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Gyakorlóóra a betűtanulási időszak kezdetén
(óraterv)

Célcsoport:

1. osztály (általános iskola)

Téma besorolás:
- műveltségterület
- tantárgy
- témakör
- tananyag

anyanyelv
magyar nyelv és irodalom (olvasás)
betűtanítás
olvasás

Tantárgyi kapcsolatok:

tánc és dráma, matematika

Az óra témája:

Az olvasás jelrendszerének elsajátítása

Időkeret:

45 perc

Tanítási-tanulási feladatok és célok:

- a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek,
a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.)
és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint
megnevezése:
- a verbális kommunikáció
- beszédbátorság fejlesztése,
- a gondolkodás fejlesztése
- spontán beszéd, a kérdezés tanítása
- auditív észlelés,
- figyelemkoncentráció
- térészlelés
- problémamegoldás fejlesztése

Az óra didaktikai feladatai:

gyakorlás, ismétlés
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VÁZLAT

AZ ÓRA MENETE:

Fejlesztendő képességek,
pedagógiai indokok:

1. Szervezés:
a szükséges felszerelések előkészítése
2. A vendégek köszöntése:
„Köszöntsétek a vendégeinket egy
kedves, személyes üdvözléssel!”

- a verbális kommunikáció
(beszédbátorság) fejlesztése,
- a köszöntés gyakorlása

3. Betűrejtvény:
„A rejtvény egy kedves ismerősünk
nevét takarja. Találjátok ki, kire
gondoltam!”

- a problémamegoldó gondolkodás
fejlesztése

M A   O S (Mancsos)
4. Feladat-megjelölés:
„A mai órán ismét Mancsossal fogunk
játszani.”
5. Beszélgetés Mancsosról:
„Mára már mindenkinél volt a mackó,
a veletek átélt élményeivel kapcsolatban
kérdezhettek tőle.”

- spontán beszéd, a kérdezés tanítása

6. Szabad mozgás a térben
„Úgy tudom, hogy a vendégeskedés alatt
volt egy kedvenc zene is, amit sokat
- auditív észlelés,
hallgattatok. Bekapcsolom nektek,
járjatok szabadon, jókedvűen a teremben, - figyelemkoncentráció,
töltsétek ki bátran a teret! Ha megáll a
- térészlelés
zene, nektek is azon nyomban meg kell
állnotok! Akkor mehettek tovább, ha újra
megszólal.”
„Alakítsunk kört, ahogy szoktunk!”
7. Összetett feladatok:
„Énekeljük el Mancsos dalát, közben

- a ritmus-szerialitás fejlődésének
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támogatása, egymásra figyelés,
- figyelemkoncentráció
- nagymozgás fejlesztése

Tapsküldő:
„Tapsolj egyet, majd fordulj a jobboldali
szomszédod felé, és csapjátok egybe a
tenyereteket, majd ő is adja tovább a
tapsot az ő szomszédjának, és így
tovább!”
Mozgásimitáció:
„Lépkedjetek a helyetekre úgy, mintha
útközben málnát ennétek!”
8. Játék Mancsossal:
„Fogd meg a jobb kezeddel Mancsos bal
kezét!”

- direkt testtudat fejlesztése,

- irányok és a térbeli tájékozódás
„Csiklandozd meg a jobb kezeddel a jobb fejlesztése
talpát!”
„Tapsolj egyet a feje fölött!”...
9. Tükrös játék:
„Tükörjátékot fogunk játszani.
Mozdulatokat mutatok, ti lesztek a tükör,
mutassátok a tükörképemet!”

- indirekt testtudat fejlesztése,
- megfigyelőképesség fejlesztése

10. Betűfelismerés gyakorlása:
Betűvadászat
„Mancsos elrejtett az osztályban néhány
betűt, nevezzétek meg őket!”

- emlékezet, formafelismerés,

A É M I O Ó Á
11. Az összeolvasás gyakorlása:
„A betűk is szoktak vendégségbe menni
egymáshoz. Hangoztassátok őket különkülön, majd olvassuk egybe őket!”

- analógiakövetés, auditív és vizuális
észlelés,
(az olvasás alapját jelentő asszociációs

© Kropfné Knipp Mária (2016), Gyakorlóóra a betűtanulási időszak kezdetén

3

http://magyarutca.org/nyeomszsz/orszavak/

Á - M (ÁM)

M – Á (MÁ)…

ISSN 2002-3790

kapcsolat erősítése, szintézis)

12. Gyorsolvasás
„A fólián szótagokat láthattok, de csak
villanásnyi ideig. Próbáljátok elolvasni
ezeket!”

- figyelem-koncentráció,
- szem fixációs képességének erősítése

MA MÁ ME …
13. Rövid szavak olvasása
„Tekintsétek át a szemetekkel némán a
szavakat!

- funkcionális nyelvhasználat,
- szóértelmezés

Olvassuk el őket!”
MA-I I-MA MA-MA….
„Foglaljuk mondatba ezeket a szavakat!”
14. Szóírás tollbamondással
„Rövid szavakat fogok diktálni, írjátok le
a füzetetek legalsó sorába!”

- íráskészség, finommozgás fejlesztése

MA MAMA IMA
(ellenőrzés tábláról, összehasonlítás)
15. Szóolvasás
„Mancsos is írt nektek valamit, annak a
zenének a címét, amit sokat hallgatott
nálatok, a vendégségben.

- funkcionális nyelvhasználat,
- szóértelmezés.

Olvassátok el!”
MAM-MA MI-A
MAMMA MIA
16. Az óra lezárása
„Mivel ügyesen dolgoztatok,
meghallgathatjuk újra ezt a zenét.”

- auditív észlelés fejlesztése
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MELLÉKLET
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