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A tél nagyon büszke volt arra, hogy az emberek félnek tőle, és lenézte a tavaszt. – Amikor te 

megérkezel, az emberek mind megbolondulnak, kirándulnak, virágot szednek. Pedig tavasszal is 

esik az eső, fúj a szél – mondta az ősz. Ez igaz – helyeselt a tél –, de ezzel senki sem törődik. 

Rólam kellene példát vennetek! Ha én akarom, egész nap a szobájukban tarthatom őket. Én a 

királyuk, a zsarnokuk vagyok. Nektek is meg kellene tanulnotok tiszteletet parancsolni. Én erre 

nem vágyom – vágott vissza a tavasz. Az emberek szívesen lemondanának rólad, de engem 

szeretnek és várnak. Amikor megérkezem, örülnek, s ha elmegyek, visszasírnak. Téged nehezen 

tűrnek, és azért vagy olyan csúnya, mert szereted, ha félnek tőled.  
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A leírt betűk száma:         A kiírtság szintje (1–10):             A másolat esztétikai színvonala (1-10):



 

Név 

Olvasás- 

készség 

Olvasás- 

készség 

Szó- 

készlet 

Szó- 

készlet Írás- 

készség 

Írás- 

készség 

eredmény/

5 

 

Összes 

átlag 

 

Olvasás- 

készség 

 

Szó- 
készlet 

 

Írás- 
készség 

 
200 pont % 100 pont % 

Bíró Norbert 187 94 75 75 186 37,2 84,5 Optimális Befejező Kezdő 

Bódi Klaudia 184 92 83 83 199 39,8 87,5 Optimális Optimális Kezdő 

Boros József 156 78 83 83 228 45,6 80,5 Befejező Optimális Kezdő 

Gagyi Roxána 188 94 86 86 231 46,2 90 Optimális Optimális Kezdő 

Katlan Dávid 115 57 61 61 248 49,6 59 Kezdő Haladó Kezdő 

Kiss Krisztián 166 83 77 77 222 44,4 80 Optimális Befejező Kezdő 

Kis-Leskó 

Beatrix 
186 93 71 71 233 46,6 82 Optimális Befejező Kezdő 

Kótai Réka 189 94 79 79 123 24,6 86,5 Optimális Befejező Kezdő 

Lakatos Dávid 184 92 77 77 292 58,4 84,5 Optimális Befejező Haladó 

Lakatos Réka 168 84   113 22,6 84 Optimális Kezdő Kezdő 

Mata Melissza     34 6,8 
#######

# 
Kezdő Kezdő Kezdő 

Pácza János 189 94 88 88 183 36,6 91 Optimális Optimális Kezdő 

Rogályi Márkó 168 84 74 74 114 22,8 79 Optimális Befejező Kezdő 

Rontó Andrea 185 92 85 85 371 74,2 88,5 Optimális Optimális Optimális 

Elért átlag  87  78,25 198 39,67 
     

Országos átlag  88  79  54 
  

   



 

  
Olvasáskészség Szókészlet Íráskészség 

Előkészítő 0db 0db 0db 

Kezdő 2db 2db 12db 

Haladó 0db 1db 1db 

Befejező 1db 6db 0db 

Optimális 11db 5db 1db 
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Százalékos eredmények
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TANMENET 

 
Szövegértés – szövegalkotás 

3. osztály 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
DRÁMA 

a  

TANULÁS  

szolgálatában 
 

 

 

 

 

 

 

A dramatikus improvizációra, drámajátékokra épülő tevékenységek már régen jelen vannak az oktatásban, hiszen a dramatizálás, pl. mesék, 

történetek megjelenítése bábokkal, stb. az anyanyelvi nevelés szerves része.  

A  drámapedagógiát az jellemzi, hogy eljárásaival, megoldási módjaival élményszerűbbé, átélhetőbbé tehető a tananyag, tehát tulajdonképpen 

minden tantárgynál alkalmazható módszert jelent. A gyerekek részeseivé válhatnak az ismeretek befogadásának, nemcsak passzív szereplői a 

tanóráknak, hanem alkotói, szerzői is, hiszen az ő meglévő tudásuk, tapasztalatuk, ismereteik, átélt élményeik garancia erre. Mivel több még is a 

drámapedagógia? A gyerekek részeseivé válhatnak az ismeretek befogadásának, nemcsak passzív szereplői a tanóráknak, hanem alkotói, szerzői 

is, hiszen az ő meglévő tudásuk, tapasztalatuk, ismereteik, átélt élményeik garancia erre. Merjünk ezzel a lehetőséggel élni, hagyjuk, hogy ők 

vigyék, lendítsék az óra menetét. Bár ez a fajta óravezetés tőlünk sokkal több felkészülést igényel, mert sokféle megoldási móddal kell 

számolnunk. Ugyanis az így vezetett órákon a gyerek is közvetlenül érintett a tudásanyag megszerzésének módjában. Hogyan? Engedjük 

megszólalni, kibontakozni a gyerekeket akkor is, amikor úgy gondoljuk, hogy kizárólag a mi feladatunk az ismeretek közlése. 

 



A drámajáték bármikor, bármilyen órán felhasználható. Az óra menetében alkalmazható a  

 ráhangolás,  

 előkészítés,  

 rendszerezés, a szöveg feldolgozása 

 összegzés,értékelés fázisában,  

de mindig a pedagógiai célok és feladatok figyelembevételével történjen. Nem a játékhoz kell ismeretet keresni, hanem a tananyaghoz rendeljük 

a megfelelő drámajátékot. Tehát a drámajáték épüljön be a tanórába, legyen része a 45 percnek. A játékok személyiségfejlesztő hatása domináns, 

de ne feledkezzünk meg, hogy a megtanítandó ismertetet nem helyettesíthetjük vele. Még is mire jó? Fejleszti a szóbeli kommunikációt, a 

kreativitást, gazdagítja az érzelmeket, a nonverbális kifejezést, az önismeretet, a képzeletet, átélhetővé, élvezetesebbé teszi a tanórákat. 

 Az alsó tagozatos kor az, amikor minden percet átszínezhet és gazdagíthat a drámapedagógia.  Különösen igaz ez az olyan oktatási 

intézményekre, ahol felzárkóztató, korrekciós céllal alkalmazzák a drámajátékokat a hátrányos helyzetű tanulók képeségeinek, készségeinek 

valamint szociális kompetenciáinak fejlesztése érdekében. 

Milyen  célokat szeretnénk megvalósítani 3. osztályban? 

 Kellemes csoportlégkör kialakítása. 

 A játékos hangulat elérésével  az alkotó hozzáállás is megszületik a gyermekben. 

 Általános képesség és készségfejlesztés. 

 Személyiségfejlesztés, én-kép, önismeret. 

 A szociális kapcsolatok alapszintű érzékelése, ahétköznapok helyzeteinek fölismerése, a szociális tájékozódási képesség kialakítása. 

A módszerre jellemző, hogy a résztvevő tanulók számára értékké válik a jó megfigyelés, a képzelőerő, a szabálytartás, a helyzetfelismerési és 

döntési készség, a könnyed és kifejező mozgás, a tiszta beszéd. 

A drámapedagógia legfontosabb értéke a hangulatában rejlik. A módszer alapfeltétele a bizalom. A gyerekeknek azt kell érezniük, hogy itt 

szabad tévedni, nem jár érte szidás vagy rossz jegy. A gyerekek megtanulnak oldottan, bátrabban kérdezni. Lehet hibásat mondani, mert az 

indoklás során mindenki magától jön rá a helyes megoldásra. 

 



Hogyan csoportosítható tanítói szemmel a drámajáték? 

 

Legkönnyebben a fejlesztési területeit tekintve csoportosíthatjuk a játékokat. A szakirodalom is többféle csoportosítást használ. Egy játéktípus 

nemcsak egy fejlesztéshez alkalmazható, mert a drámajátékok komplex jellegűek. Természetesen vannak domináns szektorok, amelyek 

közvetlenül meghatározzák a játék hatékonyságát. Variációs lehetőségük számtalan, mert miért ne lehetne pl.: a fantáziát fejlesztő játékot 

memória fejlesztésre is használni, hiszen  

úgyis a pedagógiai cél a meghatározó. 

 

 

A drámajátékoknak leírásának óriási szakirodalma van,a csoportosításban mégis nagy különbségeket találunk. Az itt leírtak Gabnai Katalin 

gondolatmenetét tükrözik,amit a Drámajátékok című könyvében fogalmaz meg az általános iskola 1-3. osztályára vonatkozóan. 

Általános készségfejlesztő gyakorlatok: 

Az általános készségfejlesztő gyakorlatok során alapozó jelleggel kerülnek sorra az érzékelő-, ritmus-,és fantázia-gyakorlatok.a módszerrel való 

ismerkedés időszakában nem, vagy csak alig korrigálunk.A tanár azonban ezen gyakorlatook végzése során meg tudja állapítani a fejlesztendő 

területeket.(pl.: kommunikációs képesség, szociális kompetencia fejlesztése...stb.) 

Néhány példa ezekre a gyakorlatokra: 

- érzékszervi finomítás (látás,hallás, tapintás, szaglás) 

- vizuális motorikus, verbális emlékezet edzése 

- fantáziajátékok 

- ritmusérzék finomítása 

- térhasználat,tájékozódás 

 

( Ezeknek a gyakorlatoknak a leírása megtalálható részletesen Gabnai Katalin Drámajátékok című könyvében a15-45.oldalakon.) 

 

Mozgásgyakorlatok:  

A mozgásgyakorlatok a népi játékokból és az egyszerű gimnasztikai játékokból épülnek fel.Elsősorban testtudatot, a térbeli tájokozódást 

fejlesztjük. A tanítás folyamatában a gyerekeket egyszerű lazító gyakorlatokkal pihentetjük. Előfordul,hogy egy nyüzsgő osztály 

lecsillapításárabemelegítő mozgásokat alkalmazunk.A fizikai tevékenység lecsillapítja az izgatott állapotban lévő tanulókat, ugyanakkor 

felébreszti aaz érdekteleneket. 



Gondot fordítunk arra is, hogy mozgása egyre harmonikusabbá váljon és képes legyen bonyolultabb mozgások elvégzésére is. 

Néhány példa ezekre a gyakorlatokra: 

- ügyességi játékok 

- térhasználat, tájékozódás 

- a tér anyaga 

- helyzetfelismerés és döntés 

- erőpróbák-tartógyakorlatok 

- lazítás, feszítés 

 

( Ezeknek a gyakorlatoknak a leírása megtalálható részletesen Gabnai Katalin Drámajátékok című könyvében a 45-81.oldalakon.) 

 

Beszédgyakorlatok: 

A helyes légzés, hangképzés alapjait játékos beszédgyakorlatok fomájábansajátítják el a gyerekek. A beszédgyakorlatos mindig mozgással együtt 

jelentkeznek! Ezekre a gyakorlatokra Montágh Imre műveiből érdemes szemezgetni, de Gabnai Katalin könyve is szép számmal közöl 

példákat.Néhány ezek közül: 

- légzőgyakorlatok 

- koncentrációs légzőgyakorlatok 

-a légzés és hangadás megfigyelése 

 

( Ezeknek a gyakorlatoknak a leírása megtalálható részletesen Gabnai Katalin Drámajátékok című könyvében a 81-86.oldalakon.) 

 

 

Utánzójátékok: 

Az utánzás kifejezőeszközeit alapszinten használják a gyerekek.Célunk a tagolt, jól érthető helyes magyar beszéd elsajátítása.Törekszünk arra, 

hogy mozgásuk könnyed, szabad legyen.Megjelenítő játékaik során sokat dicsérünk és nem korrigálunk! Nem mutatjuk be előre a mozdulatot, 

sem a hangsúlyt.A gyerek utánzása ebben az életkorban még esetleges, csak kevéssé kidolgozott, de ez nem is várható el ebben a korban. Arra 

viszont figyeljen a pedagógus, hogy egyfajta »fejlődés« azért meglegyen at utánzójátékok során. 

A társművészetek sorában elsősorban a bábjátékot alkalmazzuk.Minden alkalmat meg kell ragadni a manuális foglalkozásra, a 

tevékenykedtetésre. 

Gabnai így ír erről:«Az adott életkor dramatikus megnyilvánulásait különös figyelemmel kell gondoznunk. Most dől el, hogy meg tudjuk-e őrizni 

az előző évek papás-mamás játékainak természetes rögtönző technikáját.« 

 



A drámai konvencóikat Jonothan Neelands írásai alapján ismeretetem. Sajnos a konvenció szóra nem sikerült igazán jó fordítást találni (esetleg 

forma, játékforma) ezért marad a konvenció kifejezés, ami a drámapedagóia szóhasználatában is bevált. 

A dráma a tanítás szolgálatában különféle konvenciók (tevékenységek, módszerek) segítségével valósul meg . A konvenciók a gyerekek 

bevonásához, a drámai élményszerzés, megtapasztalás lehetővé tételére használhatók.  

Annak ösztönzésére, hogy a diákok magukis ismerjék meg a különböző konvenciók használatát,azok követelményeit fontos,hogy biztonságban 

érezzék magukat.A konvenciók leírása, ismertetése nem lehet teljes, mert ez folyamatosan alakul -majd kiteljesedik- egy csoporton belül. 

 

Konvenciók  a tanítás folyamatában:(Az alsó tagozat harmadik osztályában ajánlott tevékenységi formák elé   jelet teszek) : 

A kontextus megteremtéséhez használható tevékenységi formák 

 

1. Hangaláfestés: Valóságos vagy stilizált hanghatások kísérik a cselekményt, de az is lehetséges, hogy ezek a környezet érzékeltetésében 

kapnak szerepet, vagy dialógust illesztünk egy adott cslekményhez, vagy hangokat, hangszereket használunk egy hangulat vagy kép 

megteremtéséhez. 

 

2. Közös rajzolás : az osztály, vagy a csoportok közösen képet készítenek a tananyaghoz kapcsolódó témában (plakát, szereplők, helyszínek) 

3. Játékok : hagyományos játékok vagy azok variációinakfelhasználása. A játék sohasemöncélú, mindig valami képesség vagy készség 

fejlesztésének a szolgálatában áll, de az is lehet, hogy csak hangulatot teremt, ráhangol. Ezek lehetnek vetélkedők, ügyességi 

játékok,társas vagy kártyajátékok egyaránt. (A drámajáték nem tartozik ebbe  a körbe.) 

4. Naplók, levelek, újságok, üzenetek: a tanár által hozott levelek, cikkek, fotók, ruhák, naplók stb. segítségével bontsuk ki az adott 

szituációt. Személyről, helyszínről is információt kaphatunk, szereplők múltját, konfliktusok okát megismerhetjük. 
      A csoport készíti el; helyszínről, szereplőről, kapcsolataikról vallanak. 

5. Állókép, szoborjáték: a csoport tagjai a saját testükből hoznak létre egy jelenetet, helyzetet rögzítenek. 

6. Szerep a falon: nagy csomagolópapírra vagy táblára felrajzolunk egy emberi alakot – ezt előre készítsük el. A figura „testébe” írjuk belső 

tulajdonságait, a kontúron kívül pedig külső jellemzőit soroljuk fel. Jól alkalmazható egy szereplő jellemzéséhez. 

7. Jelmezöltés: a tanár által előkészített tárgyakból, jelmezekből válasszuk ki az adott figuránkhoz illőket; ellenőrizhetjük egy korszakról, kultúráról stb. 

meglévő tudásukat, erre építünk később. 

