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1. kutyaSágok
	 	 Készítette:	székely	Balázsné

modulleíráS

A	modul	céljA Egyszerű hétköznapi szövegek olvasásának gyakorlása és értelme-
zése.

IdőkErEt 1 óra (kb. 60 perc)
Ajánlott korosztály 6–8 évesek

modulKApcsolódási	pontoK Megelőző: olvasás I., III., vagy II.

követő: olvasás V.1, X.1
A	Képességfejlesztés	fóKuszA többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, az 

olvasásértés fejlesztése, a modern információs technikai lehető-
ségek tudatosítása az ismeretszerzésben. Vizuális differenciáló-
készség, alak-háttér megkülönböztetés, a verbális kifejezőkészség 
fejlesztése. Vizuálisan felhívó jellegű, veszélyre figyelmeztető 
táblák helyes értelmezése, viselkedési szokások alakítása. szó-
kincsbővítés.

ajánláS 

A modult a nagybetűk tanulásának végén lehet feldolgozni, mert számos nyomtatott nagybetűvel írt szö-
veget és feliratot tartalmaz.

A modulban feldolgozott feladatok mennyisége meghaladja a 45 perc időtartamot. Nyugodtan válo-
gassunk belőle, úgy ahogy az tanulóink fejlettségi szintjének megfelel, nem kell valamennyi feladatot 
elvégezni. A tartalomfeldolgozásban szereplő d1 és d2 feladat alkalmas például arra, hogy nagyon jó 
képességű tanulóinknak páros vagy egyéni munkára kiadjuk.
	

támogatórendSzer

tamkó sirató károly: Kuli és a puli. In: tamkó sirató károly, Banga Ferenc: Pinty és ponty. General Press ki-
adó. IsBn 9639598 98 4 14. oldal
 Weöres sándor: Kutyatár. In: Cini-cini muzsika. Óvodások verseskönyve. Móra könyvkiadó, Budapest, 
1977. IsBn 963 11 0886 4 31. oldal
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a feldolgozáS menete

i. ráhangolódáS

a) tEVÉkEnysÉG Böngészés az interneten

tErVEzEtt Idő 15 perc

tAnárI InstrUkCIÓk Amennyiben van lehetőségünk, látogassunk el tanulóinkkal az 
iskola számítástechnika-termébe (akár szabadidős tevékenység-
ként, délutáni időben). Írjuk be a Google keresőjébe a kutya szót, 
nézegessünk kutyákról képeket, böngészgessük tanulóinkkal a 
cikkek címeit, nézegessünk kutyafotókat, keressünk és olvasgas-
sunk apróhirdetéseket!
A feladatot párokban végeztessük, egy képernyő előtt ne üljön 
több két gyereknél. Feltétlen fontos viszont, hogy a látottakat és 
olvasottakat azonnal meg tudják beszélni egymással. 
Elégedjünk meg egy-egy kiemelt cím elolvasásával. (Pl. ha a száj-
kosár használatáról olvasnánk egy címet, beszéljük meg, járjuk 
körbe kicsit a témát.)
Beszéljük meg a látottakat és olvasottakat közösen is.

Jó tanácsok
természetesen ezen a szinten még nagyon sokat kell segítenünk 
tanítványaink egy részének a számítógép és az Internet haszná-
latában. jó, ha a számítástechnikát tanító kollégánk és felső ta-
gozatos gyerekek segítségét kérjük. több szempontból is élvezni 
fogják tanítványaink a feladat ilyen megoldását:

– Az elsősök nagyon szeretnek a számítógépen „dolgozni”, 
erős a motiváló hatás;

– Csodálják és tisztelik a „felsősöket”;
– számítógép- és internethasználatra szoktatjuk őket, nö-

veljük önbecsülésüket;
– Előzetesen mi magunk nézzük meg az internetes oldalakat, 

hogy tanítványainkat irányítani tudjuk a keresésben.
kIEMElt kÉszsÉGEk, 	

KépességeK
többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, az 
olvasásértés fejlesztése, a technikai lehetőségek tudatosítása az 
ismeretszerzésben. Együttműködés.

CÉlCsoPort – A dIFFErEnCIálás 
lEHEtősÉGEI

olvasni tudás és a számítógép használatában való jártasság.

MUnkAForMA páros, frontális, egyéni
MÓdszErEk internethasználat, információkeresés, megbeszélés

eszKÖzÖK számítógépek
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b) tEVÉkEnysÉG Kutyaújságok, könyvek, képek nézegetése

tErVEzEtt Idő 15 perc

tAnárI InstrUkCIÓk sok tanítványunk szülei tartanak kutyát. Városi gyerekek 
esetében gyakori, hogy a szülők újságot is vásárolnak, amelyek 
kedvenceik tartásában és gondozásában segítenek.
 kérjük meg tanítványainkat, hozzanak be ilyen újságokat.
A behozott újságok számától függően alakítsunk csoportokat, 
vagy hagyjuk, hogy tanítványaink alkalmi csoportokba verődve 
nézegessék az újságok képeit, böngészgessék a képaláírásokat és 
a címeket.
A látottakról, olvasottakról beszélgessünk velük.

– Amennyiben az osztályunkban nincs olyan család, amelyik 
a kutyatartással kapcsolatos újságot vásárolna, az iskola 
kontójára szerezzünk be néhány ilyet.

– tanítványaink között lehet, hogy lesz olyan, aki a témával 
kapcsolatos könyvet is tud behozni.

– Elégedjünk meg más, nem tematikus újságokból gyűjtött 
képekkel, cikkekkel is.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, ol-
vasásértés fejlesztése, a nyomtatott sajtó lehetőségeinek tudatosí-
tása az ismeretszerzésben. Együttműködés.

CÉlCsoPort – A dIFFErEnCIálás 
lEHEtősÉGEI

alkalmi csoportok

MUnkAForMA csoportos, egyéni, frontális
MÓdszErEk képek nézegetése, ismeretek gyűjtése és megbeszélése

eszKÖzÖK újságok, képek

c) tEVÉkEnysÉG Rövid látogatás az iskola könyvtárában

tErVEzEtt Idő 15 perc

tAnárI InstrUkCIÓk könyvtáros kollégánkkal előre beszéljük meg a célirányos láto-
gatást. kérjük meg, hogy egy-egy olvasótermi asztalra gyűjtse 
össze a könyvtárban található kutyákkal kapcsolatos könyveket, 
újságokat. tanítványaink alkalmi csoportokba verődve böngész-
gessék a könyvek címeit, nézegessék a képeket. Beszéljük meg a 
látottakat és olvasottakat.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnikák alapozása, 
olvasásértés fejlesztése, az írott és  nyomtatott könyvek lehetősé-
geinek tudatosítása az ismeretszerzésben. Együttműködés.

CÉlCsoPort – A dIFFErEnCIálás 
lEHEtősÉGEI

alkalmi csoportok

MUnkAForMA csoportos, egyéni, frontális
MÓdszErEk képnézegetés, ismeretek gyűjtése és megbeszélése

eszKÖzÖK könyvek
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ii. tartalomfeldolgozáS

1.a) tEVÉkEnysÉG Ha a kutya elvesztett

tErVEzEtt Idő 15 perc

tAnárI InstrUkCIÓk A tanulók az 1. MELLÉKLET szövegét tanulmányozzák  hetero-
gén párokban. A párokat ezúttal úgy érdemes összeállítani, hogy 
az egyikük okvetlenül jó olvasó legyen. Hagyjuk, hogy a gyere-
kek párokban silabizálgassák a kicsit elmosódott, nehezebben ol-
vasható hirdetést.
olvasás után tegyük fel a következő kérdéseket, a párok beszéljék 
meg egymás között, és aláhúzással válaszoljanak a kérdésekre!

