam, amelyek a 

gyógypedagógusi munkám építőkövei és sikertörténetei. 
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