8. Térmeghatározás: a rendelkezésre álló bútorokkal jelöljük ki a játékunk helyszínét. 

 

Narratív tevékenységi formák 

Ezek segítségével az epikus részeket dolgozhatjuk fel: 



1. Telefon- vagy rádióbeszélgetés: a csoport tagjai közül vállalják a beszélgetést, így új információkat kap a csoport, a beszélgetők gesztusok nélkül 

kommunikálnak egymással. A kapott információkat elemezzük, értékeljük. 

2. Szakértő szerep: a csoport tagjai valamilyen szakma képviselőiként jelennek meg (pl. régészek, orvosok), tárgyalnak, vitatkoznak, érvelnek, döntést 

hoznak. Olyan szakértői szerepbe kell helyezni őket, melyhez elegendő az előzetes tudásuk, vagy gondoskodnunk kell információkról, például 

újságról, könyvekről, filmekről, melyeket megismernek a játék során. 

3. Gyűlés, értekezlet: A csoporttagok összegyűlnek (szerepben), hogy új információkat szerezzenek, vagy megtervezzék teendőiket. A gyűlést vezető 

lehet a tanár, de valamelyik tanuló is. Problémamegoldó, stratégiát kidolgozó játékelem: egy értekezlet résztvevői leszünk, elhangzanak információk, 

melyeket értékelünk, hozzászólunk, esetleg vitázunk. 

4. Interjú: a tanulók közül valaki a riporter, társa a megkérdezett, aki egy adott szerepben jelenik meg, róla kell minél többet megtudni. 

5. Az élet egy napja: állítsák össze a gyerekek egy szereplő, figura napirendjét, lehet hétköznap vagy ünnepnap, ezt előre határozzuk meg – jellemét, 

szokásait, egy kor kultúráját, hagyományait ismerhetjük meg így. 

6. Forró szék: a csoport egy tagja vállalja, hogy leül egy székre a többiekkel szemben, és szerepbe lépve válaszol a kérdéseikre: konfliktusok okát, 

kapcsolatai rendszerét, szokásait ismerjük meg ezzel a módszerrel. 

7. A tanár szerepben: A tanár úgy kezeli a témát, hogy egy szerepbe lép az érdeklődés felkeltése érdekében, a tevékenység irányítása, a 

feszültségteremtés… stb. érdekében. 

„Költői jellegű” tevékenységi formák 

A cselekmény mélyebb, elvontabb jelentéseit, értelmezési lehetőségeit keressük ezekkel a tevékenységi formákkal: 

1. Szertartás: pl. egy eskütétel, ünnep eljátszása: ismerni kell a kor szokásait, a szereplő jellemét. 

2. Stílusváltás: ugyanazt a jelenetet megpróbáljuk eljátszani más stílusban, pl. tv-sorozatként, népmeseként. Azt figyeljük meg, hogyan változik 

viselkedésünk, beszédünk, a jelenet hangulata. 

3. Maszkok készítése: a megjelenítéshez szükségesek a jelmezek – jellemet, kort, kultúrát jelezhetünk velük, eltávolítjuk a játszók személyétől a 

történést. 

4. Újrajátszás: elismételhetünk gondolatokat, jelenetsorokat: lassítjuk, elemezzük azokat, ok-okozati viszonyokat tárunk fel. 

5. Képaláírás: rajzoljunk képet, plakátot, adjunk neki címet, Írjuk alá gondolatainkat tömörítve: Mi a legfontosabb? Mi a kulcsa a képnek? 

6. Fórumszínház: ha éppen egy szituációt játszanak a gyerekek, nem mindenki aktív, vannak figyelők is, akik leállíthatják a játékot, tanácsokat, ötleteket 

adhatnak a folytatásra, beléphetnek társuk helyett, ha úgy gondolják, hogy nem jó irányba haladnak az események, ha leült a játék – jó ötlettel új 

lendületet kaphat a cselekmény. Erős koncentrációt, együttműködést igényel, haladóbb csoportokkal alkalmazzuk. 

Reflektív jellegű tevékenységi formák 

 

Ezek a távolítás eszközei, utólag végiggondoljuk a történéseket: 

1. A pillanat megjelölése: nevezzük meg azt a szituációt, mikor egy gondolat, érzés megfoganhatott a szereplőben. 

2. Narráció: a csoport tagjai mozgással, rajzzal megjelenítenek egy cselekményt, érzést, gondolatot, a többiek vagy ők maguk történetet mondanak hozzá 

– ebből a szereplő gondolatait, érzéseit ismerhetjük meg, megértjük viselkedését. 



3. Mélyítés: dialógusokat találunk ki szereplők közt – tehát nem a szerző által megírtat adjuk elő! – jellemüket, kapcsolataikat magyarázhatjuk így. 

4. Tanúskodás: monológokat szerkesztünk, hallunk ugyanarról az eseményről, személyről, de több személytől, több szempontból – ki mit gondol 

valakiről, valamiről. 

5. Belső hang: egy tanuló szerepbe lépve elmondja, hogy mit tett, miért tette stb. Valaki mögé áll, társa belső gondolatait mondja el vele párhuzamosan, 

tehát azt, amit szerinte a társa akkor valóban gondolhat, érezhet. Figyelniük kell egymásra, hogy egyszerre ne beszéljenek, mert úgy nem érthető. 

6. Gondolatkövetés: a cselekményt megállítjuk, az állóképet megszólaltatjuk, így az adott szereplő elmondhatja saját gondolatatit, melyek nem biztos, 

hogy a cselekedeteivel egybeesnek. 

 

 

Munkaformák: 

A tanítás során a kooperatív tanulásszervezést, mint módszert alkalmazzuk. A drámajátékok során általában a felvezető gyakorlatokat mindenki 

közösen végezheti(frontális osztálymunka). A megbeszéléseket is az egész csoporttal, egyszerre érdemes tartani.Egyes tevékenységi formák 

azonban megengedik a csoport ill. páros munka lehetőségét is. 

 

A Játékház – Játékvár – Játékváros – Játékvilág című tankönyvsorozat az analizáló-szintetizáló olvasástanítási módszerre épül, miközben 

figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, az egyéni haladási ütemet, kiküszöböli a zavaró hasonlóságokat (homogén gátlás), oldja a 

szorongást, sikerhez, biztos tudáshoz juttatja a kisdiákot.  

A négy tankönyvcsalád következetesen építkezik, nyugodt tempóban, fokról fokra vezeti a gyermeket a betűtanulástól az olvasóvá válásig. Segíti 

az eligazodást az írott nyelv világában, hogy az írás-olvasás az ismeretszerzés alapvetõ eszköze lehessen az életen át tartó tanulás során. 

 

JÁTÉKVÁROS (3. OSZTÁLY) 

A Játékváros tankönyvcsalád az olvasóvá válás folyamatát, az anyanyelv írásbeliségének megfelelõ szintű alkalmazását segíti. Azoknak a 

gyerekeknek szánjuk, akik lassúbb ütemben tudják elsajátítani az írást-olvasást, több idõre és változatos gyakorlásra van szükségük, igénylik a 

szakszerű, folyamatos szókincsbõvítést. A mondatok és az összefüggõ szövegek olvasása és értelmezése irányítással, tanári segítséggel 

eredményes.  

A Játékváros. Képes olvasókönyv az érdeklõdés felkeltését, az örömmel végzett olvasást tűzte ki célul. Olvasás közben ismereteket közvetít az 

emberi kapcsolatokról, a gyermekek közvetlen és tágabb környezetérõl, a természetrõl, a történelemrõl. Összeállításakor a NAT mellett 

elsõsorban a gyermekek életkori sajátosságait és feltételezett verbális képességeit vettük figyelembe. A Játékváros. Feladatlapok a képes 

olvasókönyvhöz tartozó, azzal szerves egységet alkotó, munkáltató kiadvány. A feladatok megoldásán keresztül a gyerekek jobban megértik az 

olvasmányokat és elmélyítik tudásukat. 

A Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az anyanyelv írásbeli használatában segít. Fokozatosan, sok változatos feladattal, a 

szabályszerűségekre való ráismertetéssel éri el a nyelvtani és helyesírási szabályok megértését, alkalmazását, automatizálását.  

 



 

 

 

HALADÁSI TERV 

Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 

 A GYŐRI KAPUI ÁLTALÁNOS ISKOLA  

3/1-ES OSZTÁLYÁBAN 
 

Vastag betűs írásmód: a tananyag megnevezése 

 

Dőlt betűs írásmód:fogalmazás előkészítése az olvasás tananyagba beépítve 

 

Tanítási hét, 

óraszám 

Tananyag Munkaformák, 

munkamódszerek 

A témakörökhöz kapcsolódó 

dramatikus tevékenységek, 

drámapedagógiai módszerek 

Fejlesztendő képességek, 

készségek 

Eszközök 

  Kooperatív 

tanulásszervezés 

Páros munka 

Egyéni munka 

Frontális 

osztálymunka 

 

Szóforgó 

Csoportforgó 

 

Általános 

készségfejlesztő 

gyakorlatok 

Mozgásgyakorlato

k 

Beszédgyakorlatok 

 Megfigyelés 

Analízis, szintézis 

Emlékezet 

Térben, időben való 

tájékozódás 

Fantázia 

Kreativitás 

Énkép, önismeret 

Verbális kifejezőkészség 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

Memória 

Együttérzés, 

együttműködés 

Kifejleti jóslatok 

megfogalmazása 

 



Utánzójátékok 

Közös rajzolás   

Hangaláfestés  

Játékok   

Naplók, levelek, 

újságok, üzenetek 

Állókép, 

szoborjáték  

Szerep a falon  

Jelmezöltés  

Térmeghatározás 

Telefon- vagy 

rádióbeszélgetés 

Szakértő szerep  

Gyűlés, értekezlet 

Interjú 

Az élet egy napja 

Forró szék 

A tanár szerepben  

Szertartás  

Stílusváltás  

Maszkok készítése 

Újrajátszás  

Képaláírás 

Fórumszínház  

A pillanat 

megjelölése 

Narráció 

Mélyítés 

Tanúskodás  

Belső hang  

Gondolatkövetés 

Nem verbális 

kommunikációs 

képességek-testséma 

 

Beszédértés és olvasott 

szöveg megértése-

szókincsfejlesztés 

 

 

Beszédértés és olvasott 

szöveg megértése-

Kérdésre adekvát válaszok 

adása 

Olvasott szöveg 

megértése-kefejleti 

jóslatok megfogalmazása 

 

Képzelőerő 

Helyzetfelismerési, döntési 

készség 

Tiszta beszéd 

Szabálytartás 

Könnyed és kifejező 

mozgás képessége 



1. hét 

1-6. óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyári élményeim 

szóban 

Ismerkedés az új tk.-vel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális 

osztálymunka 

Szóforgó 

Csoportforgó 

 

Csoportbeszámoló

k csoport-

szóforgóval. 

 

 

 

 

 

 

 

Diákkvartett 

 

 

 

 

 

Beszélgetőkör 

 

 

Csoportalakítás –Keresd a 

párod! (vagy: keresd a 

csoportod!) – egyszerű 

számfeladattal. 

 

Közös rajzolás   

- Rajzoljátok le közösen a nyár 

legszebb élményeit! A rajz 

tükrözze azt, hogy teleteka 

napjaid! 

 

Csoportépítés: csoportnév 

választása, a szóforgó (a 

megszólalások sorrendjét 

szabályozó módszer) és a 

kerekasztalt bevezetése 

(mindenki egy betűt ír le, saját 

színnel), majd csoportok 

bemutatkozása. 

Fagyott babzsák. 

Adjunk minden gyereknek egy 

babzsákot, amelyet a tanulók a 

fejükre 

tesznek. Kérjük meg őket, 

hogy sétáljanak, 

szökdécseljenek, 

ugráljanak körbe a teremben. 

Ha a babzsák leesik, a diák 

„megfagy”: 

meg kell állnia, segítséget kell 

kérnie társaitól. Egy másik 

 

Verbális kifejezőkészség 

 

 

Fantázia 

Kreativitás 

Nagymozgások fejlesztése 

 

A kommunikációs 

készségek,  

az együttműködés 

fejlesztése, 

 a kooperatív munkához 

szükséges heterogén 

csoportok megalakítása 

 

Helyzetfelismerési, döntési 

készség 

 

Szabálytartás 

Könnyed és kifejező 

mozgás képessége 

 

 

 

 

Nem verbális 

kommunikációs 

képességek-testséma 

 

 

 

 

Magnó 

 

Interaktív tábla 

Csomagoló 

papír 



gyerek ügyesen lekuporodhat, 

anélkül hogy leejtené a saját 

zsákját, 

és visszarakhatja a babzsákot a 

„megfagyott” gyerek fejére. A 

megmentett 

megköszöni a segítséget, és 

tovább játszik. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nemzeti jelképeink 

 Himnusz elolvasása 

(versrészlet), 

magyar zászló rajzolása, 

 A magyar Szent 

Korona színezése, 

kérdésre válasz írásban 

 

 

Frontális 

osztálymunka 

Csoport munka 

 

 

 

Csoportbeszámoló

k csoport-

szóforgóval. 

Ráhangolódás, a szöveg 

előkészítése: 

Szabad asszociációk-fürtábla 

-Mi jut eszetekbe erről a 

szóról: haza? 

Minden gyerek 

más színű filctollal írja fel az 

A/4-es lapra, ami eszébe jutott. 

A csoportok megtekintik az 

elkészült munkákat. 

Közös rajzolás   

-Rajzoljátok le közösen, hogy 

mi jut eszedbe 

Magyarországról! Te 

milyennek látod a hazádat? 

Kiállítás szervezése, 

tárlatvezetés 

-Nézzük meg egymás munkáit 

és értékeljük! 

Neked melyik tetszett a 

legjobban? 

 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

Memória 

 

Gondolkodás 

Saját élmények 

megfogalmazása 

Tolerancia 

Mások gondolatainak 

megismerése 

 

 

 

Ősszetartozás, hazafias 

érzés erősítése 

Vizuális kifejezőkészség 

Kreativitás 

CD: Himnusz 

Csomagoló 

papaír 

2. hét 

7-14. óra 

Szabó lőrinc: Kicsi 

vagyok én… 

Képtörténet-

Beszélgetőkör 

Páros munka 

Frontális 

Ráhangolódás: 

Tükörjáték: 

A tanulók megnézik magukat a 

Helyzetfelismerési, döntési 

készség 

 

Zsebtükör, 

minden párnak 

egy-egy 



címkiválasztás 

Diktálás , 

szómeghatározás 

 

osztálymunka 

 

kis zsebtükörben. 

Megfigyelik, hogyan változik 

arcuk, ha grimaszolnak, 

ha felhúzzák az orrukat, ha 

hunyorognak 

a bal szemükkel, ha megfogják 

a jobb fülüket, 

stb. 

A tanító figyeljen a tanulók 

tevékenység közben 

tett spontán megjegyzéseire. 

Drámajáték: a csoportok 

eljátszanak a többieknek egy 

szót (egyszerű szoborjáték). A 

többiek ezt a szót felírják egy 

papírra, és megbeszélt jelre 

felmutatják. Ez egy új 

módszer, az egyidejű 

diákkvartett bevezetése. 

Az egész osztály számára 

közös, együttműködést igénylő 

játék:  

Szabálytartás 

Könnyed és kifejező 

mozgás képessége 

 

 

 

Verbális kifejezőkészség 

Nem verbális 

kommunikációs 

képességek-testséma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem verbális 

kommunikációs 

képességek-testséma 

  

 

 

 

Iskolába kell menni 

 

Frontális 

osztálymunka 

 

 

Kooperatív 

tanulásszervezés 

A szöveg feldolgozásának a 

végére: 

Mi van a tető alatt? 