– Mikor tűnt el a kutya?
– Milyen fajtájú a kutya?
– Milyen nemű a kutya?
– Milyen a szőre?
– Miért nagyon fontos, hogy hamar megkerüljön a kutyus?
– Mi a kutyus különös ismertető jele?
– Mit kap a megtaláló?

Beszélgetés	
– Vajon hová tűzték ki ezt a hirdetést?
– Mivel írták a hirdetést?
– Mivel, hogyan tűzték ki?
– Honnan lehet tudni, hogy ezen a hirdetőtáblán gyakran 

szoktak hirdetni?
– jól néz ki a hirdetés? könnyen el lehet olvasni?
– Milyen a jó hirdetés?

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

olvasásértés, vizuális differenciáló készség fejlesztése, alak-hát-
tér megkülönböztetés, ítéletalkotás, következtetés, kritikai érzék 
fejlesztése, együttműködési készség alapozása.

CÉlCsoPort – A dIFFErEnCIálás 
lEHEtősÉGEI

olvasási tudás alapján

MUnkAForMA páros, frontális
MÓdszErEk olvasás, olvasásértés bizonyítása aláhúzással, beszélgetés

eszKÖzÖK 1.	melléKlet

1.b) tEVÉkEnysÉG Ha a kutya elvesztett

tErVEzEtt Idő 15 perc

tAnárI InstrUkCIÓk A feladat megegyezik az 1.a) részben leírtakkal, de ha az osztá-
lyunk olvasás szintje azt kívánja meg, a pedagógiai gyakorlatunk-
nak megfelelően, a szokásos közös olvasmányfeldolgozást is vá-
laszthatjuk.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

olvasásértés, vizuális differenciáló készség fejlesztése, alak-hát-
tér megkülönböztetés, ítéletalkotás, következtetés, kritikai érzék 
fejlesztése.

CÉlCsoPort – A dIFFErEnCIálás 
lEHEtősÉGEI

gyengébben olvasó osztályban

MUnkAForMA frontális
MÓdszErEk olvasás, olvasásértés bizonyítása aláhúzással, beszélgetés

eszKÖzÖK 1.	melléKlet
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2. tEVÉkEnysÉG Megkerült a kutyus

tErVEzEtt Idő 5 perc

tAnárI InstrUkCIÓk Vállalkozó szellemű párok játsszák el a szituációt, amelyben a 
kutya megkerüléséről értesül a gazdi. segítsünk a gyerekeknek, 
mert ebben az életkorban még nehéz a dramatizálás, de lehet né-
hány tanítványunk, aki megbirkózik a feladattal. A feladat egyút-
tal megerősíti az olvasásértést. A megtalálók ismételjék el a kutya 
adatait, a gazdi kérdezzen rá azokra.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

olvasásértés és a verbális kifejezőkészség  fejlesztése, telefonálá-
si, udvariassági formák betartása, köszönetnyilvánítás kifejezése.

CÉlCsoPort – A dIFFErEnCIálás 
lEHEtősÉGEI

verbális készségek és önként vállalkozás alapján

MUnkAForMA páros
MÓdszErEk dramatizálás

eszKÖzÖK nem szükségesek

3. tEVÉkEnysÉG Vigyázz, a kutya harap!

tErVEzEtt Idő 5 perc

tAnárI InstrUkCIÓk A tanulók a 2. MELLÉKLET képeit tanulmányozzák és a felira-
tokat olvassák egyéni munkában. Valamennyi képen „Vigyázz, a 
kutya harap!” jellegű felirat van. 
Csak ott segítsünk, ahol a nagybetűk olvasásában való jártasság 
még nem alakult ki.

Beszélgetés 
– Mit jelentenek ezek a táblák?
– láttak-e már ilyen kiírásokat?
– Hol?
– Miért a bejárati kapura, ajtóra szögezik ezeket ki?
– Hogyan kell viselkednünk, ha ilyen táblát látunk?

külön lapra, esetleg házi feladatként tervezzenek ők is egy olyan 
táblát, amely figyelmezteti a látogatókat a veszélyre.

KUTYÁVAL ŐRZÖTT TERÜLET
Mit jelent a „kutyával őrzött terület” kifejezés?
Hol lehet ilyeneket látni?

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

Vizuálisan felhívó jellegű, veszélyre figyelmeztető táblák helyes 
értelmezése. Viselkedési szokások alakítása. nagybetűs és a ha-
gyományostól eltérő írásmódú szövegek olvasásának gyakorlása, 
alak-háttér megkülönböztetés és a vizuális differenciáló készség 
fejlesztése. következtetések, ok-okozati összefüggések levonása.

CÉlCsoPort – A dIFFErEnCIálás 
lEHEtősÉGEI

olvasási tudás alapján

MUnkAForMA egyéni, frontális
MÓdszErEk megfigyelés, következtetés, általánosítás, beszélgetés

eszKÖzÖK 2.	melléKlet
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4.a) tEVÉkEnysÉG Beteg a kutyus

tErVEzEtt Idő 15 perc

tAnárI InstrUkCIÓk A tanulók a 3. MELLÉKLET a) képét tanulmányozzák. A képen 
egy állatpatika reklámtáblája látható.
Miközben figyelik a képet, tegyük fel a következő kérdéseket:

– Mi az állatpatika neve?
– Vajon miért ezt a nevet választották a patikának?
– Milyen hangulata van ennek a patika névnek?
– Milyen kedves és vicces nevet lehetne még adni a patiká-

nak?
– Melyik településen található ez a patika?
– A településen belül hol található a patika?
– Mi az az okmányiroda? Mit lehet ott venni?
–  Milyen állatbetegségekre lehet itt gyógyszert venni?
– soroljatok fel állatbetegségeket!

A	gyerekek a 3. MELLÉKLET b.) képét tanulmányozzák.	A	ké-
pen egy kutyabetegség neve és annak gyógyszere látható.
Miközben nézegetik a képet, tegyük fel a következő kérdéseket:

– Milyen betegség nevét olvastátok a képen? 
– Mi az az ízületgyulladás?
– Milye fáj annak, akinek ízületgyulladása van?
– Vajon milye fájhat az ízületgyulladásos kutyának?
– Vajon honnan lehet észrevenni, ha a kutya beteg?
– Miért egy csontba írták a hirdetés egy részét? 
– Mi a hirdetett gyógytáplálék neve?
– A gyógyszereknek gyakran van idegen szóval kifejezett 

neve. soroljatok ilyeneket!
– A kutyabajra szolgáló szernek mi a neve?
– Miből készült ez a gyógytáplálék?

Mindkét kép esetében hívjuk fel tanulóink figyelmét, hogy a ké-
pek és a rövid mondatok milyen sok ismeretet hordoznak, mi-
lyen sok mindent lehet leolvasni róluk.
 A gyógytáplálék neve egy idegen szó, de ne féljünk ezt taníta-
ni, hiszen otthonukban, mindennapjaikban gyakorta találkoznak 
gyógyszerek nevével, ezek megjegyzése és elemi szintű olvasása 
nem haladja meg tanulóink életkori sajátosságait, ahogy egy-egy 
betegség megnevezése sem.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

reklámok, reklámképek és rövid reklámszövegek, hirdető táb-
lák, cégérek megértése. A szöveg és a kép határozott elkülönítése. 
lényeglátás, következtetések levonása. szókincsbővítés, verbális 
kifejezéskultúra fejlesztése.

CÉlCsoPort /A dIFFErEnCIálás 
lEHEtősÉGEI

önként jelentkezők

MUnkAForMA frontális, egyéni
MÓdszErEk képnézegetés, értő olvasás, általánosítás, következtetés

eszKÖzÖK 3. MEllÉklEt
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4.b) tEVÉkEnysÉG Beteg a kutyus

tErVEzEtt Idő 15 perc

tAnárI InstrUkCIÓk A feladat azonos a 4.a) részben	leírtakkal, de ha az osztályunk 
olvasni tudása megengedi, a feladatot végeztethetjük párban is, 
ez esetben a feltett kérdésekre a párok megbeszélés után aláhú-
zással válaszolnak. szervezzünk heterogén párokat.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

reklámok, reklámképek és rövid reklámszövegek, hirdetőtáblák, 
cégérek megértése. A szöveg és a kép határozott elkülönítése. lé-
nyeglátás, következtetések levonása. szókincsbővítés, verbális ki-
fejezéskultúra fejlesztése. Együttműködési készségek alapozása.

CÉlCsoPort /A dIFFErEnCIálás 
lEHEtősÉGEI

olvasási készség alapján

MUnkAForMA páros
MÓdszErEk képnézegetés, értő olvasás, általánosítás, következtetés, feladat-

megoldás aláhúzással
eszKÖzÖK 3. MEllÉklEt

iii. öSSzegzéS

a) tEVÉkEnysÉG Weöres Sándor: Kutyatár

tErVEzEtt Idő 5 perc

tAnárI InstrUkCIÓk olvassuk fel tanulóinknak a 4. MELLÉKLET-ben szereplő verset. 
(Megtalálható a Ki van a dióhéjban című irodalmi olvasókönyvben 
is.) tanulóink nagy része feltételezhetően ismeri a verset. Biztas-
suk tanulóinkat, hogy mondják velünk a verset.
Önálló feladat lehet: A vers elolvasása és egy vásári reklám rajzo-
lása a vers alapján.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

Verbális-auditív figyelem, beszédértés és -észlelés fejlesztése. Me-
móriafejlesztés.

CÉlCsoPort /A dIFFErEnCIálás 
lEHEtősÉGEI

nem szükséges differenciálnunk.

MUnkAForMA frontális
MÓdszErEk vershallgatás és felidézés

eszKÖzÖK 4. MEllÉklEt
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b) tEVÉkEnysÉG Tamkó Sirató Károly: Kuli és a puli

tErVEzEtt Idő 5-10 perc

tAnárI InstrUkCIÓk Heterogén párokban dolgozzunk. olvassuk fel tanulóinknak 
az	5. MELLÉKLET-ben szereplő verset. A vers nehéz, sok az is-
meretlen szó és kifejezés benne, de nagyon ritmusos, és minden 
nyelvi nehézsége ellenére jól érthető.  nagyon jól illeszkedik a 3. 
MEllÉklEt állati betegségekkel foglalkozó részéhez.
A vershallgatáshoz adjunk a pároknak megfigyelési szempontot! 
Egy-két megfigyelési szempontot minden párra rábízhatunk. 

Megfigyelési szempontok
– Hol élt a kutya?
– Milyen fajtájú volt?
– Hogy hívták a gazdáját?
– Mi volt a kutya baja?
– Hogyan segített rajta a gazdája?
– Milyen haszna származott a gazdájának a kutya gyógyulá-

sából?

Egy-két pár gyűjtsön a versből ismeretlen, érdekes kifejezéseket.
A megfigyelési szempontok alapján kérdezzük vissza a verset. 
Házi feladat lehet a vers elolvasása vagy egy rajz elkészítése. Mi-
lyennek képzelik a pulikunyhót? Milyen is egy kulipintyó?

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

Verbális-auditív figyelem, beszédértés és észlelés fejlesztése. Me-
móriafejlesztés. szókincsbővítés, verbális kifejezéskultúra fejlesz-
tése

CÉlCsoPort /A dIFFErEnCIálás 
lEHEtősÉGEI

egyéni képességek alapján

MUnkAForMA páros
MÓdszErEk vershallgatás

eszKÖzÖK 5. MEllÉklEt
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mellékletek

1. melléklet 
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2. melléklet 

	

KUTYÁvAl	örzöTT	

TerüleT



	 1.	KUTYASÁGOK	 1�

�. melléklet

a) kép

b) kép



 1� Szövegértés-szövegalkotás	„A”	1-2.	évfolyam	–	Olvasás	–	Hétköznapi	szövegek

�. melléklet 

WEÖRES SÁNDOR

A kUtyA-tár 

Harap utca három alatt 
megnyílott a kutya-tár, 
síppal-dobbal megnyitotta 
kutyafülű Aladár! 
kutya-tár! kutya-tár! 
kutyafülű Aladár!

Húsz forintért tarka kutya, 
tízért fehér kutya jár, 
törzsvevőknek öt forintért 
kapható a kutya már. 
kutya-tár! kutya-tár! 
kutyafülű Aladár!



	 1.	KUTYASÁGOK	 1�

�. melléklet 

tAMkÓ sIrAtÓ károly

Kuli	és	A	puli

kuli nem ment
suliba,
mert
beteg lett a 
pulija. 

Pesti lakás, 
bútor, szőnyeg... 
Hullt a szőre! 
szegény puli, 
vágyott a nagy 
levegőre... 

sírt, nyivákolt, 
kaparászott, 
izgett-mozgott. 
látszott jól, hogy 
nem bírja az 
összkomfortot. 

kuli erre
mit tehetett? 
Egyet gondolt: 
tágas rétnek 
rendezte be
a nagy gangot.

s épített a 
pulinak egy 
széles, 
szeles
pulikunyhót: 
egy valódi, 
igazándi 
kulipintyót! 

Így azután 
megy már kuli 
suliba,
mert
meggyógyult a 
pulija.
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Szov1-2.olv_iv.2

2. az utca

																																												Készítette:	székely	Balázsné

modulleíráS

A	modul	céljA Egyszerű hétköznapi szövegek olvasásának gyakorlása és értelme-
zése.

IdőkErEt 1	óra
Ajánlott korosztály 6–8 évesek

modulKApcsolódási	pontoK Megelőző modul: olvasás I., III., vagy II., IV.1., Beszéd XII.3.
Követő modul: Beszéd XII.4., olvasás IV.3.

A	Képességfejlesztés	fóKuszA többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, az 
olvasásértés fejlesztése, a bennünket körülvevő  környezeti elemek 
tudatosítása. Vizuális differenciálókészség, alak-háttér megkülön-
böztetés, a verbális kifejezőkészség fejlesztése. Vizuálisan felhívó 
jellegű táblák helyes értelmezése és tervezése, viselkedési szokások 
alakítása. szókincsbővítés.

ajánláS 

A modult a nagybetűk tanulásának végén lehet feldolgozni, mert számos nyomtatott nagybetűvel írt szö-
veget és feliratot tartalmaz.