-Minden csoportnak rajzoltam 

egy házat. A ház egyik oldalán 

az iskolával kapcsolatos 

örömök, jó dolgok vannak, a 

másik oldalán mindaz, ami 

problémát, gondot jelent, amit 

ti szeretnétek megváltoztatni. 

Olvasáskészség fejlesztése 

 

Együttérzés, 

együttműködés 

Mások gondolatainak 

meghallgatása 

 

Helyzetfelismerési, döntési 

készség 

Tiszta beszéd 

 



Írjátok tele a ház mindkét felét, 

utána közösen megbeszéljük a 

leírtakat. 

 

  

 

 

 

 

Hogyan csőszködött a 

nyúl? 

Olvasmány 

feldolgozása-

lényegkiemelés 

Füzetvezetés, abc írása 

Mondatkiegészítés 

toldalékos szavakkal 

 

 

 

Frontális 

osztálymunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális 

osztálymunka 

 

 

Ráhangolódás, dramatikus 

tevékenységek gyakorlása 

Add tovább a mozdulatot ! 

A csoport körben áll. A 

csoport egyik tagja mutat egy 

tetszőleges mozdulatot, ezt a 

következő átveszi, és hozzátesz 

egy másikat. Ezt a másik 

mozdulatot átadja a mellette 

állónak, aki átveszi, tesz hozzá 

egyet, és átadja a 

következőnek. Stb. 

Előkészítés-a mese helyszíne 

az erdő 

A pedagógus szóban erdei sétát 

idéz, eseményekkel, 

hangokkal, zörejekkel, 

illatokkal, látnivalókkal, 

lehetőleg közös élményekre 

utalva, amit a 

gyerekek némajátékkal 

jelenítenek meg a mese 

közben. 

A tanító megkéri a gyerekeket, 

hogy játsszák el, 

amit hallanak, de úgy, hogy 

töltsék ki a rendelkezésükre 

álló teret, és lehetőleg ne 

zavarják egymást. 

 

Fantázia 

Beszédbátorság 

Testtudat 

Önkontrol 

Verbális kifejezőkészség 

 

Helyzetfelismerési, döntési 

készség 

 

Szabálytartás 

Könnyed és kifejező 

mozgás képessége 

 

Kreativitás 

Nagymozgások fejlesztése 

 

 

Kommunikációs 

képességek 

Kreativitás 

Figyelem 

Együttműködés 

 

Szabad önkifejezés 

mozgással 

 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

 

 

 

 

Magnó 

Interaktív tábla 

 



A mese feldolgozása: 

Belső hang: 

Egy tanuló a róka szerepébe 

lépve elmondja, hogy mit 

tett és miért tette. 

-Miért állítottál csapdát a 

nyuszinak?Mi volt a célod? Mi 

járt a fejedben? 

Gondolkodás 

Saját élmények 

megfogalmazása 

Tolerancia 

Mások gondolatainak 

megismerése 

Tiszta beszéd 

 

 

3. hét 

15-22. óra 

 

 

 

Szó,rajz egyeztetése-

címadás 

Igaz-hamis állítások 

 

Páros munka 

 

Csoportbeszámoló

k csoport-

szóforgóval. 

Ráhangolódás, előkészítés: 

Memória játék: 

A gyerekek körben állnak. A 

kezdő játékos 

mond egy gyümölcsnevet, a 

következő 

megismétli az előzőt 

(előzőket), és hozzáteszi 

a sajátját. Aki nem tudja, 

kimarad egy 

körből vagy zálogot ad. 

A mese feldolgozása: 

Füllentős játék:Állítások 

megfogalmazása: a csoportok 

az összegyűjtött tárgyakról két 

igaz és egy hamis állítást írnak. 

 

 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

Memória 

 

Gondolkodás 

Koncentráció 

figyelem 

 

Nyelvi kreativitás 

Tiszta beszéd 

Metakommunikáció 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetőkör 

 

Frontális 

osztálymunka 

Csoport munka 

 

 

 

Ráhangolódás: 

Füllentős játék 

A tanító feltesz egy kérdést, 

amelyhez néhány választ 

fogalmaz meg. Ezek közül 

csak egy legyen helyes. A 

gyerekek csoportokban ülnek , 

így megbeszélhetik a kérdésre 

 

 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

 

Gondolkodás 

 

Mások gondolatainak 

Interaktív tábla 

Magnó 

Babzsák 



 

 

 

Csizmás kandúr 

Mondatkiegészítés 

 

 

Mesehallgatás 

 

 

 

 

 

Frontális 

osztálymunka 

 

adandó helyes választ. Jelre az 

ujjaikkal mutatják a szerintük 

helyes válasz sorszámát. 

Pl.: 

-Hány szem cseresznye fér el a 

kezemben? 
-Hány hónap van egy évben? 

-Hány éves vagyok én? 

A mese feldolgozása: 

Belső hang-gondolatkövetés 

Egy gyerek szerepbe lépve 

elmondja a gondolatait. 

A fiú szerepében: 

-Mire gondolt a legkisebb fiú, 

mikor a macskát kapta 

örökségül? 

A macska szerepében: 

-Mire gondolta macska, mikor 

azt látta, hogy kisgazdája nem 

örül neki ? 

megismerése 

 

 

 

 

Nyelvi kreativitás 

Tiszta beszéd 

Metakommunikáció 

 

 

 

 

 

  

 

Radnóti Miklós:Kis 

nyelvtan /vers/ 

Ó-ő a szavak végén 

Kooperatív 

tanulásszervezés 

Csoportbeszámoló

k csoport-

szóforgóval. 

Ráhangolódás, előkészítés: 

Beszédgyakorlatok 

Mit visz a kishajó? 

A gyerekek mondjanak –ó-ő-re 

végződő szavakat. 

Verbális kifejezőkészség 

Megfigyelés 

Gondolkodás 

Analízis-szintézis 

Fantázia 

 

  

 

 

 

Miből van a legtöbb? 

Keresztrejtvény 

 Ráhangolódás: 

Mátyás király parancsára c. 

Játék 

A játéknak több változata van 

de, ehhez a meséhez ezt a 

címet ajánljuk.A játék lényege, 

hogy a gyerekekenek 

Figyelem 

Összpontosítás 

 

Memória fejlesztése 

 

Verbális kifejezőkészség 

 

 



különböző mozgásos 

utasításokat kell végrehajtani, 

de csak akkor, ha előtte a 

játékmester elmondja  acímben 

szereplő mondatot is .Egyszerű 

utasításokat adjunk a 

gyerekeknek, pl.:Guggolj 

le!Kezeket magasba!...stb. 

Aki téveszt, az kieseik a 

játékból. 

Helyzetfelismerési, döntési 

készség 

 

Szabálytartás 

Könnyed és kifejező 

mozgás képessége 

Fantázia 

Kreativitás 

Nagymozgások fejlesztése 

4. hét 

     23-30. óra 

 

 

 

A békakirály 

Mesecím-mondat 

egyeztetése, rajz-mondat 

egyeztetése 

 

 

 

 

 

Beszélgetőkör 

 

 

Frontális 

osztálymunka- 

 

 

 

 

Szóforgó 

Csoportforgó 

Páros munka 

 

Ráhangolódás: A tanár 

szerepben 

-Szervusztok gyerekek! Én egy 

királylány vagyok. Most persze 

irigykedte,k és azt hiszitek, 

hogy milyen jól megy a sorom, 

de elárulom, hogy nagy 

bánatom van... 

Kérdezztek! Találjátok ki miért 

vagyok szomorú! 

A mese feldolgozása: 

Kerekasztal: mesevázlat 

készítése – egyszerűbb: képek 

és megnevezésük időrendi 

sorrendbe állítása (ahogyan a 

mesében megjelennek), 

bonyolultabb: mondatok sorba 

rendezése. 

A kerekasztal ellenőrzése: 

csoportforgóval (az ellenőrzés 

egyszerű, mivel minden 

csoportnak ugyanaz volt a 

 

 

 

 

 

Verbális kifejezőkészség 

 

 

Fantázia 

Kreativitás 

 

 

 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

 

Gondolkodás 

Saját élmények 

megfogalmazása 

Tolerancia 

Mások gondolatainak 

megismerése 

 



feladata) 

Jelenetezés: 

A mese egy-egy jelenetének 

eljátszása. 

 

 

Nagymozgások fejlesztése 

 

  

 

 

Holnap leszek 

nyolcéves /vers/ 

A gondolj rám virág 
/vers/ 

Diktálás,mondatrendezé

s 

Rejtvény 

Diktálás, 

mondatrendezés 

Hangsúlyos olvasás 

 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális 

osztálymunka 

Csoportmunka 

Ráhangolódás, dramatikus 

tevékenységek gyakorlása: 

Önarckép tükörrel 

Hangulatkeltő énekkel 

vezetjük be a játékot (pl. Sárga 

csikó, csengő rajta…), majd 

mindenki kap egy kis 

zsebtükröt, és megnézi magát 

benne. Milyen a külsőm? Meg 

kell figyelni a fejformát, 

szemeket stb., majd mindenki 

elmondja, milyennek látja 

magát. 

-Milyennek látod magad? 

A szöveg feldolgozásának 

lezárása: 

Kéz- és talplenyomatok 

készítése 

A gyerekek körberajzolják 

tenyerüket vagy/és talpukat, 

kivágják és összehasonlítják a 

másik gyerek nyomatával.Ezt a 

folyamatot időszakonként 

(minden évben érdemes) 

megismételjük. 

Verbális kifejezőkészség 

Emlékezet 

Fantázia 

Együttműködés 

 

 

 

 

Érzékelés 

orientált figyelem 

verbalizálás 

 

 

Helyzetfelismerési, döntési 

készség 

 

Szabálytartás 

Könnyed és kifejező 

mozgás képessége 

 

 

Önismeret fejlesztése 

Azonosságtudat kialakítása 

Vizuális kommunikáció 

Kis tükör 

 

Interaktív tábla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kartonpapír, 

rajzeszköz, olló 

 

5. hét 

31-38. óra 

 

A csodatarisznya c. 

mese 

 

 

Frontális 

Ráhangolódás, dramatikus 

tevékenységek gyakorlása, egy 

hónap elteltével új csoportok 

 

 

 

 



Címadás, 

mondatkiegészítés 

Mesefeldolgozás-

illusztráció 

Betűrend 

osztálymunka 

 

 

 

kialakítása: 

Keveredj! Állj meg! 

Csoportosulj!  

A gyerekek sétálgatnak a 

teremben. A tanító egy számra 

utaló mondatot, feladványt 

mond (pl.: 4 törpe lakott az 

erdei házikóban.). Ekkor a 

játékosoknak csoportot kell 

alkotniuk úgy, hogy egy 

csoportban csak annyian 

lehetnek, ahányas szám 

szerepelt a feladványban. Ez a 

játék többször megismétlődik, 

addig, amíg annyi ember nem 

kerül egy csoportba, ahány fős 

csoportot szeretnénk. 

Fantázia 

Kreativitás 

Nagymozgások fejlesztése 

Helyzetfelismerési, döntési 

készség 

 

Szabálytartás 

Könnyed és kifejező 

mozgás képessége 

 

 

  

 

 

Zelk Zoltán: Este jó, 

este jó... 

Vers másolása 

 

 

Frontális 

osztálymunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoport munka 

Csoportbeszámoló

Ráhangolódás:  

Asszociációs játék 

-Szavakat mondok, pl.:anya 

,család…stb. és mond ki azt a 

szót, ami először eszedbe jut! 

A vers feldolgozása: 

Az élet egy napja 

-Hogy telik egy napod? 

Készítsd el a napirendedet! 

Mi van a tető alatt? 

-Minden csoportnak rajzoltam 

egy házat. a ház egyik oldalán 

a családdal kapcsolatos 

örömök, jó dolgok vannak, a 

másik oldalán mindaz, ami 

Verbális kifejezőkészség 

 

Gondolkodás 

 

Saját élmények 

megfogalmazása 

Tolerancia 

Mások gondolatainak 

megismerése 

 

Emlékezet 

Együttérzés 

Memória 

 

 

 

Csomagoló 

papír 

Interaktív tábla 

Magnó 

 

 

 

 

Csomagoló 

papír 

Filctoll 

 



k csoport-

szóforgóval. 

problémát, gondot jelent, amit 

ti szeretnétek megváltoztatni. 

Írjátok tele a ház mindkét felét, 

utána közösen megbeszéljük a 

leírtakat. 

 Diákból tanító  

Személyes adatok írása 

Frontális 

osztálymunka 

Kooperatív 

tanulásszervezés 

  

Verbális kifejezőkészség 

 

 

 

6. hét 

39-46. 

óra 

 

                 

 

 

 

 

 

Kányádi S: Ha én 

zápor volnék... 

Diktálás-szómagyarázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráhangolódás, dramatikus 

tevékenységek gyakorlása 

Ritmusjátékok, 

beszédgyakorlatok, 

légzőgyakorlatok 

A csepp, csepp, csepereg c. 

mondókával végezzük a 

gyakorlatokat 

1. Lézőgyakorlat a mondóka 

szövegével 

2. Ajakartikulációs gyakorlat a 

mondóka szövegével 

3. Ritmusgyakorlat a mondóka 

szövegével 

4. –Énekeljük el együtt a dalt 

is! 

Csepp, csepp, csepereg 

- villan, csattan, megered; 

Zápor függöny zuhatag 

- fut a felho, süt a nap. 

Jött, ment - jót esett: 

funek, fának jól esett. 

Előkészítés-A gólyakalifa c. 

 

Ritmusérzék fejlesztése 

 

Helyzetfelismerési, döntési 

készség 

 

Szabálytartás 

Könnyed és kifejező 

mozgás képessége 

 

Tiszta beszéd 

Figyelem  

Koncentráció 

 

 

Verbális kifejezőkészség 

 

 

 

 

 

 

 

CD lejátszó 

Interaktív tábla 

Magnó munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mese ajánlott megelőző 

tevékenysége 

Varázspálca c. játék-

előkészítés 
Minden gyerek készítsen magának 

egy varázspálcát úgy, hogy egy 

botot vonjanak be ezüst- vagy 

aranyszínű alufóliával. Díszítsék 

csillaggal vagy egy fehér csíkkal a 

tetejét. Ezek a hagyományos 

varázspálca külső jegyei, de saját 

pálcáját természetesen mindenki 

saját ízlése, ötlete alapján készítheti 

el.  

Vers tanulása: 

Hókusz-pókusz, 

Alma, dió, kókusz, 

eldugom, hogy meg ne egye 

előlem a mókus. 

Egyen inkább pókhúst, 

kövér vízi lótuszt, 

hasa tőlük kerekedjen, 

farka tőlük veresedjen. 

Csiribű-csiribá, 

ez ide az ágy alá, 

amaz meg a polcra – 

jó lesz karácsonyra! 

A vers feldolgozása: 

Közös rajzolás 

-Rajzoljátok le az egyes 

versszakokat 

csomagolópapírra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativitás 

Együttműködés 

Vizuális készségfejlesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuális kifejezőkészség 

Kreativitás 

 

 

 

Vastag 

hurkapálca 

Ezüst ill. arany 

papír 

  

 

 
Ráhangolódás:Szabad 

 

 

 



 

Október 6. A magyar 

nemzet gyásznapja 

A szabadságharc hősei 

c. olvasmány 

Adatgyűjtés, címadás 

Mondatkiegészítés 

 

 

 

 

asszociáció- a megismert játék 

egy másik változata : 

Körben ülnek a gyerekek, és 

szabad asszociációval 

folytatják a megkezdett 

mondatot. Pl.: Nekem a zöldről 

a fű jut az eszembe. Nekem a 

fűről a rét jut eszembe. A rétről 

nekem a labdázás jut eszembe. 