A modulban feldolgozott feladatok mennyisége meghaladja a 45 perc időtartamot. nyugodtan válogassunk 
belőle úgy, ahogy az tanulóink fejlettségi szintjének megfelel, nem kell valamennyi feladatot elvégezni. 

támogatórendSzer

kiss Anna: Vásárbahívogató (versrészletek). In: Cini-cini muzsika. Óvodások verseskönyve, Móra könyvki-
adó, Budapest, 1977. IsBn 963 11 0886 4 81. oldal



	 2.	Az	UTCA	 1�

a feldolgozáS menete

i. ráhangolódáS

a) tEVÉkEnysÉG Kiss Anna: Vásárbahívogató  (versrészletek)

tErVEzEtt Idő 10 perc

tAnárI InstrUkCIÓk olvassuk fel a 6. MELLÉKLETBEN szereplő versrészleteket egyen-
ként, és várjuk tanulóink reakcióit. Az elhangzott verssorok alapján 
találgassanak, vajon milyen boltok és elárusítóhelyek mellett halad 
a vers írója, hogyan nevezik azt a boltot, ahol a versrészletekben el-
hangzó dolgokat árulják?
A versrészleteket tanulóink a felolvasás alatt saját mellékletpéldá-
nyukban követhetik az ujjukkal és a szemükkel.
Beszélgetés
Beszélgessünk arról, ők milyen boltok mellett szoktak elhaladni isko-
lába jövet.
településükön milyen boltok és árusítóhelyek találhatók?

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

verbális-auditív figyelem, beszédértés és észlelés, asszociációs készsé-
gek fejlesztése

MUnkAForMA frontális
MÓdszErEk vershallgatás,  beszélgetés

eszKÖzÖK 6.	melléKlet

b) tEVÉkEnysÉG Kiss Anna: Vásárbahívogató  (versrészletek)

tErVEzEtt Idő 10 perc

tAnárI InstrUkCIÓk Variációs lehetőség
A 6. MELLÉKLETET több példányát  a versrészletek mentén szét is 
vághatjuk, kioszthatjuk a párban dolgozó gyerekeknek.  (Ugyanazt a 
versrészletet több pár is megkaphatja.)  A párok elolvassák a részletet, 
egyszerű rajzot készítenek a boltról, felírják a bolt nevét. (A helyesírás 
és az írásmód itt nem számít, a felirat a rajz része.) 
Felolvassák a versrészletet, bemutatják és kitűzik a táblára a rajzot. 
Hívjuk fel a figyelmüket, hogy azonos feladat esetén is többféle jó 
megoldás születhet.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

olvasásértés, asszociációs készségek, grafomotoros készségek fejlesz-
tése

MUnkAForMA páros
MÓdszErEk olvasás, ábrázolás, bemutatás

eszKÖzÖK 6. MEllÉklEt (a mellékleteket a Hétköznapi szövegekben folyama-
tosan számoztuk)
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ii. tartalomfeldolgozáS

1. tEVÉkEnysÉG Bolti cégérek, kirakatok, árucikkek képeinek válogatása, csoportosí-
tása

tErVEzEtt Idő 20 perc
tAnárI InstrUkCIÓk Előzetes felkészülés: A feladat megvalósításának feltétele, hogy a 7. 

MELLÉKLET-hez tartozó képek kivágásáról vagy kivágatásáról az óra 
előtt gondoskodjunk. Adhatjuk a képek kivágását házi feladatként, 
elvégezhetjük a vágást a megelőző technika órán, vagy magasabb év-
folyamok tanulóinak, esetleg szülőknek a segítségét kérhetjük.

A feladathoz nagy mennyiségű kép tartozik. nem kell a feladat meg-
valósításához mind felhasználnunk. településünk és tanulóink fej-
lettségének és olvasási szintjének függvényében válogassunk belő-
le. A képek mennyisége differenciálásra is lehetőséget ad, lehetnek 
olyan párok/tanulók, akik valamennyi képet szét tudják válogatni, 
lehetnek olyanok, akik csak párat.
Jó tanács: A képekkel való munkát jelentősen megkönnyíti, ha a táb-
lázat bal oldali képeit nem vágjuk szét, csak a jobboldali szétvágott 
képeket rakosgatják tanulóink.
Narráció: Elindultunk nevenincs település Fő utcáján. A képeken 
látható boltok cégéreit és kirakatait, a kirakatokban lévő árukat lát-
tuk, lefényképeztük azokat, de a képek teljesen összekeveredtek. 
Gyűjtsétek egy csoportba az egymáshoz tartozó képeket!
A feladat megoldása településenként eltérő lehet, másként rendez-
hetik a képeket azok a gyerekek, akik nagyobb településeken élnek, 
másként azok, akiknek a falujában csak egy-egy bolt/üzlet van.
tanulóink (a képek kivágása után) heterogén párokban dolgozzanak 
és rendeljék egymáshoz az összetartozó képeket. 
Beszéljük meg a feladatot.
Egy-egy önként vállalkozó páros mondja is el: ők hogyan végezték el 
a csoportosítást.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

asszociatív készségek, vizuális differenciálás, analizáló és szintetizáló 
gondolkodás fejlesztése. Változatos a megszokottól eltérő olvasási szi-
tuációk gyakorlása.

CÉlCsoPort – A dIFFErEnCIá-
lás lEHEtősÉGEI

egyéni képességek szerint

MUnkAForMA páros
MÓdszErEk manuális tevékenység, válogatás, csoportosítás, megbeszélés, bemu-

tatás
eszKÖzÖK 7. MEllÉklEt



	 2.	Az	UTCA	 1�

2. tEVÉkEnysÉG Mit árulnak itt?

tErVEzEtt Idő 10 perc

tAnárI InstrUkCIÓk A tanulók a 8. MELLÉKLET a) és	b) képeit nézegetik heterogén pá-
rokban és pótolják a képekről hiányzó feliratokat, vagy lerajzolják 
azokat az árucikkeket, amelyeket az adott cégérű boltban árulnak.
A névadásnál (b feladat) törekedjünk arra, hogy a gyerekek, ötletes, 
humoros nevet találjanak a boltoknak. Pl. Csülök húsbolt
Fájós bütyök cipőbolt stb.
Hívjuk fel tanulóink figyelmét arra, hogy azonos feladat esetén is kü-
lönböző jó megoldásokra lehet jutni.
c) Mit árulnak itt? Mondjanak véleményt a képen látható cégérről. 
Milyen a jó cégér? Miért nem jó az, amit a képen látnak?

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

Ismeretek alkalmazása, olvasásértés fejlesztése. Változatos a megszo-
kottól eltérő olvasási szituációk gyakorlása.

CÉlCsoPort /A dIFFErEnCIá-
lás lEHEtősÉGEI

egyéni képességek szerint

MUnkAForMA páros
MÓdszErEk olvasás, feliratozás, rajzolás

eszKÖzÖK 8.	melléKlet

iii.öSSzegzéS

tEVÉkEnysÉG Én elmentem a vásárba… (Játék)

tErVEzEtt Idő 5 perc

tAnárI InstrUkCIÓk a) Az ismert gyermekjáték eljátszása vagy
b) szituációs játék: Belépnek egy élelmiszer boltba….
Viselkedési és udvariassági formulák gyakorlása.
Házi feladat: Hazafelé menet keressenek érdekes boltfeliratokat, cé-
géreket, egyet-egyet rajzoljanak is le.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

Az ismeretek alkalmazása, verbális és metakommunikációs helyzetek 
felismerése és gyakorlása.