Nekem a labdázásról 

….Kezdjük a csata, vagy a hős 

szavakkal. 

-Mi jut eszedbe, ha azt 

mondom, hogy hős? 

 

 

Ősszetartozás, hazafias 

érzés erősítése 

Beszédbátorság 

  

 

 

A gólyakalifa története 

c. olvasmány 

Kérdés-válasz 

egyeztetése 

Szóalkotás szótagokból 

 Ráhangolódás: 

Általános készségfejlesztő 

gyakorlatok 

Varázspálca c. játék 

Válasszatok párt magatoknak! 

Álljatok egymással szemben! 

Egyikőtök legyen a varázsló! 

A párja pedig vegye le a 

cipőjét!  

1. Ekkor a varázsló egy 

versikét kezd mondani, közben 

pálcáját 

– körkörösen vagy átlósan 

mozgatja,  

– esetleg téglalapot, négyzetet, 

háromszöget rajzol vele a 

levegőbe,  

– távolítja, közelíti a pálcát, 

 

Helyzetfelismerési, döntési 

készség 

 

Szabálytartás 

Könnyed és kifejező 

mozgás képessége 

 

Tiszta beszéd 

Koncentráció  

Figyelem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vagy 

– nyomtatott nagybetűket 

rajzol a levegőbe vagy más 

varázsmozdulatot végez stb.  

Eközben a társának szemével 

követnie kell a pálca 

mozgását úgy, hogy közben 

a fejét nem mozgatja.  

A vers a következő lehet: 

Oby Gyula: Van egy csillag  

Van egy csillag 

Csodacsillag 

Az a neve 

téged hívlak 

És melegen 

hív is téged 

akár fényét 

küldi érted 

Rá hallgass csak 

senki másra 

Esetleg még 

nagyapádra. 

2. Ezután a varázsló a varázsló 

elmondja a varázsigét.  

Ekkor kezdődik a varázslás, 

ami azt jelenti, hogy amerre a 

pálcát mozgatja a varázsló, 

arra kell dőlnie a zokniban 

vagy mezítláb álló társának. 

A pálcát a varázslónak négy 

irányban kell elmozdítania:  

– Előre – ekkor párja előre dől 

 

 

 

 

Fantázia 

Kreativitás 

Nagymozgások fejlesztése 

 

Együttműködés 

tolerancia 

 



addig, amíg az egyensúlyát 

tudja tartani, majd kilép 

támadóállásba, és a másik 

lábával mellé lép. 

– Hátra – ekkor hátrafelé dől, 

ameddig csak tud, majd 

utánalépve egyensúlyba 

kerül. 

– Azután jobbra dől, ameddig 

csak tud, majd visszaáll 

egyenes testtartásba. 

– Végül ugyanezt megteszi 

balra is. 

Ezután szerepet cserélnek a 

párok. 

Később a varázslást térden 

állva és törökülésben is lehet 

végezni. 

7. hét 

47-54. óra 

Trencsén c. olvasmány 

Diktálás, rokon értelmű 

igék 

 

Frontális 

osztálymunka 

 

 

 

Ősszetartozás, hazafias 

érzés erősítése 

Beszédbátorság 

 

 Petőfi S: Fekete 

kenyér c. vers 

 

 Értékelés: 

Kilépőkártya: 

-Mi tetszett a legjobban? 

-Mit tanultál ezen az órán? 

-Rájöttél e valamire? 

A tanító kioszt minden 

gyereknek egy kártyát, és arra 

kéri őket, hogy válasszukat 

szóban vagy írásban 

fogalmazzák meg. Az elkészült 

kilépő kártyákat a táblán 

Lényeglátás  

Önismeret 

 

 

Fantázia 

Kreativitás 

Énkép, önismeret 

Verbális kifejezőkészség 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

 

 



helyezzük el és egész nap ott is 

marad. Fontos, hogy a tanulók 

lássák egymás értékelését! 

 Olvasmány  1956. okt. 

23-ról 

Helytörténeti adatok 

gyűjtése 

Márai Sándor: 

Mennyből az angyal c. 

vers 

Illyés Gyula: Egy 

mondat a 

zsarnokságról 

Kérdő mondatok 

Szólások, közmondások 

    

8. hét 

55-61. 

óra 

 

 

 

A hollók bírája c. 

olvasmány 

Diktálás, 

mondatrendezés 

Mesealkotás rajzok 

segítségével 

Kérdés-válasz 

egyeztetése 

Igaz-hamis állítások 

 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális 

osztálymunka 

Csoportmunka 

 

Ráhangolódás, dramatikus 

tevékenységek gyakorlása, egy 

hónap elteltével új csoportok 

kialakítása 

Hajlított véleményvonal  

A tanulók egysoros vonalat 

képeznek aszerint, hogy 

valamilyen dologgal mennyire 

értenek egyet (százalékos 

arányban), de lehet születési 

hónapok vagy napok szerint is 

sorba állítani őket. Ha megvan 

a sor, akkor megfognak együtt 

egy hosszú madzagot, a tanító 

pedig a vonalat „félbehajlítja”, 

így szembe kerülnek 

 

 

 

Helyzetfelismerési, döntési 

készség 

 

Szabálytartás 

Könnyed és kifejező 

mozgás képessége 

 

Tiszta beszéd 

Koncentráció  

Figyelem 

 

 

Verbális kifejezőkészség 

 

 

 

 

Magnó 

Interaktív tábla 



egymással a gyerekek. 

Négyesével felosztva készen 

vannak a csoportok. 

Drarmatikus tevékenységek 

gyakorlása: 

Madarak voltunk, 

Földre szálltunk, 

Búzaszemet szedegettünk. 

Mondd meg, 

Hányat szedtél fel te! 

 (Rámutatunk valakire, és az 

egy madár mozgását utánozza. 

A gyerekeknek ki kell találni, 

hogy milyen madár lehet az 

illető.) 

Memória 

 

Emlékezet 

 

Mondatok 

igazságtartalmának 

eldöntése 

 

Nem verbális 

kommunikációs 

képességek-testséma 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kicsi szívem c. vers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális 

osztálymunka 

Páros munka 

 

Kooperatív tanulás 

Előkészítés, ráhangolódás: 

Légzőgyakorlatok, 

ajakartikulációs gyakorlatok 

kiszámolók szövegével: 

Piros kendő, pi, pi, pi. 

Az alatt van valami. 

Két kis egér meg egy nyúl, 

Kidűlhet az ifjú úr. 

 

Ó, ó, ó, tündérkaszinó, 

Kire jut a huszonkettő, 

Az lesz a fogó! 

Egy, kettő..., huszonkettő. 

Értékelés: 

Csoporttabló készítése 

A gyerekek elképzelnek egy 

helyet, ahol 

 

 

 

Verbális kifejezőkészség 

 

 

 

Szabálytartás 

Könnyed és kifejező 

mozgás képessége 

 

Tiszta beszéd 

Koncentráció  

Figyelem 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szervezés szívesen lennének együtt (erdő, 

tópart, 

űrhajó stb.). 

Megrajzolják, s a hozott 

fotókból kivágott 

kisgyermekkori képeket 

belehelyezik. 

A csoportok ötleteket 

gyűjthetnek 

egymástól. 

A szóvivőt felkészítik a 

bemutatóra. 

A tablók bemutatása 

A gyerekek értékelik a 

szóvivők munkáját, 

mindenkinél kiemelik, miért 

lehet megdicsérni. 

 Olvasmány október 

23-ról 

Beszélgetőkör 

Frontális 

osztálymunka 

 

A szöveg feldolgozása: 

Drámajáték 

Saját élmény 

megjelenítése(félelem) 

Verbális ill. nem verbális 

kifejezőeszközök 

fejlesztése 

 

9. hét 

62-69. 

óra 

 

 

Jancsi szabó c. 

olvasmány 

Olvasmány feldolgozása 

Rajzkészítés, diktálás, 

szógyűjtés 

Párbeszédek 

kiegészítése 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális 

osztálymunka 

Csoportmunka 

 

Csoportbeszámoló

k csoport-

szóforgóval. 

Ráhangolódás: 

Asszociációs játék -szabad 

asszociációk 

-Kimondom azt a szót, hogy 

TITOK. Mi jut az eszedbe 

róla? 

A mese feldolgozása: 

Szerepjáték-állatok 

mozgásának  

 utánzása hangok nélkül 

-Minden csoport kap tőlem egy 

 

 

Verbális kifejezőkészség 

Megfigyelés 

Analízis-szintézis 

 

Verbális kifejezőkészség 

 

 

Fantázia 

Kreativitás 

Interaktív tábla 

Magnó 

 



 

 

 

 

 

borítékot ,amiben egy állatnak 

a neve van. Mutassátok be az 

ott szereplő állatok mozgását, 

testtartását!Hangot nem 

szabad kiadni! 

(A mesében szereplő állatok-

róka,medve-szerepel a 

borítékban) 

Nagymozgások fejlesztése 

 

 Tarbay Ede: Ha az 

erdő besötétül c. verse 

Mondatkiegészítés, 

ellentétpárok 

Betűrend gyakorlás 

Beszélgetőkör 

Frontális 

osztálymunka 

Páros munka 

   

10. hét 

70-77. 

óra 

 

 

 

 

 

A király lustája c. 

olvasmány 

Toldalékolás 

Mondatkiegészítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális 

osztálymunka 

Páros munka 

Előkészítés, ráhangolódás: 

Mátyás király parancsára c. 

játék 

A játéknak több változata van 

de, ehhez a meséhez ezt a 

címet ajánljuk.A játék lényege, 

hogy a gyerekekenek 

különböző mozgásos 

utasításokat kell végrehajtani, 

de csak akkor, ha előtte a 

játékmester elmondja  acímben 

szereplő mondatot is .Egyszerű 

utasításokat adjunk a 

gyerekeknek, pl.:Guggolj 

le!Kezeket magasba!...stb. 

Aki téveszt, az kieseik a 

játékból. 

 

 

 

Szabálytartás 

Döntési képesség 

Helyzetfelismerési 

képesség 

Tiszta beszéd 

Koncentráció 

Figyelem 

 

Verbális kifejezőkészség 

Memória 

Emlékezet 

Énkép-önismeret 

Interaktív tábla 

Magnó 

 

 

Papír korona 

 

  

 

 

 
Előkészítés, ráhangolódás: 

Általános készségfejlesztő 

 

 

 



 

Kányádi Sándor: 

Róka-étlap c. verse 

A családról c. 

olvasmány 

Meghívó írása, 

tájékoztató értelmezése 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális 

osztálymunka 

Páros munka 

gyakorlatok 

Légzőgyakorlatok 

Lazító, feszítő gyakorlatok 

Rongybabázás 

Ajakartikulációs gyakorlatok 

Ritmusgyakorlatok 

Van egy csillag 

Csodacsillag 

Az a neve 

téged hívlak 

És melegen 

hív is téged 

akár fényét 

küldi érted 

Rá hallgass csak 

senki másra 

Esetleg még 

nagyapádra. 

Tiszta beszéd 

Koncentráció 

figyelem 

 

 

 

Verbális 

kifejezőképességek 

 Manóéknál c. 

olvasmány 

Szófajok gyakorlása 

 

    

11. hét 

78-85. 

óra 

»Szemétszüret«-

projekthét 

Tanulságos mese a 

hulladékról 

Mesefeldolgozás 

Hulladék vagy szemét? 

Újrahasznosítás 

Komposztálás 

jelentősége 

Környezettudatos 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális 

osztálymunka 

Csoportmunka 

Kooperatív 

tanulásszervezés 

 

 

 

 

Előkészítés, ráhangolódás: 

Fürtábra: szemét 

 

Adatgyűjtés:Gyermeklexikono

k használata csoport munkában 

 
 

 

 

 

Verbális kifejezőkészség 

Kreativítás  

Megfigyelés 

Együttműködés 

 

 

 

Interaktív tábla 

Számítógép 

Internet 



életmód ismérveinek 

megfogalmazása 

Vetélkedő 

12. hét 

86-93. 

óra 

 

 

 

Az aranyláncon függő 

kastély c. olvasmány 

Szófajok gyakorlása 

Rajz a történethez 

Szereplők tulajdonságai, 

mondatalkotás a 

szereplőkről 

 

 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális 

osztálymunka 

Csoportmunka 

 

Ráhangolódás, előkészítés: 

Körkérdés kötött 

mondatkezdéssel 

-Te mit kérnél egy szellemtől, 

ha teljesítené három 

kívánságodat? 

Azt kérném a szellemtől, hogy 

... 

Fejezzétek a be a mondatot! 

 

A szöveg feldolgozása: 

Dramatikus tevékenységek 

gyakorlása-jelenetezés-

megszólalnak a 

mellékszereplők 

Minden csoport választhat egy 

mellékszereplőt (Pl. az öreg 

király) a meséből. Az ő 

nézőpontjából adják elő 

rövidena történetet, vagy a 

történet egy részletét!A rövid 

felkészülést a csoportok 

bemutatója követi, majd 

közösen megbeszélik a 

látottakat 

Értékelés: 

Kilépőkártya: 

-Mi tetszett a legjobban? 

-Mit tanultál ezen az órán? 

 

Verbális kifejezőkészség 

Beszédbátorság 

Megfigyelés 

Figyelem 

 

Szabálytartás 

 

 

 

Verbális kifejezőkészség 

 

 

Fantázia 

Kreativitás 

Nagymozgások fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

Memória 

 

Gondolkodás 

Saját élmények 

Interaktív tábla 



-Rájöttél e valamire? 

A tanító kioszt minden 

gyereknek egy kártyát, és arra 

kéri őket, hogy válasszukat 

szóban vagy írásban 

fogalmazzák meg. Az elkészült 

kilépő kártyákat a táblán 

helyezzük el és egész nap ott is 

marad. Fontos, hogy a tanulók 

lássák egymás értékelését! 

megfogalmazása 

Tolerancia 

Mások gondolatainak 

megismerése 

 

  

 

Pilinszky J: 

Örökmozgó c. verse 

Igaz-hamis állítások 

Szómagyarázat 

Főnévragozás 

 

 

Kooperatív tanulás 

szervezés-csoport 

munka 

Ráhangolódás, dramatikus 

tevékenységek gyakorlása, egy 

hónap elteltével új csoportok 

kialakítása 

Memória játék: 

A gyerekek körben állnak. A 

kezdő játékos 

mond egy gyümölcsnevet, a 

következő 

megismétli az előzőt 

(előzőket), és hozzáteszi 

a sajátját. Aki nem tudja, 

kimarad egy 

körből vagy zálogot ad. 

 

 

Szabálytartás 

Tolerancia 

 

 

 

 

Koncentráció  

Figyelem 

Memória 

 

13.hét 

94-101. óra 

Szép karácsony szép 

zöld fája c. olvasmány 

Mondóka 

 

Beszélgetőkör 

Frontális 

osztálymunka  

Csoportmunka 

 

Az élet egy napja 

 

Szerep a falon 

Verbális kifejezőkészség 

Mese és valóság 

megkülönböztetése 

Együttérzés, azonosulás a 

szereplőkkel 

Interaktív tábla 

CD lejátszó 

  

 

 

 

 

 

A szöveg feldolgozása után a 

lezárás idejére: 

Közös rajzolás-Levél 

Azonosságtudat kialakítása 

Vizuális kommunikáció 

 

 

 

 



Mikulás c.olv. 

Mese a Mikulásról c. 

olv. 

Mondatok írása a Télről 

Személyes adatok írása 

Kooperatív tanulás 

szervezés-csoport 

munka 

Télapónak kötött 

mondatkezdéssal  

(Pl.: Nagyon szépen kérlek...) 

Kiállítás szervezése: 

Az elkészült munkák kiállítása 

A csoportok körbejárják az 

asztalokon lévő 

munkákat, majd a tanító jól 

látható helyre 

kiteszi valamennyit. 

 

 

Tolerancia 

Mások munkáinak, 

gondolatainak 

megismerése 

 

Csomagoló 

papír  

Zsírkréta 

Olló 

ragasztó 

14.hét 

102-109. óra 

Luca napi szokások 

Főnév, szókiegészítés 

Beszélgetőkör 

Egyéni munka 

Frontális 

osztálymunka 

Csopotr interjú 

 

Állókép, szoborjáték 

-Játszd el a boszorkányok 

családját mozdulatlan képben! 

 

Nem verbális 

kommunikációs 

képességek-testséma 

Nagymozgások fejlesztése 

Interaktív tábla 

Magnó 

CD lejátszó 

 Karácsony c. 

olvasmány 

Kérdés-válasz 

egyeztetése 

 

   Bábok 

Fejbábok 

Paraván 

 Ady E:Kis karácsonyi 

ének /részlet/ 

Mondatkiegészítés 

 

   Csomagoló 

papír  

Zsírkréta 

Olló 

ragasztó 

 Mária kis szamara c. 

olvasmány 

Rajz és írás Betlehemről 

   Csomagoló 

papír  

Zsírkréta 

Olló 

ragasztó 

15.hét 

110-117. óra 

 

 

 

 
A szöveg feldolgozása: 
Közös rajzolás: Az én 

Megfigyelés 

Verbális kifejezőkészség 

Interaktív tábla 

CD lejátszó 



  

A szeretet ünnepe 

Írás karácsonyi 

hagyományokról 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális 

osztálymunka 

Egyéni munka 

 

karácsonyfám-memóriajáték 

-Meséld el a 

padszomszédodnak, hogy 

milyen szokott lenni a 

karácsonyfátok!Ezek után ő 

emlékezetből megpróbálja 

lerajzolni.Az esetleges 

tévedéseket csak a rajz 

elkészülte után szabad 

megbeszélni! 

Kiállítás szervezése: 

Az elkészült munkák kiállítása 

A csoportok körbejárják az 

asztalokon lévő 

munkákat, majd a tanító jól 

látható helyre 

kiteszi valamennyit. 

Értékelés: 

Kilépőkártya: 

-Mi tetszett a legjobban? 

-Mit tanultál ezen az órán? 

-Rájöttél e valamire? 

A tanító kioszt minden 

gyereknek egy kártyát, és arra 

kéri őket, hogy válasszukat 

szóban vagy írásban 

fogalmazzák meg. Az elkészült 

kilépő kártyákat a táblán 

helyezzük el és egész nap ott is 

marad. Fontos, hogy a tanulók 

lássák egymás értékelését! 

Együttérzés, azonosulás a 

szereplőkkel 

Azonosságtudat kialakítása 

Vizuális kommunikáció 

Lényeglátás 

Önismeret 

 

 

 

Tolerancia 

Mások munkáinak, 

gondolatainak 

megismerése 

 

 

 

 

 

 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

Memória 

 

Gondolkodás 

Saját élmények 

megfogalmazása 

Tolerancia 

Mások gondolatainak 

megismerése 

 

 

Csomagoló 

papír  

Zsírkréta 

Olló 

ragasztó 

   Ráhangolódás:   



 

Weöres S.: Ujjé!vi 

mese 

Szólások, közmondások 

Mondatalkotás 

igekötőkkel 

Igekötők felismerése 

 

 

Kooperatív tanulás 

szervezés-csoport 

munka 

Általános készségfejlesztő 

gyakorlatok 

Légzőgyakorlatok 

Lazító, feszítő gyakorlatok 

Rongybabázás 

Ajakartikulációs gyakorlatok 

Ritmusgyakorlatok 

A vers feldolgozása ezekkel a 

gyakorlatokkal 

Szabálytartás 

Koncentráció 

Figyelem 

Tiszta beszéd 

Verbális kifejezőeszközök 

fejlesztése 

Ritmusérzék 

  

 

 

Benedek Elek: Kicsike 

c. verse 

Adatok helyesírása 

 

 

 

Kooperatív tanulás 

szervezés-csoport 

munka 

Ráhangolódás: 

Általános készségfejlesztő 

gyakorlatok 

Légzőgyakorlatok 

Lazító, feszítő gyakorlatok 

Rongybabázás 

Ajakartikulációs gyakorlatok 

Ritmusgyakorlatok 

A vers feldolgozása ezekkel a 

gyakorlatokkal 

 

Szabálytartás 

Koncentráció 

Figyelem 

Tiszta beszéd 

Verbális kifejezőeszközök 

fejlesztése 

Ritmusérzék 

 

16.hét 

118-119. óra 

Újévi szokások 

Írás a szilveszteri 

hagyományokról 

Beszélgetőkör 

Frontális 

osztálymunka 

 

 

 

Megfigyelés 

Emlékezet 

Interaktív tábla 

 

 

 

17.hét 

120-127. 

óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holle anyó c. 

olvasmány I. rész 

Szó és szómagyarázat 

igékkel 

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális 

osztálymunka 

 

A szöveg feldolgozása: 

Dramatikus tevékenységek 

gyakorlása-jelenetezés-

megszólalnak a 

mellékszereplők 

Minden csoport választhat egy 

mellékszereplőt  a meséből. Az 

ő nézőpontjából adják elő 

rövidena történetet, vagy a 

 

 

 

Fantázia 

Kreativitás 

Térben, időben való 

tájékozódás 

 

 

Verbáli, nem verbális 

 

 

 

Interaktív tábla 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holle anyó II. rész 

Szómagyarázat igékkel 

Levél írása 

 

Csoportmunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

történet egy részletét!A rövid 

felkészülést a csoportok 

bemutatója követi, majd 

közösen megbeszélik a 

látottakat. 

Értékelés: 

Kilépőkártya: 

-Mi tetszett a legjobban? 

-Mit tanultál ezen az órán? 

-Rájöttél e valamire? 

A tanító kioszt minden 

gyereknek egy kártyát, és arra 

kéri őket, hogy válasszukat 

szóban vagy írásban 

fogalmazzák meg. Az elkészült 

kilépő kártyákat a táblán 

helyezzük el és egész nap ott is 

marad. Fontos, hogy a tanulók 

lássák egymás értékelését! 

kifejezőeszközök 

fejlesztése 

 

 

Megfigyelés 

Memória 

Képzelet 

Fantázia 

 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

Memória 

Gondolkodás 

Saját élmények 

megfogalmazása 

Tolerancia 

Mások gondolatainak 

megismerése 

 

 

 

 

Interaktív tábla 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítés, ráhangolódás: 

Mátyás király parancsára c. 

játék egyik változatával 

indítsuk a modult.Mátyás 

király neve helyett Attila , a 

hunok királya megnevezést 

használjuk! 

A játék lényege, hogy a 

gyerekekenek különböző 

mozgásos utasításokat kell 

végrehajtani, de csak akkor, ha 

előtte a játékmester elmondja  

acímben szereplő mondatot is 

 

Szabálytartás 

Koncentráció 

Figyelem 

 

 

 

 

Tiszta beszéd 

Verbális kifejezőeszközök 

fejlesztése 

Figyelem, 

koncentráció 

 



 

 

 

Az igazlátás c. monda 

Igekötős igék 

 

 

Kooperatív tanulás 

szervezés-csoport 

munka 

.Egyszerű utasításokat adjunk a 

gyerekeknek, pl.:Guggolj 

le!Kezeket magasba!...stb. 

Aki téveszt, az kieseik a 

játékból. 

A szöveg feldolgozása: 

Vita-Disputa 

A vita eldöntendő kérdése, 

hogy gonoszak voltak-e a 

vitézek.A négyfős 

csoportokból kettő támogató, 

kettő pedig ellenző állásponton 

legyen. Minden pár az általa 

képviselt álláspontot hivatott 

képviselni.Érveikről listát is 

készíthetnek. A tanító dönti el, 

hogy van –e erre idő, vagy 

csak szóban hallgatja meg a 

párokat. 

A vita lezárásaként 

konszenzusos álláspontot 

alakítanak ki a leghatásosabb 

érvek alapján. 

Értékelés: 

A történet folytatása 

A csoportok feladata, hogy 

képzeljék el, ők hogyan 

folytatanák a történetet.Mit 

csinálhatott, mire gondolhatott 

a két vitéz az ítélet után? 

 

 

 

 

 

 

Szóbeli 

kifejezőkészség,vitakészsé

g kialakítása 

Érvelés 

Meggyőzés 

 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

 

Gondolkodás 

Saját élmények 

megfogalmazása 

Tolerancia 

Mások gondolatainak 

megismerése 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

Fantázia 

Kreativitás 

Verbális kifejezőeszközök 

fejlesztése 

  

A hunok c. olvasmány 

 

 
Előkészítés, ráhangolódás: 

Mátyás király parancsára c. 

 

Szabálytartás 

 



A hunokról tanultak 

összefoglalása 

 

Kooperatív tanulás 

szervezés-csoport 

munka 

játék játék egyik változatával 

indítsuk a modult.Mátyás 

király neve helyett Attila , a 

hunok királya megnevezést 

használjuk. 

A játék lényege, hogy a 

gyerekekenek különböző 

mozgásos utasításokat kell 

végrehajtani, de csak akkor, ha 

előtte a játékmester elmondja  

acímben szereplő mondatot is 

.Egyszerű utasításokat adjunk a 

gyerekeknek, pl.:Guggolj 

le!Kezeket magasba!...stb. 

Aki téveszt, az kieseik a 

játékból. 

Döntési, helyzetfelismerési 

képesség 

Kifejező mozgás 

képessége 

 

Verbális kifejezőkészség 

 

 

Fantázia 

Kreativitás 

Nagymozgások fejlesztése 

18. hét 

128-135. 

óra 

Virító Pál c. mese I. 

rész 

Mondatkiegészítés 

igékkel 

 

 

 

Virító Pál II. rész 

Szavak szófajok szerinti 

csoportosítása 

 

 

 

Virító Pál III. rész 

Virító Pál és a Csizmás 

kandúr c. mese 

Frontális 

osztálymunka 

Csoportmunka 

Beszélgetőkör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatív tanulás 

Ráhangolódás: 

Szoborjáték-Az elvarázsolt 

erdő nehezített változata 

 

 

A szöveg feldolgozása: 

Dramatikus tevékenységek 

gyakorlása-jelenetezés 

-Minden csoport készüljön fel 

és mutassa be azt a jelenetet, 

amelyik a legjobban tetszett a 

meséből! 

Ráhangolódás: 

Add tovább a mozdulatot ! 

Esőerdő 

A csoport körben áll. A 

 

 

Szabálytartás 

Döntési, helyzetfelismerési 

képesség 

Kifejező mozgás 

képessége 

 

 

Fantázia 

Kreativitás 

Nagymozgások fejlesztése 

 

 

Nem verbális 

kommunikációs 

 



összehasonlítása 
Szereplők tulajdonságai 

Cím és tartalom 

kapcsolata 

szervezés-csoport 

munka 

csoport egyik tagja mutat egy 

tetszőleges mozdulatot, ezt a 

következő átveszi, és hozzátesz 

egy másikat. Ezt a másik 

mozdulatot átadja a mellette 

állónak, aki átveszi, tesz hozzá 

egyet, és átadja a 

következőnek. Stb. 

képességek-testséma 

 

Fantázia 

Kreativitás 

Nagymozgások fejlesztése 

 

Nem verbális 

kommunikációs 

képességek-testséma 

19. hét 

136-143. 

óra 

Félévi felmérés 

szövegértésből 

Félévi felmérés 

anyanyelvi ismeretekből 

Arany János: Mátyás 

anyja c. versrészlet 

Mondatkiegészítés 

igékkel 

Levélírás, borítékcímzés 

Beszélgetőkör 

Frontális 

osztálymunka 

Csoportmunka 

Egyéni munka 

  

 

 

Fantázia ,szóbeli 

kifejezőképesség 

 

 Farsangi 

hagyományok 

Írás régi szokásokról 

Rajz és írás jelmezekről 

Kooperatív 

tanulásszervezés-

Csoportinterjú 

   

20.hét 

144-151. 

óra 

 

 

 

Rigócsőr király I. Rész 

Rajz kiegészitése 

mondatok segitségével 

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Csoportmunka 

Egyéni munka 

 

 

 

 

A szöveg feldolgozása: 

Dramatikus tevékenységek 

gyakorlása-jelenetezés-

megszólalnak a 

mellékszereplők 

Minden csoport választhat egy 

mellékszereplőt (pl. 

cselédlány) a meséből. Az ő 

nézőpontjából adják elő 

rövidena történetet, vagy a 

 

Szabálytartás 

Döntési, helyzetfelismerési 

képesség 

Kifejező mozgás 

képessége 

 

Verbális kifejezőkészség 

 

 

Interaktiv tábla 



 

 

Rigócsőr király II. 

Rész 

Mondatalkotás 

meseszereplőkről 

Szereplők jellemzése-

melléknév 

Kérdő mondatok 

olvasása, válasz irása –

mondatfajták 

 

 

 

Kooperatív tanulás 

szervezés-csoport 

munka 

történet egy részletét!A rövid 

felkészülést a csoportok 

bemutatója követi, majd 

közösen megbeszélik a 

látottakat. 

A szöveg feldolgozása: 

Dramatikus tevékenységek 

gyakorlása-jelenetezés 

-Minden csoport készüljön fel 

és mutassa be azt a jelenetet, 

amelyik a legjobban tetszett a 

meséből! 

Fantázia 

Kreativitás 

Nagymozgások fejlesztése 

Képzelet 

Memória 

Figyelem 

Verbális kifejezőkészség 

Fantázia 

Kreativitás 

Nagymozgások fejlesztése 

 Régi foglalkozások 

gyűjtése 

Fonás, szövés c. Olv. 

 

 

Páros munka 

Kooperatív tanulás 

szervezés-

ellenőzés párban 

   

21. hét 

152-159. 

óra 

 

 

 

 

 

 

 

A komédiás disznó c. 

olv. 

Kérdő m. olvasása, 

válaszadás-mondatfajták 

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Csoportos és 

egyéni munka 

Ráhangolódás, dramatikus 

tevékenységek gyakorlása, egy 

hónap elteltével új csoportok 

kialakítása 

Párkereső játék 

A gyerekek állatneveket 

húznak. A tanító 

jelt ad és mindenki utánozza az 

állat hangját, 

ill. valahogy megjeleníti az 

általa húzott 

állatot. Amikor az állatok 

egymásra találnak, 

elhallgatnak. 

Szükség esetén a csendjelet 

 

Szabálytartás 

Kifejező mozgás 

képessége 

 

Verbálisés nem verbális 

kifejezőkészség 

 

 

Fantázia 

Kreativitás 

Nagymozgások fejlesztése 

 

 

Képzelet 

Interaktiv tábla 



alkalmazzák. 

A kialakult új párok alkotjak 

egy hónapig a csoportokat. 

Memória 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A csuka büntetése c. 

olv.  