MUnkAForMA nagycsoportos, páros
MÓdszErEk játék, dramatizálás

eszKÖzÖK nem szükségesek
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mellékletek

�. melléklet 

KISS ANNA
VásárBAHÍVoGAtÓ
(részletek)

Ha a posztó kilencféle
ha a vászon patyolat..
ha a bársonyt bőven mérik
ha kékfestő van elég…

ha a papucs kopogós
ha a csizma rogyós szárú

ha a kenyér emeletes
ha a perec ropogós…

ha a csengő szépen szóló
ha a festett falovacska
erre lát de arra néz
ha kapós a zsákbamacska…

ha a kendőn selyemrojt
ha nagyszélű a kalap
ha a kisbunda se drága… 
ha valóban takaros

ha van háromlábú szék
ha a láda tulipános…

ha a dinnye piros bélű…
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�. melléklet     
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	 2.	Az	UTCA	 2�

�. melléklet

a.) 
Mit árulnak itt?
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b.)
Mi lehet ennek a boltnak a neve?



	 2.	Az	UTCA	 2�

c.)
Mondjatok véleményt!



 2� Szövegértés-szövegalkotás	„A”	1-2.	évfolyam	–	Olvasás	–	Hétköznapi	szövegek

Szov1-2.olv_iv.�

�. SzolgáltatáSok

																																													Készítette:	székely	Balázsné

modulleíráS

A	modul	céljA Egyszerű hétköznapi szövegek olvasásának gyakorlása és értelme-
zése.

IdőkErEt 45 perc
Ajánlott korosztály 6–8 évesek

modulKApcsolódási	pontoK Megelőző modul: olvasás I., III, vagy II., IV.2. 
Követő modul: olvasás IV.4., VIII.4.

A	Képességfejlesztés	fóKuszA többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, az 
olvasásértés fejlesztése. Vizuális differenciáló készség, alak-háttér 
megkülönböztetés, a verbális kifejezőkészség  fejlesztése. Vizuáli-
san felhívó jellegű táblák helyes értelmezése, viselkedési szokások 
alakítása. szókincsbővítés.

ajánláS 

A modult a nagybetűk tanulásának végén lehet feldolgozni, mert számos nyomtatott nagybetűvel írt szö-
veget és feliratot tartalmaz.

A modulban feldolgozott feladatok mennyisége meghaladja a 45 perc időtartamot. nyugodtan válogas-
sunk belőle úgy, ahogy az tanulóink fejlettségi szintjének megfelel, nem kell valamennyi feladatot elvégez-
ni. Ha tanulóinkat érdekli a téma, napköziben, szabadidőben, házi feladatként adhatjuk az órán kimaradó 
feladatokat.

A modul némi írni tudást is feltételez.

támogatórendSzer

Marék Veronika: Tökmag-fodrászat
Ma szitálok, holnap sütök. Összeállította: tarbay Ede. Móra Ferenc könyvkiadó, 188-189. oldal. 
IsBn96311 1411 2
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a feldolgozáS menete

i. ráhangolódáS

a) tEVÉkEnysÉG Előzetes felkészülés

tErVEzEtt Idő 10 perc

tAnárI InstrUkCIÓk Előzetes gyűjtőmunkaként adhatjuk tanulóinknak, hogy az utcán 
járva figyeljék az olyan üzlethelyiségek nevét, ahol nem árusítással 
foglalkoznak, nem boltok, mégis az emberek kiszolgálásával fog-
lalkoznak: azért vannak, hogy kényelmesebben éljünk, megcsinál-
janak olyan dolgokat, amelyeket mi magunk otthon nem tudunk 
vagy nem akarunk elvégezni.
Egy-egy cégért, üzlethelyiség nevét rajzolják is le!
kérjük számon és beszéljük is meg a tanulók által gyűjtött anyago-
kat, rajzaikat állítsuk ki a táblán, nézegessék meg egymás képeit.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

Megfigyelés, következtetés, asszociációs készség, szókincs fejlesz-
tése és fogalombővítés. nyitott szemmel a világra. többirányú, a 
megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, olvasásértés fejlesz-
tése.

MUnkAForMA egyéni, frontális
MÓdszErEk beszélgetés, ismeretek alkalmazása

eszKÖzÖK a tanulók által gyűjtött anyagok
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b) tEVÉkEnysÉG Marék Veronika: Tökmag-fodrászat

tErVEzEtt Idő 10 perc

tAnárI InstrUkCIÓk A szolgáltatásokkal foglalkozó órát kezdjük a fodrásszal. szinte vala-
mennyi tanulónak közvetlen élménye is van erről a szolgáltatásról. 

9. MELLÉKLET 
1. nézzük meg a képet.
Beszélgessünk róla, vegyük számba településünkön hány fodrászat 
van, hol vágják a gyerekek haját? Van-e külön női- és férfifodrászat. 
Milyen más tevékenységet folytatnak még a fodrászatban (kozme-
tika, műköröm, szolárium stb.)?
Húzzák alá, azokat a tevékenységeket, amelyeket a fodrászatban 
végeznek.
2. olvassuk el hangosan tanulóinknak Marék Veronika meséjét úgy, 
hogy kövessék az olvasást az ujjukkal, nézegessék meg a képeket. 
természetesen ebben az életkorban tanulóink még nem feltétlenül 
tudják szinkronban követni az olvasmányt, nem baj. Elégedjünk 
meg a tájékozódó jellegű követéssel.
Megfigyelési szempontok a meséhez
Hogy hívták  tökmag testvérét?
Mikor határozta el tökmag, hogy fodrász lesz?
kin gyakorolt először? 
kivel folytatta a gyakorlást tökmag?
kik voltak tökmag legkedvesebb vendégei?
kérjük számon a megfigyelési szempontokat, nézegessük meg a ké-
peket.
Akar-e közülük is valaki fodrász lenni?
Önálló feladat lehet: A mese önálló elolvasása.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

néma olvasási technika alapozása. szem-kéz koordináció, humor-
érzék fejlesztése.

CÉlCsoPort /A dIFFErEnCIálás 
lEHEtősÉGEI

egyéni képességek szerint

MUnkAForMA frontális, egyéni
MÓdszErEk néma olvasás

eszKÖzÖK 9. MEllÉklEt
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ii. tartalomfeldolgozáS

1. tEVÉkEnysÉG Polgármesteri hivatal, Művelődési ház

tErVEzEtt Idő 15 perc

tAnárI InstrUkCIÓk Előzetes feladatként adhatjuk tanulóinknak, hogy saját településük 
önkormányzatának és művelődési házának „cégérét” figyeljék meg, 
esetleg készítsenek róla életkori sajátosságaiknak megfelelő rajzot. 
Az előzetes felkészülés szabadidős tevékenység, más alkalomból te-
lepülésünkön tett séta alkalmával is elvégezhető.
A	 10. MELLÉKLET képeit nézegetik és böngészgetik  a tanulók, 
a feladatlap jobb oldalán lévő szolgáltatásokat szintén olvassák és 	
összekötéssel, illetve kivágott kártyák rakosgatásával egymáshoz 
rendelik az intézmény és a szolgáltatás nevét.
Amennyiben a kivágott kártyák rakosgatása mellett döntünk, előze-
tesen gondoskodnunk kell azok kivágásáról.
Beszélgetés: jártak-e már településük művelődési házában? Milyen 
alkalomból?
A feladatot adhatjuk heterogén párokban, de végezhetik tanulóink 
egyénileg is.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

járjanak nyitott szemmel a világban. Megfigyelés, következtetés, 
asszociációs készség, szókincs fejlesztése és fogalombővítés. több-
irányú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, olvasásér-
tés fejlesztése.

MUnkAForMA páros, egyéni
MÓdszErEk manuális tevékenység, megbeszélés, értő olvasás

eszKÖzÖK 10.	melléKlet
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2. tEVÉkEnysÉG Posta

tErVEzEtt Idő 15 perc

tAnárI InstrUkCIÓk A	11. MELLÉKLET képeit nézegetik és olvasgatják tanulóink. dol-
gozhatnak tanulóink heterogén párokban is.
kérdések és feladatok a képekhez
1. kép: Hívjuk fel tanulóink figyelmét, hogy a postáknak Magyaror-
szágon mindenhol azonos a jele.
– Mi a posta jele?
– Vajon miért a kürt a posta jele?
Beszélgetés: jártak-e már településük postahivatalában? Milyen 
ügyet intéztek ott?
2. kép: (nehézségek adódhatnak a tábla megértésénél.  Meg kell 
beszélnünk a gyerekekkel a rövidítéseket, és az óra értelmezésénél 
sem egyértelmű, hogy milyen időt is jelöl pl. a 14. óra. segítsünk 
tanulóinknak. Ilyen jellegű nyitvatartási időkkel, boltok, művelődé-
si intézményeken is találkoznak, jó, ha ezek értelmezését már első 
osztályban elkezdjük alapozni.)
– A hét mely napjain van nyitva ez a posta?
– naponta mettől meddig tart nyitva? 
– Mit dolgoznak akkor, amikor nincs nyitva a posta?
3. kép:
– Mire jó a postaláda?
– Mikor ürítik ki ezt a postaládát?
4. kép: A képet és a ráírtakat nehéz megérteni. néhány tanulónk 
talán le tudja olvasni, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt a posta.
Értékes információ a képen a „tovább nyitva tartó posta”.
Miért fontos ezt tudni?
Hasonlítsuk össze a nyitvatartási időt az előzőekkel.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

képen és tájékoztató feliratokon közölt egyszerű információk meg-
értése. Megfigyelés, következtetés, asszociációs készség, szókincs 
fejlesztése és fogalombővítés. többirányú, a megszokottól eltérő 
olvasástechnika alapozása, olvasásértés fejlesztése.

MUnkAForMA frontális, páros
MÓdszErEk Megfigyelés, összehasonlítás, általánosítás. Alak-háttér differenciá-

lás, értő olvasás.
eszKÖzÖK 11.	melléKlet
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3. tEVÉkEnysÉG Játék

tErVEzEtt Idő 10 perc

tAnárI InstrUkCIÓk A játék leírása
Minden tanuló írjon egy szót egy papírdarabra (természetesen az, 
aki jobban tud írni, több szót is írhat, aki még nem tud írni, az rajzol-
jon valamit). A lapra kedves szavak kerüljenek. Pl. szeretlek, szép, 
barátság, ajándék, focizzunk, játszunk stb. (A papírdarabok azonos 
méretűek legyenek.) Hajtogassák a levélkéket négyfelé.
A gyerekek körbe állnak és elküldik kis üzeneteiket/ leveleiket ván-
dorútra, a hátuk mögött adogatva egymásnak. Egyezményes jelre 
(esetleg zenére) az adogatás megáll, kibontják az éppen náluk lévő 
levelet, elolvassák, visszahajtogatják, ismét elindítják.

kIEMElt kÉszsÉGEk, kÉPEssÉ-
geK

szókincs fejlesztése és fogalombővítés. többirányú, a megszokottól 
eltérő olvasástechnika alapozása, olvasásértés fejlesztése.

MUnkAForMA nagycsoportos
MÓdszErEk játék

eszKÖzÖK papír, ceruza, esetleg zene

4. tEVÉkEnysÉG Milyen szolgáltatásokat hirdetnek ezeken a képeken?

tErVEzEtt Idő 10 perc

tAnárI InstrUkCIÓk 12. MELLÉKLET  nézegessék és olvasgassák tanulóink a hirdetése-
ket. Milyen szolgáltatásokat kínálnak ezeken a képeken?
tanulóink heterogén párokban beszéljék meg és értelmezzék a lá-
tottakat, majd mondják el gondolataikat.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

képen és tájékoztató feliratokon közölt egyszerű információk meg-
értése. Megfigyelés, következtetés, asszociációs készség, szókincs 
fejlesztése és fogalombővítés. többirányú, a megszokottól eltérő 
olvasástechnika alapozása, olvasásértés fejlesztése.

MUnkAForMA páros
MÓdszErEk beszélgetés, beszámoló

eszKÖzÖK 12.	melléKlet

iii. öSSzegzéS

tEVÉkEnysÉG Kertészet

tErVEzEtt Idő 5 perc

tAnárI InstrUkCIÓk tervezzenek egyénileg egy cégért (természetesen életkori sajátossá-
gaiknak és egyéni képességeiknek megfelelően).
Mi lenne, ha kertészetet nyitnának, hogyan írnák ki és reklámoznák 
azt?

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

Fantázia és asszociációs készség fejlesztése. rajzkészség fejlesztése.

MUnkAForMA egyéni
MÓdszErEk tervezés és rajzolás

eszKÖzÖK papír és rajzeszközök
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mellékletek

�. melléklet

1. Húzzátok alá azokat a tevékenységeket, amelyeket a fodrászatban végeznek!

HAjVáGás
rUHAtIsztÍtás
HAjszárÍtás
fésÜlés
HAjmosás
rUHAkÉszÍtÉs
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2.
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10. melléklet

KöNYvTÁr

SZÍNHÁZI ELŐADÁS

KIÁllÍTÁSOK

VETÉLKEDŐK

GYerMeKTOrNA

öreGeK	KlUBJA

FAlUNAP

ESKÜVŐ, 	
HÁzASSÁGKöTÉS

SeGÉlYeK

SzüleTÉSI		
ANYAKöNYvI	KIvONAT

OKMÁNYIRODA

ÚTlevÉlKÉreleM
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11. melléklet 
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12. melléklet
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�. orvoSnál

																																														Készítette:	székely	Balázsné	

modulleíráS

A	modul	céljA Egyszerű hétköznapi szövegek olvasásának gyakorlása és értelme-
zése.

IdőkErEt 45 perc
Ajánlott korosztály 6–8 évesek

modulKApcsolódási	pontoK Megelőző modul: olvasás I., III, vagy II., IV.3., Beszéd XII.7.
Követő modul: Beszéd XIII.7., olvasás IV.5.

A	Képességfejlesztés	fóKuszA többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, ol-
vasásértés fejlesztése.  A bennünket körülvevő  környezeti elemek, 
szolgáltatások, hirdetések tartalmi tudatosítása. Vizuális differenci-
álókészség, alak-háttér megkülönböztetés, a verbális kifejezőkész-
ség  fejlesztése. Vizuálisan felhívó jellegű táblák helyes értelmezése 
és tervezése, viselkedési szokások alakítása. szókincs- és fogalom 
bővítés.

ajánláS 

A modult a nagybetűk tanulásának végén lehet feldolgozni, mert számos nyomtatott nagybetűvel írt szöveget 
és feliratot tartalmaz.

A modulban feldolgozott feladatok mennyisége meghaladja a 45 perc időtartamot. nyugodtan válogassunk 
belőle úgy, ahogy az tanulóink fejlettségi szintjének megfelel, nem kell valamennyi feladatot elvégezni. Ha ta-
nulóinkat érdekli a téma, napköziben, szabadidőben, házi feladatként adhatjuk az órán kimaradó feladatokat.