Rajz a történethez 

Szótagolás, 

magánhangzók irása 

Diktálás, szó, 

szómagyarázat 

egyeztetése 

Történetmesélés vázlat 

segitségével 

Kérdő mondatos 

mesecímek gyűjtése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatív tanulás 

szervezés-csoport 

munka, páros 

munka 

 

 

 

 

 

 

Páros munka 

Kooperatív tanulás 

szervezés-

ellenőzés párban 

 

Ráhangolódás, előkészítés: 

Hullámok: 

Álljatok kis terpeszállásba úgy, 

hogy a derekatokra tett 

karotokat összekulcsoljátok a 

mellettetek álló karjával! 

Képzeljétek el, hogy ti vagytok 

a Balaton, és a szél lassan 

megmozgat benneteket! 

Nagyon figyeljetek arra, hogy 

mikor kell nektek indítani a 

mozgást, és mikor nem megy 

tovább a hullám, vagyis támasz 

vagytok a hullámzásban! Most 

legyünk olyan hullám, amelyik 

nem csapódik neki a 

köveknek! Ti is figyeljetek a 

folyamatos hullámzásra! Ne 

koccanjon össze a vállatok! 

A szöveg feldolgozása: 

Drámajáték: 

Mi történhetett a színfalak 

mögött? 

A csoportok rövid 

instrukciókat kapnak, melyeket 

aztán meg kell jeleníteniük. 

Belső hangok: 

A tanító elmagyarázza a 

gyerekeknek a „belső hangok” 

 

Szabálytartás 

Kifejező mozgás 

képessége 

 

Verbális kifejezőkészség 

 

 

Fantázia 

Kreativitás 

Nagymozgások fejlesztése 

 

Dramatikus készség 

Nem verbális 

kommunikációs 

képességek-testséma 

 

 

 

 

 

Szabálytartás 

Döntési, helyzetfelismerési 

képesség 

Kifejező mozgás 

képessége 

 

Verbális kifejezőkészség 

 

Interaktív tábla 

projektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bábok 

Fejbábok 

Paraván 



technikát. (Ennek lényege, 

hogy a gyerekek, miközben 

olvassák a szöveget, bizonyos 

helyeken megállnak. Egy 

kiválasztott szereplő 

kimondatlan gondolatait, 

érzelmeit 

fogalmazzák meg az adott 

pillanatban.) 

Forró szék: 

Az osztály közösen eldönti, 

hogy mely szereplőket látná 

szívesen a forró székben. A 

gyerekek közül egy-egy önként 

vállalkozó gyerek „belebújik” 

egy kiválasztott szereplő 

bőrébe, s beül a „forró 

székbe”. Ezzel azt is vállalja, 

hogy bármilyen kérdést 

föltesznek neki, megpróbál 

válaszolni arra (természetesen 

mint adott meseszereplő). 

Ebben a játékban meg lehet 

kérdezni mindazt, ami nem 

hagyja nyugodni, ami 

valamiért nagyon 

foglalkoztatja 

a gyerekeket. 

Tudósítás: 

A csoportok rövid tudósítást 

készítenek a bíróságról, ahol a 

bölcs döntés meg fog születni. 

 

Fantázia 

Kreativitás 

Nagymozgások fejlesztése 

 

Tiszta beszéd 

Verbális készség 

Gondolkodás 

Fantázia 

Kreativitás 

Figyelem 

Koncentráció 

 

 

 

Beszédkedv 

Beszédbátorság 

 

Fantázia 

Kreativitás 

Figyelem 

Koncentráció 

 

Tiszta beszéd 

Verbális készség 

Gondolkodás 

 

 

Tolerancia 

Mások gondolatainak 

megismerése 

Beszédkedv 



Alkotásaikat felovassák, vagy 

elő is adhatják. A látottakat, a 

hallottakat meg kell beszélni! 

Értékelés: 

Közös rajzolás:  

A csoportok rajzolják le az 

egyes szereplőket, ahogy ők 

elképzelik. 

Kiállítás szervezése: 

Az elkészült munkák kiállítása 

A csoportok körbejárják az 

asztalokon lévő 

munkákat, majd a tanító jól 

látható helyre 

kiteszi valamennyit. 

Beszédbátorság 

Fantázia 

Kreativitás 

Figyelem 

Koncentráció 

Tiszta beszéd 

Verbális készség 

Gondolkodás 

Fantázia 

Kreativitás 

Mások munkáinak, 

gondolatainak 

megismerése 

Gondolkodás 

Azonosságtudat kialakítása 

Vizuális kommunikáció 

22. hét 

160-167. óra 

Régi korok iskolái 

Tanítóból nyomdász  I. 

rész  

Igaz-hamis állitások 

Tanítóból nyomdász 

II. rész 

Tartalomelmondás, 

vázlatirás 

Frontális 

osztálymunka 

Egyéni munka 

 

Kooperatív tanulás 

szervezés-csoport 

munka 

 

 

 

 

 

Megfigyelés 

Időben való tájékozottság 

Hazafias érzés 

 

 Az ostábla c. olv. 

 

Kooperatív tanulás 

szervezés 
   

 Vörösmarty M: Szózat 

Adatgyűjtés költőkről 

Toldalékos főnevek 

Páros munka 

Kooperatív tanulás 

szervezés-

ellenőzés párban 

   

23. hét 

168-175.ó 

 

 

 

 
Ráhangolódás, előkészítés: 

Híre terjedt, pletyka játék 

 

 

Interaktiv tábla 

 



 

 

A székely csizmadia és 

a Szélkirály I. Rész 

Mondatok olvasása, rajz 

készitése 

A székely csizmadia II. 

rész 

Igekötős igék 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Csoportos munka 

A játékosok körben állnak. A 

kezdő kitalál egy nem túl rövid 

mondatot, 

és a jobb oldali társának a 

fülébe súgja, aki ugyanígy 

továbbadja a hallott mondatot a 

szomszédjának. 

Miközben a hír körbeér, a 

kezdőnek van ideje – egy a 

többiek számára nem látható 

helyre – felírni a kezdő 

mondatot. 

Mikor az utolsó játékos is 

megkapta a hírt, ő hangosan ki 

is mondja, így össze tudjuk 

hasonlítani azt az 

eredeti információval.  

A szöveg feldolgozása: 

Dramatikus tevékenységek 

gyakorlása-jelenetezés 

-Minden csoport készüljön fel 

és mutassa be azt a jelenetet, 

amelyik a legjobban tetszett a 

meséből! 

Értékelés: 

Kilépőkártya: 

-Mi tetszett a legjobban? 

-Mit tanultál ezen az órán? 

-Rájöttél e valamire? 

A tanító kioszt minden 

gyereknek egy kártyát, és arra 

kéri őket, hogy válasszukat 

 

 

 

Szabálytartás 

Döntési képesség 

Beszédkedv 

Beszédbátorság 

 

Fantázia 

Kreativitás 

Figyelem 

Koncentráció 

 

Tiszta beszéd 

Verbális készség 

Gondolkodás 

 

Figyelem 

Türelem 

 

 

 

 

 

Beszédkedv 

Beszédbátorság 

 

Képzelőerő 

Fantázia 

Memória 

Verbális kifejezőkészség 

Kreativitás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bábok 

Fejbábok 

Paraván 

 



szóban vagy írásban 

fogalmazzák meg. Az elkészült 

kilépő kártyákat a táblán 

helyezzük el és egész nap ott is 

marad. Fontos, hogy a tanulók 

lássák egymás értékelését! 

Saját élmények 

megfogalmazása 

Tolerancia 

Mások gondolatainak 

megismerése 

  

 

A csaló c. olv. 

Főnév toldalékolása tól-

től 

Történetmesélés 

kulcsszavak 

segitségével 

Tulajdonnevek 

 

 

 

Kooperatív tanulás 

szervezés-csoport 

munka 

Ráhangolódás: 

Asszociációs játék -szabad 

asszociációk 

-Kimondom azt a szót, hogy 

CSALÓ. Mi jut az eszedbe 

róla? 

A szöveg feldolgozása: 

Dramatikus tevékenységek 

gyakorlása-jelenetezés 

-Minden csoport készüljön fel 

és mutassa be azt a jelenetet, 

amelyik a legjobban tetszett a 

meséből! 

Beszédkedv 

Beszédbátorság 

 

 

Mások gondolatainak 

megismerése 

Gondolkodás 

Időben, térben való 

tájékozódás 

 

Kifejező mozgás 

Verbális ill. nem verbális 

kifejezőeszközök 

 

24. hét 

176-183. óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráhangolódás, dramatikus 

tevékenységek gyakorlása, egy 

hónap elteltével új csoportok 

kialakítása 

Az új csoportokat hajlított 

véleményvonallal alakítjuk ki. 

Hajlított véleményvonal  

A tanulók egysoros vonalat 

képeznek aszerint, hogy 

valamilyen dologgal mennyire 

értenek egyet Pl.: 

-Ki ébredt ma jókedvűen?Aki 

 

 

Szabálytartás 

Döntési, helyzetfelismerési 

képesség 

 

 

 

 

 

Térben való tájékozódás 

Képzelet, fantázia 

 

Interaktiv tábla 



 

 

 

Ellenség vagy jóbarát? 

c. olv 

Mondatok olvasása, rajz 

a történethez 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális és egyéni 

munka 

jókedvűen ébredt álljon ide 

elém egyes oszlpoban! Utána 

sorakozzanak akik 

rosszkedvűen kezdték a napot! 

 Ha megvan a sor, akkor 

megfognak együtt egy hosszú 

madzagot, a tanító pedig a 

vonalat „félbehajlítja”, így 

szembe kerülnek egymással a 

gyerekek. Négyesével 

felosztva készen vannak a 

csoportok. 

Időkitöltő feladat ill. Játék : 

Mátyás király parancsára c. 

játék 

A játéknak több változata van 

de, ehhez a meséhez ezt a 

címet ajánljuk. A játék 

lényege, hogy a gyerekekenek 

különböző mozgásos 

utasításokat kell végrehajtani, 

de csak akkor, ha előtte a 

játékmester elmondja  acímben 

szereplő mondatot is .Egyszerű 

utasításokat adjunk a 

gyerekeknek, pl.:Guggolj 

le!Kezeket magasba!...stb. 

Aki téveszt, az kieseik a 

játékból. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelem 

Koncentráció 

Nagymozgások fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

Szabálytartás 

Döntési, helyzetfelismerési 

képesség 

Figyelem 

Koncentráció 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ráhangolódás, előkészítés: 

Memória játék: 

A gyerekek körben állnak. A 

 

 

Figyelem 

 



 

 

Az állatokról c. olv. 

Összetett szavak 

alkotása 

 

 

Kooperatív tanulás 

szervezés-csoport 

munka 

 

kezdő játékos 

mond egy állatnevet, a 

következő 

megismétli az előzőt 

(előzőket), és hozzáteszi 

a sajátját. Aki nem tudja, 

kimarad egy 

körből vagy zálogot ad. 

Némajáték: állatok bemutatása 

csoportban.Minden csoport 

kap egy borítékot,ami egy állat 

nevét rejti.Hangok nélkül, csak 

a  mozgását utánozva kell 

bemutatni. 

A szöveg feldolgozása. 

Párkereső: 

Az osztály fele olyan kártyát 

kap, amelyiken valamilyen 

állattal kapcsolatos szólást 

talál.Pl.:Buta,( mint a tyúk.) 

Az osztály másik fele pedig 

olyan kártyát kap, amelyiken a 

szólások befejezése van 

felírva. A gyerekek a külön-

külön kapott egy-egy fél 

szólással megpróbálnak párt 

keresni maguknak.Az így 

kialakult párok együtt fognak 

dolgozni ebben a modulban. 

Értékelés: 

Kilépőkártya: 

-Mi tetszett a legjobban? 

Koncentráció 

Memória 

 

 

 

 

 

Dramatikus készség 

Nem verbális 

kommunikációs 

képességek-testséma 

 

 

 

 

 

Gonddolkodás 

Figyelem 

Koncentráció 

 

 

 

 

 

Fantázia 

Kreativitás 

Nagymozgások fejlesztése 

 

 

 

 

 



-Mit tanultál ezen az órán? 

-Rájöttél e valamire? 

A tanító kioszt minden 

gyereknek egy kártyát, és arra 

kéri őket, hogy válasszukat 

szóban vagy írásban 

fogalmazzák meg. Az elkészült 

kilépő kártyákat a táblán 

helyezzük el és egész nap ott is 

marad. Fontos, hogy a tanulók 

lássák egymás értékelését! 

 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

Memória 

 

Gondolkodás 

Saját élmények 

megfogalmazása 

Tolerancia 

Mások gondolatainak 

megismerése 

 A családról c. olv. 

Fogalmazás a családról 

kérdések segitségével 

Szó rajz egyeztetése 

Toldalékos főnevek ról-

ről 

 

 

 

Kooperatív tanulás 

szervezés-csoport 

munka 

 

 

  

25.hét 

184-190. 

óra 

 

 

 

Az Agyag-hegyen c. 

olv I. rész 

Szavak olvasása, rajz a 

történethez 

 

 

 

 

 

 

Az Agyag-hegyen II. 

rész 

 

Beszélgetőkör 

Frontális , egyéni 

és csoportmunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatív tanulás 

szervezés-csoport 

Ráhangolódás, előkészítés. 

Drarmatikus tevékenységek 

gyakorlása: 

Madarak voltunk, 

Földre szálltunk, 

Búzaszemet szedegettünk. 

Mondd meg, 

Hányat szedtél fel te! 

 (Rámutatunk valakire, és az 

egy madár mozgását utánozza. 

A gyerekeknek ki kell találni, 

hogy milyen madár lehet az 

illető.) 

A szöveg feldolgozása: 

Dramatikus tevékenységek 

 

Kifejező mozgás 

Tiszta beszéd 

Beszédkedv 

Beszédbátorság 

Képzelet, fantázia 

Figyelem  

Koncentráció 

Nagymozgások 

Térben való tájékozódás 

 

 

Vers hangulatának átélése 

Szókincsbővítés 

Érzések, indulatok 

Interaktív tábla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bábok 

Fejbábok 

Paraván 



Szó-rajz egyeztetése 

Mondatbefejezés, 

igeidők gyakorlása 

 

munka gyakorlása-jelenetezés 

-Minden csoport készüljön fel 

és mutassa be azt a jelenetet, 

amelyik a legjobban tetszett a 

meséből! 

kifejezése 

Térben,időben való 

tájékozódás 

Kreativitás 

  

 

 

 

 

 

 

József Attila: Altató 

Rímek felismerése, 

kigyűjtése a versből 

Rokonértelmű igék 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatív tanulás 

szervezés-csoport 

munka 

Ráhangolódás, előkészítés: 

Általános készségfejlesztő 

gyakorlatok 

Légzőgyakorlatok 

Lazító, feszítő gyakorlatok 

Rongybabázás 

Ajakartikulációs gyakorlatok 

Ritmusgyakorlatok 

A vers feldolgozása ezekkel a 

gyakorlatokkal 

Karikának – karikája 

Palikának – paripája 

Borikának – barikája 

Orsolyának – korcsolyája 

Ákosnak – a vánkosa 

Csillának – a csillaga 

Ödönkének – bödönkéje 

Máriának – áriája 

Hubának – a gubája 

Hugónak a rugója 
Értékelés: 

Közös rajzolás:  

A csoportok rajzolják le az 

egyes versszakokat, ahogy ők 

elképzelik. 