A modul némi írni tudást is feltételez.
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a feldolgozáS menete

i. ráhangolódáS

a) tEVÉkEnysÉG Dr. Bubó (filmrészlet megtekintése)

tErVEzEtt Idő 15 perc

tAnárI InstrUkCIÓk Előzetes felkészülés	
A tanítási óra előtt kölcsönözzük ki a helyi videotékából a sorozat bár-
melyik epizódját.
Felvehetjük a Minimax tV éppen futó epizódját is. tanítványaink 
között is több akadhat, akinek a házi filmgyűjteményében meg van 
egy-egy epizód.
nézzük meg a filmet, vagy annak egy részletét. 
Az iskolai könyvtárban is egészen biztosan tudunk  „Bubós” képes-
könyvet kölcsönözni. Ez esetben olvassunk fel egy részletet a gyere-
keknek a képes-mesekönyvből.
A kiválasztott epizódhoz, meséhez adjunk megfigyelési szemponto-
kat. A film(részlet) megtekintése, vagy meseolvasás  után kérjük szá-
mon a megfigyelési szempontokat.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

irányított televíziózás 

MUnkAForMA frontális
MÓdszErEk filmnézés, megbeszélés

eszKÖzÖK videokazetta

b) tEVÉkEnysÉG séta az iskolaorvosi rendelőig

tErVEzEtt Idő 15 perc

tAnárI InstrUkCIÓk A tanulók heterogén párokba rendeződve írják fel, amennyiben az 
ajtóra ki van írva mikor, a hét melyik napján, milyen időben rendel 
az iskolában az iskolaorvos. 
Mi a neve az orvosnak?
ki segíti az iskolaorvos munkáját? Mi a védőnő neve? 
(A feladat elvégzését természetesen a tanulók életkori sajátosságai-
nak és egyéni képességeiknek megfelelő szinten várjuk el.)
Mit csinál az iskolaorvos? Miért rendel az iskolában is?
Milyen berendezési tárgyak vannak az iskolaorvosi rendelőben?

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

ismeretek felidézése, alkalmazása

MUnkAForMA páros
MÓdszErEk megfigyelés, jegyzetelés, megbeszélés

eszKÖzÖK papír, ceruza



 �2 Szövegértés-szövegalkotás	„A”	1-2.	évfolyam	–	Olvasás	–	Hétköznapi	szövegek

ii. tartalomfeldolgozáS

1. tEVÉkEnysÉG TAJ-kártya

tErVEzEtt Idő 15 perc

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, ol-
vasásértés fejlesztése.  A bennünket körülvevő  környezeti elemek, 
szolgáltatások,  tartalmi tudatosítása. Vizuális differenciálókészség, 
alak-háttér megkülönböztetés, a verbális kifejezőkészség  fejlesztése. 
szókincs- és fogalom bővítés.

MUnkAForMA egyéni, frontális
MÓdszErEk megfigyelés, értő olvasás, összehasonlítás, általánosítás

eszKÖzÖK 13. MEllÉklEt

2. tEVÉkEnysÉG Gyermekorvosi ellátás

tErVEzEtt Idő 20 perc

tAnárI InstrUkCIÓk tanulóink nézegessék és böngészgessék a 13. MELLÉKLET képeit.
 tegyünk fel a képen látható rendelési időkkel kapcsolatban kérdé-
seket.

– Vajon miért van a gyerekorvosnak a lakáscíme is megadva? 
– Hány helyen rendel ez az orvos?
– Melyik napokon rendel telkiben? Melyik napokon rendel Bu-

dajenőn?
– Mit jelent az, hogy tanácsadás?
– Mikor és hol van ügyeleti ellátás?
– Miért nagyon fontos az ügyeleti ellátás? stb.

A rendelési idő „olvasása” nehéz feladat. tanítványaink ezen az egy-
szerű hétköznapi szövegen számos nehézséggel találhatják szemben 
magukat, rövidítésekkel, időpontokkal, szómagyarázatra szoruló 
kifejezésekkel. Éljünk a lehetőséggel, tanítsuk meg az ilyen jellegű 
kiírások értelmezését és olvasását, hiszen olyan szituációban láthat-
ják ezeket a gyerekek, amelyek mindennapi életükben gyakran elő-
fordulnak. A 13. MEllÉklEt feladatával kapcsolatosan tegyünk fel 
nagyon sok kérdést.
tegyünk fel tanítványainknak nehezebben megválaszolható kérdé-
seket is! Pl.:

– képzeld el, hogy Budajenőn laksz. szerda reggel lázasan 
ébredsz. Anya orvoshoz szeretne vinni. nézzük meg, hogy 
lehetséges-e ez?

– Mi a teendő?
– Ha telkiben laktok és péntek reggel ébredsz lázasan, el tud-e 

vinni anyukád a gyerekorvoshoz?
– Mit kell tenni akkor, ha este 10-kor (22 órakor) vagy nagyon 

lázas? Hová lehet akkor fordulni?
– Hová kell fordulni hétvégén?
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A feladatot heterogén párokban végeztessük, adjunk egy vonalas pa-
pírt a pároknak, hogy életkori sajátosságaiknak megfelelően le tud-
ják jegyezni a kérdésekre adott választ. Így könnyedén ellenőrizni 
tudjuk, hogy a „nyitvatartási időket” jól értelmezik. Heterogén párok 
esetén megbeszélhetik és közösen alakíthatják ki a helyes választ. 

–	Készítsenek egy rövid „ jegyzetet”, ami adott esetben egyetlen 
betű, egyszerű rajz, vagy egyetlen szó legyen.  

– Érdeklődés telefonon: A párok játsszák el, hogy egyikük a ren-
delési idő iránt érdeklődik, a páros másik tagja válaszol neki.

tanítsuk a telefonálás szabályait, a lényeges információk közlését, a 
lényegtelenek kiszűrését.
Az ismeretek alkalmazása egyéni munkában
A testvéred / rokon gyerek betegedett meg. téged kérnek meg, hogy 
nézd meg a rendelési időt.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

járjanak nyitott szemmel a világban. Megfigyelés, következtetés, asz-
szociációs készség, szókincs fejlesztése és fogalombővítés. többirá-
nyú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, olvasásértés 
fejlesztése. Gyakori, mindennaposan előforduló nyitvatartási idők 
értelmezése, következtetések elvonása.

MUnkAForMA páros és egyéni
MÓdszErEk értő olvasás, jegyzetelés, dramatizálás

eszKÖzÖK 13. MEllÉklEt

3. tEVÉkEnysÉG Háziorvosi ellátás

tErVEzEtt Idő 10 perc

tAnárI InstrUkCIÓk A rendelési idők értelmezését a 14. MEllÉklEt képe alapján a Tar-
talomfeldolgozás 2. részében leírtak szerint végezhetjük, csak itt a 
kérdéseket és a rendelési időket felnőttekre vonatkoztatjuk. 
– Mikortól számít valaki felnőttnek?

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

járjanak nyitott szemmel a világban. Megfigyelés, következtetés, asz-
szociációs készség, szókincs fejlesztése és fogalombővítés. többirá-
nyú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, olvasásértés 
fejlesztése. Gyakori, mindennaposan előforduló nyitvatartási idők 
értelmezése, következtetések levonása.

MUnkAForMA páros és egyéni
MÓdszErEk értő olvasás, jegyzetelés, dramatizálás

eszKÖzÖK 14. MEllÉklEt
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4. tEVÉkEnysÉG Fogorvos, gyógyszertár

tErVEzEtt Idő 10 perc

tAnárI InstrUkCIÓk A	gyerekek	a	15. MELLÉKLET képeit nézegetik és olvassák. Beszél-
gessünk röviden a településükön lévő fogászati ellátásról.

Iskolafogászat: 
– településükön hogyan oldják meg az iskolafogászati ellátást? 
– Miért fontos az iskolafogászati ellátás?
– Egy tanévben hányszor mennek iskolafogászatra?