Kiállítás szervezése: 

Az elkészült munkák kiállítása 

 

Figyelem  

Koncentráció 

 

Tiszta beszéd 

Ritmusérzék 

 

 

 

Beszédkedv 

Beszédbátorság 

Verbális kifejezőeszközök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerancia 

Figyelem 

Gondolkodás 

Mások munkáinak, 

gondolatainak 

 



A csoportok körbejárják az 

asztalokon lévő 

munkákat, majd a tanító jól 

látható helyre 

kiteszi valamennyit. 

megismerése 

 

 

Azonosságtudat kialakítása 

Vizuális kommunikáció 

 

26. hét 

191-198. 

óra 

 

Az okos gazda I. rész 

Mondatok olvasása, rajz 

a történethez 

Az okos gazda II. rész 

Válaszadás írásban 

kérdések segítségével 

 

Beszélgetőkör 

Frontális és egyéni 

munka 

A szöveg feldolgozása: 

Dramatikus tevékenységek 

gyakorlása-jelenetezés 

-Minden csoport készüljön fel 

és mutassa be azt a jelenetet, 

amelyik a legjobban tetszett a 

meséből! 

Térben,időben való 

tájékozódás 

Kreativitás 

Szövegösszefüggés 

megteremtése 

Saját vélemény kifejezésre 

juttatása 

Interaktív tábla 

Bábok 

Fejbábok 

Paraván 

 Március 15. Nemzeti 

ünnep 

Petőfi S.: Nemzeti dal 

részlet 

Mondatkiegészítés 

igékkel 

Igék csoportosítása 

Kooperatív tanulás 

szervezés-csoport 

munka 

 Nemzeti érzés fejlesztése  

27.hét 

199-204. 

óra 

Mátyás király és az 

udvari bolondja 

Mondatok olvasása, rajz 

a történethez 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális munka 

Csoportmunka 

Ráhangolódás, előkészítés. 

A tanár szerepben. 

A tanár belép a terembe, fején 

korona.Bemutatkozik. 

-Szervusztok gyerekek!Mátyás 

király vagyok, most érkeztem 

haza vándorlásaimból. De 

bizony el nem hiszitek mi 

történt az udvaromban, amíg 

távol voltam. 

Kérdezzetek! 

Gondolkodás 

Koncentráció 

Figyelem 

 

 

Képzelőerő, fantázia 

Információk 

igazságtartalmának 

megítélése 

Szövegösszefüggés 

megteremtése 

Interaktív tábla 

Papír korona 

   Ráhangolódás, előkészítés:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A király lustája 

dolgozik 

Bevezetés megfigyelése 

kérdések segítségével 

 

 

 

 

Kooperatív tanulás 

szervezés-csoport 

munka 

Mátyás király parancsára c. 

játék 

A játéknak több változata van 

de, ehhez a meséhez ezt a 

címet ajánljuk.A játék lényege, 

hogy a gyerekekenek 

különböző mozgásos 

utasításokat kell végrehajtani, 

de csak akkor, ha előtte a 

játékmester elmondja  acímben 

szereplő mondatot is .Egyszerű 

utasításokat adjunk a 

gyerekeknek, pl.:Guggolj 

le!Kezeket magasba!...stb. 

Aki téveszt, az kieseik a 

játékból. 

Értékelés: 

Kilépőkártya: 

-Mi tetszett a legjobban? 

-Mit tanultál ezen az órán? 

-Rájöttél e valamire? 

A tanító kioszt minden 

gyereknek egy kártyát, és arra 

kéri őket, hogy válasszukat 

szóban vagy írásban 

fogalmazzák meg. Az elkészült 

kilépő kártyákat a táblán 

helyezzük el és egész nap ott is 

marad. Fontos, hogy a tanulók 

lássák egymás értékelését! 

Szabálytartás 

Helyzetfelismerési, döntési 

képesség 

Fantázia 

Kreativitás 

Nagymozgások fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbális kifejezőkészség 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

Memória 

 

Gondolkodás 

Saját élmények 

megfogalmazása 

Tolerancia 

Mások gondolatainak 

megismerése 

 

  

 

 

 
Ráhangolódás, előkészítés: 

Némajáték: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A király bolondja 

Igeragozás, 

rokonértelmű igék 

 

 

 

 

 

 

 

Páros munka 

Kooperatív tanulás 

szervezés-

ellenőzés párban 

-Jelenítsétek meg a mondóka 

szereplőit! A testtartásoddal, a 

gesztusaiddal érzékeltesd 

milyenek lehetnek a 

valóságban! 

-Szerinted Mátyás udvari 

bolondja, hogy járhatott az 

utcán? Mutasd be az ő 

mozgását is! 

Ímhol jô az uraság: 

T otyak, totyak, totyak… 

Ímhol jô az úrnô: 

N o de kérem, no de kérem, no 

de kérem!... 

Ímhol jô az ifiúr: 

Harapok, harapok, harapok!... 

Ímhol jô a kisasszonyka: 

Ugye látnak, ugye látnak, ugye 

látnak?... 

Hû, hogy jön a lovászlegény, 

ki a kulacsába nézett! 

Csiheli ám a lovát, hogy beérje 

az úri népet! 

angol népköltés 

 

Nem verbális 

kifejezőkészség 

Fantázia 

Kreativitás 

 

Figyelem 

Koncentráció 

gondolkodás 

 

 

Nem verbális 

kifejezőkészség 

Kifejező, szép mozgás 

Tájékozódás a térben 

Testséma 

 

 

28.hét 

206-213. 

óra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráhangolódás, előkészítés: 

Híre terjedt, pletyka játék 

A játékosok körben állnak. A 

kezdő kitalál egy nem túl rövid 

mondatot, 

és a jobb oldali társának a 

fülébe súgja, aki ugyanígy 

továbbadja a hallott mondatot a 

 

 

 

 

Megfigyelőképesség 

Képzelőerő 

Fantázia 

Szövegösszefüggés 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktív tábla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csipkerózsika I. rész 
Kérdésre válaszadás 

írásban 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csipkerózsika II. rész 
A bevezetés, 

mondatkiegészítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális 

osztálymunka 

 

Csoportmunka 

Egyéni munka 

Beszélgetőkör 

 

Csoport munka 

Csoportbeszámoló

k csoport-

szóforgóval. 

 

 

 

 

 

Frontális 

osztálymunka 

 

Csoportmunka 

Egyéni munka 

szomszédjának. 

Miközben a hír körbeér, a 

kezdőnek van ideje – egy a 

többiek számára nem látható 

helyre – felírni a kezdő 

mondatot. 

Mikor az utolsó játékos is 

megkapta a hírt, ő hangosan ki 

is mondja, így össze tudjuk 

hasonlítani azt az 

eredeti információval.  

A rövid mondat ebben az 

esetben: 

-Híre terjedt, hogy a királyi 

párnak gyermeke született. 

Ráhangolódás, előkészítés: 

A tanár szerepben. 

A tanár belép a terembe, fején 

korona.Bemutatkozik. 

-Szervusztok gyerekek! 

Az öreg király vagyok a 

palotából, de bizony igen nagy 

bánatom van. 

Kérdezzetek! 

A szöveg feldolgozása: 

Dramatikus tevékenységek 

gyakorlása-jelenetezés 

-Minden csoport készüljön fel 

és mutassa be azt a jelenetet, 

amelyik a legjobban tetszett a 

meséből.Használhattok 

bábokat is! 

felismerése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelem 

Gondolkodás 

Koncentráció 

Beszédbátorság 

Verbális kifejezőeszközök 

 

 

 

 

Kreativitás 

Fantázia 

Tiszta beszéd 

Nem verbális 

kifejezőkészség 

Kifejező, szép mozgás 

Tájékozódás a térben 

Testséma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papír korona 

 

 

 

 

 

 

Bábok, 

fejbábok,paravá

n 

 



 Beszélgetőkör 

 

Csoport munka 

Csoportbeszámoló

k csoport-

szóforgóval. 

 

  

 

 

 

 

 

 

A csipkerózsa 
Recept olvasása, 

tennivalók sorrendje 

Mondatrendezés 

Ige, igeragozás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontális 

osztálymunka 

Csoportmunka 

A szöveg feldolgozása: 

Füllentős játék 

Állítások megfogalmazása: a 

csoportok az összegyűjtött 

tárgyakról két igaz és egy 

hamis állítást 

írnak. 

Időkitöltő: a tanulók 

tükörírással, nyomtatott 

nagybetűkkel leírják a nevüket. 

A csoportok elmondják 

állításaikat, a többiek pedig 

eldöntik, melyik a hamis.  

Értékelés: 

Kilépőkártya: 

-Mi tetszett a legjobban? 

-Mit tanultál ezen az órán? 

-Rájöttél e valamire? 

A tanító kioszt minden 

gyereknek egy kártyát, és arra 

kéri őket, hogy válasszukat 

szóban vagy írásban 

fogalmazzák meg. Az elkészült 

kilépő kártyákat a táblán 

helyezzük el és egész nap ott is 

marad. Fontos, hogy a tanulók 

Gondolkodás 

Koncentráció 

 

 

Kreativitás 

Fantázia 

 

 

 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

Memória 

 

Gondolkodás 

Saját élmények 

megfogalmazása 

Tolerancia 

Mások gondolatainak 

megismerése 

 

 



lássák egymás értékelését! 

29.hét 

214-221. 

óra 
 

 

 

 

 

 

 

Csengő Palkó c. olv. 
Mondatok olvasása, rajz 

a történethet 

 

 

 

 

 

Frontális és egyéni 

munka 

Beszélgetőkör 

 

Ráhangolódás, dramatikus 

tevékenységek gyakorlása, egy 

hónap elteltével új csoportok 

kialakítása 

A szöveg feldolgozása: 

Dramatikus tevékenységek 

gyakorlása-jelenetezés 

-Minden csoport készüljön fel 

és mutassa be azt a jelenetet, 

amelyik a legjobban tetszett a 

meséből! 

Hazafias érzelmek 

 

 

 

Verbális, nem verbális 

kifejezőkészség 

Kifejező, szép mozgás 

Tájékozódás a térben 

Testséma 

 

 

 Kitől tanulta az ember 

a szőlőmetszést? 
Szó-rajz egyeztetése, 

mondatok kiegészítése 

 

Kooperatív tanulás 

szervezés-

kerekasztal 

Ráhangolódás, előkészítés: 

Kolompos zenekar: Szüreti 

játékok c. dalára dramatikus 

játékok 

-Játsszuk el a szüretet!Segíta 

dal szövege! 

 Cd:Kolompos 

zenekar 

Cd lejátszó  

 Húsvét 

Locsolóversek 
Fogalmazás a 

locsolásról 

Melléknév, 

rokonértelmű 

melléknevek 

csoportosítása 

Kooperatív tanulás 

szervezés-csoport 

munka 

 

Kooperatív 

tanulásszervezés-

Csoportinterjú 

  Csomagoló 

papaír 

Zsírkréta 

30. hét 

220-225. óra 

 

 

Az álmatlan 

tündérkirálynő c. olv. 

Melléknvek gyűjtése 

Recept olvasása, 

 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális 

Ráhangolódás, előkészítés: 

Bizalom játékok-Vak hernyó 

A gyerekek sorba állnak, majd 

egymásba kapaszkodnak. 

Néhány 

lépést így tesznek meg, majd a 

 

 

 

Dramatikus készség 

Tájékozódás a térben 

Testséma 

Interaktív tábla 



tennivalók sorrendje 

 

osztálymunka tanító megkéri a gyerekeket, 

hogy 

csukják be a szemüket, és 

bízzák rá magukat a vezetőre; 

figyeljék 

az előttük álló társuk 

mozdulatait. Fontos, hogy a 

„hernyó” ne szakadjon 

szét! Egy kis idő múlva a 

vezető a sor végére áll, és a 

helyébe másvalakilép. 

 Harangjáték  
A gyerekek szorosan egymás 

mellé állnak. Valaki a kör 

közepére áll, ő lesz a harang 

nyelve. A középen álló 

kisgyerek rábízza magát a 

társaira, vele fognak 

„harangozni”. A középen álló 

nem léphet, meg kell 

próbálnia, hogy rábízza magát 

a társaira! Óvatosan, lassú 

mozdulatokkal, 

finoman át kell lendíteni a 

középen álló gyereket a másik 

irányba, hogy megkongassa a 

harangot. 

„Ha csendben maradtok, lehet, 

hogy meghalljuk a 

harangszót.” 

Értékelés: 

Kilépőkártya: 

 

 

Olvasástechnika fejlesztése 

Lényegkiemelés, tömörítés 

 

 

 

 

 

 

Dramatikus készség 

Tájékozódás a térben 

 

 

 

Testséma 

Bizalom 

Együttműködés 

Figyelem 

koncentráció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

Memória 



-Mi tetszett a legjobban? 

-Mit tanultál ezen az órán? 

-Rájöttél e valamire? 

A tanító kioszt minden 

gyereknek egy kártyát, és arra 

kéri őket, hogy válasszukat 

szóban vagy írásban 

fogalmazzák meg. Az elkészült 

kilépő kártyákat a táblán 

helyezzük el és egész nap ott is 

marad. Fontos, hogy a tanulók 

lássák egymás értékelését! 

 

Gondolkodás 

Saját élmények 

megfogalmazása 

Tolerancia 

Mások gondolatainak 

megismerése 

 

 Papp 

Tibor:Nevek/vers/ 

Tulajdonnév 

    

31. hét 

226-233. óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az én libalányom 

Kérdő mondatokra 

válaszadás írásban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális és 

csoportmunka 

Kooperatív 

tanulásszervezés 

Ráhangolódás, előkészítés: 

Madárhangok: 

Az osztály meghallgat 8-10 

különböző madárhangot. 

Annak megfelelően, hogy 

milyen érzelmeket 

váltanak ki a gyerekekből a 

különböző madárhangok 

(jó–rossz, kellemes–

kellemetlen), színes 

vonalrajzzal (szabadon 

választott színnel) minden 

madárhangnál egy újabb kis 

téglalapba rajzolnak, 

amíg a madárhangot hallják, 

ceruzájuk felemelése nélkül. 

A szöveg feldolgozása: 

 

 

 

 

 

 

Gondolkodás 

Koncentráció 

Figyelem 

Kreativitás 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figyelem, koncentrációs 

gyakorlat-Nem téged 

kérdeztelek! 

Bármilyen kérdést tehet fel a 

játékmester, csak gyorsan 

tegye!A kérdés végén mindig 

meg kell szólítani azt a 

személyt, akitől a választ 

várjuk.Csakhogy válaszolni 

nem neki kell, hanem a tőle 

jobbra ülőnek. 

Értékelés: 

Kilépőkártya: 

-Mi tetszett a legjobban? 

-Mit tanultál ezen az órán? 

-Rájöttél e valamire? 

A tanító kioszt minden 

gyereknek egy kártyát, és arra 

kéri őket, hogy válasszukat 

szóban vagy írásban 

fogalmazzák meg. Az elkészült 

kilépő kártyákat a táblán 

helyezzük el és egész nap ott is 

marad. Fontos, hogy a tanulók 

lássák egymás értékelését! 

 

 

 

Szabálytartás 

Döntési, helyzetfelismerési 

képesség 

Gondolkodás 

Koncentráció 

Figyelem 

 

 

 

 

 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

Memória 

 

Gondolkodás 

Saját élmények 

megfogalmazása 

Tolerancia 

Mások gondolatainak 

megismerése 

 

 Az embergyerek 

Befejezések megfigyeése 

Petőfi S.: Arany 

Lacinak 

Rímek, rajz a vershez 

Összetett szavak 

alkotása, főnév 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális és 

csoportmunka 

Ráhangolódás, előkészítés: 

Általános készségfejlesztő 

gyakorlatok 

Légzőgyakorlatok 

Lazító, feszítő gyakorlatok 

Rongybabázás 

Ajakartikulációs gyakorlatok 

 

 

Szókincsbővítés 

Ritmusfejlesztés 

Tiszta beszéd 

Verbális kifejezőeszközök 

Interaktív tábla 



Köznév, tulajdonnév 

csoporftosítása 

Ritmusgyakorlatok 

A vers feldolgozása ezekkel a 

gyakorlatokkal 

32. hét 

234-241. óra 

Miért nem teljesítette  

a nyúl a bíró 

parancsát? 

Befejezés kiválasztása, 

másolása 

Történetalkotás 

eseményképről szóban 

Anyák napja 

Kérdésekre válasz 

írásban 

 

 

Beszélgetőkör 

Csoport és egyéni 

munka 

A szöveg feldolgozása: 

Szoborjáték: 

A csoportok állóképet 

terveznek és mutatnak be a 

mese egyik jelenetéhez. A 

többi csoport felismeri 

és leírja, hogy melyik részt 

látták. 

 

Olvasástechnika fejlesztése 

Család, szülők szeretete 

 

Dramatikus készség 

Nem verbális 

kommunikációs 

képességek-testséma 

 

Interaktív tábla 

Csomagoló 

papír 

 

 Gazdag Erzsi:Biztatás 
/vers/ 

Szavak csoportosítása 

Főfogalom alárendelés 

Válaszadűs Hol? Hova? 

kérdésekre 

Kooperatív 

tanulásszervezés-

csoportszóforgó 

 

A szöveg feldolgozása: 

Kérdésözön: 

A gyerekek kérdéseket  

fogalmaznak meg és írnak 

le a mesével kapcsolatban a 

kézről-kézre járó papírlapon. 

 

Verbális kifejezőeszközök 

Gondolkodás 

 

33, hét 

242-249. óra 

A kicsi dió I. rész 

Mondatok alkotása, rajz 

a történethez 

A kicsi dió II. rész 

Mondatkiegészítés a 

bevezetésről és a 

befejezésről 

Találós kérdés 

Fogalmazás a 

kenyérsütésről, 

események sorrendje 

Diktálás, rokonértelmű 

főnevek 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális és egyéni 

munka 

 

 

 

 

 

Kooperatív 

tanulásszervezés-

A szöveg feldolgozása: 

Dramatikus tevékenységek 

gyakorlása-jelenetezés 

-Minden csoport készüljön fel 

és mutassa be azt a jelenetet, 

amelyik a legjobban tetszett a 

meséből 

Értékelés: 

Kilépőkártya: 

-Mi tetszett a legjobban? 

-Mit tanultál ezen az órán? 

-Rájöttél e valamire? 

A tanító kioszt minden 

 

 

Lényegkiemelés, tömörítés 

Olvasástechnika fejlesztése 

 

 

 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

Memória 

 

Gondolkodás 

Saját élmények 

Interaktív tábla 



Toldalékos főnevek csoportszóforgó 

 

gyereknek egy kártyát, és arra 

kéri őket, hogy válasszukat 

szóban vagy írásban 

fogalmazzák meg. Az elkészült 

kilépő kártyákat a táblán 

helyezzük el és egész nap ott is 

marad. Fontos, hogy a tanulók 

lássák egymás értékelését! 

megfogalmazása 

Tolerancia 

Mások gondolatainak 

megismerése 

 

 

Verbális kifejezőkészség 

 

 Találós kérdés 

Fogalmazás a 

kenyérsütésről, 

események sorrendje 

Kooperatív 

tanulásszervezés-

Csoportinterjú 

  Interaktív tábla 

Projektor 

34. hét 

250-257. óra 

Fecske Csaba: Lurkó 

király gyermekkora 

Rajz a történethez, 

rímkeresés 

Fogalmazás írása 

ismert mese alapján 

kulcsszavak segítségével 

 

Beszélgetőkör 

Frontális 

osztálymunka 

Egyéni munka 

Páros szóforgó 

Ráhangolódás, dramatikus 

tevékenységek gyakorlása, egy 

hónap elteltével új csoportok 

kialakítása 

Keverdj, állj meg, 

csoportosulj! 

A diákok szabadon mozognak 

a teremben.A tanár feltesz egy 

kérdést,amelyre egy bizonyos 

szám a válasz(pl.: ennyi évszak 

van az évben).a diákok a 

válasznak megfeleő számú 

csoportot alkotnak. 

Általános készségfejlesztő 

gyakorlatok 

Légzőgyakorlatok 

Lazító, feszítő gyakorlatok 

Rongybabázás 

Ajakartikulációs gyakorlatok 

Ritmusgyakorlatok 

 

Szabálytartás 

Döntési, helyzetfelismerési 

képesség 

Gondolkodás 

Koncentráció 

Figyelem 

Tájéozódás térben 

 

 

 

 

 

 

Szókincsbővítés 

Ritmusfejlesztés 

Tiszta beszéd 

Verbális kifejezőeszközök 

Interaktív tábla 



A vers feldolgozása ezekkel a 

gyakorlatokkal 

 A kis török I-II. rész 

Diktálás, összetett 

szavak írása 

Mondatkiegészítés 

tulajdonnevek 

segítségével 

Főnév toldalékolása 

/val-vel/ 

Beszélgetőkör 

Frontális és 

csoportmunka 

 

Kooperatív 

tanulásszervezés-

csoportszóforgó 

 

A szöveg feldolgozása: 

Szoborjáték: 

A csoportok állóképet 

terveznek és mutatnak be a 

mese egyik jelenetéhez. A 

többi csoport felismeri 

és leírja, hogy melyik részt 

látták. 

Értékelés: 

Kilépőkártya: 

-Mi tetszett a legjobban? 

-Mit tanultál ezen az órán? 

-Rájöttél e valamire? 

A tanító kioszt minden 

gyereknek egy kártyát, és arra 

kéri őket, hogy válasszukat 

szóban vagy írásban 

fogalmazzák meg. Az elkészült 

kilépő kártyákat a táblán 

helyezzük el és egész nap ott is 

marad. Fontos, hogy a tanulók 

lássák egymás értékelését! 

Tájékozódás térben 

 

 

Nem verbális 

kifejezőeszközök –

testséma fejlesztése 

 

Beszédbátorság, 

beszédkedv 

Memória 

 

Gondolkodás 

Saját élmények 

megfogalmazása 

Tolerancia 

Mások gondolatainak 

megismerése 

 

 

 

35. hét 

258-265. óra 

 

 

 

 

 

 

 

Az állatok viszálya 

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetőkör  

A szöveg feldolgozása: 

Drámajáték: 

-Mindenki legyen fa! A sok 

fából már erdő lesz. 

A gyerekek körben állnak, és 

„továbbadják” egymás 

mozdulatát. Addig ismételnek 

egy mozdulatot, 

 

 

Tájékozódás térben 

 

 

 

Fantázia 

Kreativitás 

Interaktív tábla 



Kérdő mondatokra 

válaszadás írásban 

 

Frontális 

osztálymu nka, 

csoportos és 

egyéni munka 

amíg az körbe nem ér: akkor a 

következő gyerek 

új mozdulatot kezd (pl. húzza a 

hó az ágat; fúj 

a szél; ébredezik a természet). 

Bizalomerősítő drámajáték: 

Támaszjáték 

A csoport tagjai párokat 

alkotnak. 

Tenyértámasz: a gyerekek 

összeérintik a tenyerüket, és 

addig mennek apró lépésekkel 

hátrafelé, amíg mindketten 

csak a tenyerükre támaszkodva 

tartják a másikat. Aztán 

felváltva hol az egyik, hol a 

másik kezüket engedik el. 

Háttámasz: a gyerekek háttal 

állnak egymásnak, lassan 

előrelépegetnek, hátukat 

továbbra is összetapasztva 

támasztják egymást (ha 

ügyesek, le is guggolhatnak). 

Ezután lehet párt cserélni. 

Nagyon vigyázzanak egymásra 

és önmagukra! 

Figyelem 

Gondolkodás 

Nem verbális 

kifejezőeszközök –

testséma fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabálytartás 

Együttműködés 

Bizalom 

 

  

 

Tamkó Sirató Károly: 

Darázs-garázs /vers/ 

Rajz a vershez, 

párbeszéd írása 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális és 

csoportmunka 

Ráhangolódás, előkészítés: 

Általános készségfejlesztő 

gyakorlatok 

Légzőgyakorlatok 

Lazító, feszítő gyakorlatok 

Rongybabázás 

Koncentráció 

Figyelem 

 

Szókincsbővítés 

Ritmusfejlesztés 

Tiszta beszéd 

Interaktív tábla 



 Ajakartikulációs gyakorlatok 

Ritmusgyakorlatok 

A vers feldolgozása ezekkel a 

gyakorlatokkal 

Verbális kifejezőeszközök 

  

A háziállatok 

Fogalmazás megadott 

témáról 

Az ige 

Rokonértelmű igék 

csoportosítása 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális és 

csoportmunka 

A szöveg feldolgozása: 

Némajáték: 

A csoportok némajátéok 

mutatnak be az állatok 

mozgásáról.Hangot nem 

szabad kiadni! A többi csoport 

felismeri 

és leírja, hogy melyik állatot 

látták. 

Fantázia 

Kreativitás 

Figyelem 

Gondolkodás 

Nem verbális 

kifejezőeszközök –

testséma fejlesztése 

 

Interaktív tábla 

36. hét 

266-273. 

óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magányosan sétáló 

macska I.rész 

Szavak olvasása, rajz a 

történethez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális és 

csoportmunka 

 

 

 

 

 

 

Kooperatív 

tanulásszervezés-

Ráhangolódás: 

Bizalomerősítő játékok-

Harangjáték 

A gyerekek szorosan egymás 

mellé állnak. Valaki a kör 

közepére áll, ő lesz a harang 

nyelve. A középen álló 

kisgyerek rábízza magát a 

társaira, vele fognak 

„harangozni”. A középen álló 

nem léphet, meg kell 

próbálnia, hogy rábízza magát 

a társaira! Óvatosan, lassú 

mozdulatokkal, 

finoman át kell lendíteni a 

középen álló gyereket a másik 

irányba, hogy megkongassa a 

harangot. 

„Ha csendben maradtok, lehet, 

 

 

Figyelem 

Koncentráció 

 

Szabálytartás 

Együttműködés 

Bizalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktív tábla 



csoportszóforgó 

Kerekasztal 

hogy meghalljuk a 

harangszót.” 

A szöveg feldolgozása: 

„Rajzolj, ahogy a társad 

kéri!” 
A csoport tagjai párokat 

alkotnak, és leülnek 

egymásnak háttal. Egyikük 

kap, ill. választ egy egyszerű 

rajzot, a másik rajzlapot, 

rajztáblát, 

ceruzát. 

Akinél a rajz van, vonalról 

vonalra utasítást ad a társának, 

hogy hogyan rajzoljon (pl. 

kezdd el középről, fölfelé húzz 

egy egyenest, amely 

olyan hosszú kb., mint az 

ujjunk...). Azt nem mondhatja 

ki, hogy mit (pl. kéményt)! 

Végül az elkészült munkát 

megnézik, az eredetit is, 

és szerepet cserélnek.  

 

 

Figyelem 

Koncentráció 

 

Szabálytartás 

Együttműködés 

Bizalom 

 

  

 

 

 

 

A magányosan sétáló 

macska II. rész 

Mondatok olvasása, rajz 

kiegészítése 

 

 

 

 

 

Beszélgetőkör 

Frontális és 

csoportmunka 

Ráhangolódás: 

Add tovább a mozdulatot 

A csoport körben áll. A 

csoport egyik tagja mutat egy 

tetszőleges mozdulatot, amit a 

többiek utánoznak (pl.: macska 

karmolás).A játék addig tart, 

amíg mindenki sorra nem 

kerül. 

 

Figyelem 

Koncentráció 

 

Szabálytartás 

Együttműködés 

Fantázia 

Kreativitás 

 

Interaktív tábla 

Projektor 



Párbeszéd írása 

 
A szöveg feldolgozása: 

Dramatikus tevékenységek 

gyakorlása-jelenetezés 

-Minden csoport készüljön fel 

és mutassa be azt a jelenetet, 

amelyik a legjobban tetszett a 

meséből! 

Verbális, nem verbális 

kifejezőkészség 

Kifejező, szép mozgás 

Tájékozódás a térben 

Testséma 

 

 Pünkösd  

Melléknév 

Ellentétes jelentésű 

melléknevek 

Kooperatív 

tanulásszervezés-

Csoportinterjú 

  Interaktív tábla 

Projektor 

37. hét 

274-281.  

óra 

Zelk Zoltán: Ez aztán 

a vásárfia 

Rímkeresés rajz a 

vershez 

Fogalmazás a tavaszról 

 

Beszégetőkör 

Csoport és egyéni 

munka 

Ráhangolódás, előkészítés: 

Általános készségfejlesztő 

gyakorlatok 

Légzőgyakorlatok 

Lazító, feszítő gyakorlatok 

Rongybabázás 

Ajakartikulációs gyakorlatok 

Ritmusgyakorlatok 

A vers feldolgozása ezekkel a 

gyakorlatokkal 

Koncentráció 

Figyelem 

 

Szókincsbővítés 

Ritmusfejlesztés 

Tiszta beszéd 

Verbális kifejezőeszközök 

Interaktív tábla 

Projektor 

 Szólások magyarázata 

írásban 

Melléknév 

Szavak csoportosítása 

szófajok szerint 

A cím, a bevezetés, a 

befejezés 

Párbeszéd, események 

sorrendje 

 

Beszélgetőkör 

Frontális 

osztálymunka 

Egyéni munka 

Páros szóforgó 

 Gondolkodás 

Koncentráció 

Figyelem 

 

Képzelőerő fejlesztése 

Memória 

Beszédkedv 

Interaktív tábla 

Projektor 

38. hét Olvasmányok Frontális    



282-289.  

óra 

ismétlése 

Mesék ismétlése, 

csoportosítása 

Vázlatkészítés adott 

meséről, szereplők 

jellemzése 

Önálló fogalmazás 

megadott szempontok 

szerint 

Tulajdonnevek 

Főnév 

Mondatfajták ismétlése 

osztálymunka  

Csoportos és 

egyéni munka 

 

39. hét 

290-297. 

óra 

Ismétlések 

Év végi felmérések 

Frontális és egyéni 

munka 

   

40. hét 

298-300. 

óra 

 

 

Kedvenc mesém versem 

Beszélgetés nyári 

terveimről 

 

 

Kooperatív 

tanulásszervezés- 

Csoportinterjú, 

Fürtábra, 

pókháló 

Értékelés: 

Közös rajzolás:  

A csoportok rajzolják le az 

egyes versszakokat, ahogy ők 

elképzelik. 

Kiállítás szervezése: 

Az elkészült munkák kiállítása 

A csoportok körbejárják az 

asztalokon lévő 

munkákat, majd a tanító jól 

látható helyre 

kiteszi valamennyit. 

 Csomagoló 

papaír 

Zsírkréta 

 

Felhasznált irodalom: 

 Tanári kézikönyv 1-12. évfolyam (Sulinova) 

 Gabnai Katalin:Drámajáték 

 Sósné Pintye Mária-Papp Zita: Szövegéréts-szövegalkotás Alapozás 3. osztály 



 Add tovább! Drámajáték-gyűjtemény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