Gyógyszertár: 
Előzetes megfigyelésként adhatjuk tanulóinknak, hogy településü-
kön lévő gyógyszertár nevét jegyezzék meg/ fel.

– Miért fontos a gyógyszertár?
– Mi a foglalkozásuk azoknak, akik ott dolgoznak?
– soroljanak gyógyszerneveket!
– Gyógyszerekre vonatkozó fontos szabályok.

Dramatizálás:	
– Érdeklődjenek telefonon a fogorvosi rendelésről. játszanak el 

egy gyógyszervásárlással kapcsolatos szituációt. Vásároljanak 
gyermekvitamin tablettát.

– Menjenek anyukájukkal a gyógyszertárba és kérjenek valami-
lyen sebgyógyító ( körömvirág ) kenőcsöt.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

járjanak nyitott szemmel a világban. Megfigyelés, következtetés, asz-
szociációs készség, szókincs fejlesztése és fogalombővítés. többirá-
nyú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, olvasásértés 
fejlesztése. Gyakori, mindennaposan előforduló feliratok  értelmezé-
se, következtetések levonása.

MUnkAForMA egyéni, frontális, páros
MÓdszErEk megfigyelés, beszélgetés, dramatizálás

eszKÖzÖK 15. MEllÉklEt

iii. öSSzegzéS

tEVÉkEnysÉG Fogászati plakát készítése

tErVEzEtt Idő 10 perc

tAnárI InstrUkCIÓk készítsenek 3-4 fős heterogén kiscsoportokban egy fogászati plakátot, 
amelyen a fogak egészségének megőrzését reklámozzák. A plakáto-
kat egy csomagolópapír negyedére, nagyban készítsék. A munka vé-
geztével tűzzük ki ezeket a táblára, és beszéljük meg.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

Ismeretek alkalmazása. Grafomotoros és együttműködési készség 
fejlesztése.

MUnkAForMA kiscsoportos
MÓdszErEk rajzkészítés, bemutatás

eszKÖzÖK csomagolópapír, rajzeszközök
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mellékletek

1�. melléklet
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1�. melléklet
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1�. melléklet
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�. utazáS

																																														Készítette:	székely	Balázsné	

modulleíráS

A modul céljA Egyszerű hétköznapi szövegek olvasásának gyakorlása és értelme-
zése.

Időkeret 45 perc
Ajánlott korosztály 6–8 évesek

ModulkApcsolódásI pontok Megelőző modul: olvasás I., III, vagy II., IV.4.,
Követő modul: olvasás IV.6.

A képességfejlesztés fókuszA többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, ol-
vasásértés fejlesztése. Vizuális differenciálókészség, alak-háttér 
megkülönböztetés, a verbális kifejezőkészség fejlesztése.Vizuálisan 
felhívó jellegű táblák helyes értelmezése, viselkedési szokások ala-
kítása. szókincsbővítés.

ajánláS 

A modult a nagybetűk tanulásának végén lehet feldolgozni, mert számos nyomtatott nagybetűvel írt szöveget 
és feliratot tartalmaz.

A modulban megadott feladatok/képek feldolgozása meghaladja a 45 perc időtartamot. nyugodtan válogas-
sunk belőle úgy, ahogy az tanulóink fejlettségi szintjének megfelel, nem kell valamennyi feladatot elvégezni, 
nem kell valamennyi képet megnézni. Ha tanulóinkat érdekli a téma, napköziben, szabadidőben, házi feladat-
ként adhatjuk az órán kimaradó feladatokat.
A modul némi írni tudást is feltételez.

támogatórendSzer

nagy Bandó András: Fából vasparipát. jelenkor kiadó, Pécs, 2005. IsBn 963 679 387 9
(Mióta? Azóta! c. vers  82. oldal)



	 5.	UTAzÁS	 ��

a feldolgozáS menete

i. ráhangolódáS

a) tEVÉkEnysÉG Nagy Bandó András: Mióta? Azóta! c. vers

tErVEzEtt Idő 10 perc

tAnárI InstrUkCIÓk A	16. MELLÉKLET-ben szereplő verset olvassuk fel tanulóinknak.
Megfigyelési szempont: Hányféle járműről / utazásról esik szó a 
versben? 
 A felolvasás alatt tanulóink ujjukkal és szemükkel némán követik 
a felolvasást.
Beszélgetés: 
– Milyen járművekkel szoktak tanulóink nap-mint nap utazni?
– Milyen járművekkel szoktak csak ritkán utazni?
– településükön milyen közlekedési lehetőségek vannak?

kIEMElt kÉszsÉGEk, kÉPEssÉ-
geK

Auditív figyelem, beszédértés és beszédészlelés fejlesztés. néma ol-
vasási technika alapozása.

MUnkAForMA frontális
MÓdszErEk felolvasás, beszámoló, beszélgetés

eszKÖzÖK 16.	melléKlet

b) tEVÉkEnysÉG Látogatás egy vonat- vagy buszpályaudvaron 
(beszámolók)

tErVEzEtt Idő 10 perc

tAnárI InstrUkCIÓk szabadidőben, délutáni foglalkozás vagy technikaóra keretében lá-
togassunk el tanítványainkkal egy igazi busz- vagy vasútállomásra, 
és olvasgassuk az ott található kiírásokat, feliratokat. 
Előzetesen mi magunk menjünk el a helyszínre, hogy megfelelő 
megfigyelési szempontokkal láthassuk el tanítványainkat. Megfi-
gyeléseiket párban végezzék, a séta befejeztével adjanak számot 
megfigyeléseikről, készítsenek rajzos és „szöveges jegyzeteket” is.
 A beszámolókra 10 perc időt fordítsunk az óra elejéről.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

Megfigyelési, vizuális differenciálási, alak-háttér felismerési készség 
fejlesztése, lényeges és lényegtelen információk elkülönítése, szó-
kincs és fogalombővítés, olvasásértés fejlesztése. A szokványostól 
eltérő élethelyzetekben és betűtípusokon történő olvasás. transzfe-
rálás.

MUnkAForMA páros
MÓdszErEk tanulmányi séta, megfigyelés, rögzítés, „jegyzetelés”, megbeszélés



 �0 Szövegértés-szövegalkotás	„A”	1-2.	évfolyam	–	Olvasás	–	Hétköznapi	szövegek

ii. tartalomfeldolgozáS

1. tEVÉkEnysÉG Utazás busszal

tErVEzEtt Idő 15 perc

tAnárI InstrUkCIÓk A 17. MELLÉKLET képei alapján beszélgessünk tanulóinkkal a he-
lyi és a helyközi/ távolsági járatok különbségéről. Vonatkoztassuk 
ezt településünkre.

– Milyen buszjáratok közlekednek településünkön, hová indul-
nak innen távolsági járatok?

– tekintsünk meg egy buszpályaudvart képek alapján, nézzük 
meg, milyen feliratokkal találkozunk ott, mit jelentenek ezek 
e feliratok. nézegessék és böngészgessék a képeket és a rajtuk 
szereplő feliratokat.

– Ha a séta alkalmával találkoztunk ezekkel a táblákkal, felira-
tokkal, idézzük fel, milyen helyen és szituációkban találkoz-
tunk velük. 

– A táblák és feliratok esetében nagyon fontos feladat a szó-
kincs- és a fogalombővítés. 

– tanulóink  heterogén párokban dolgozzanak, beszéljék meg a 
képeken látottakat, közös megegyezés után reflektáljanak az 
elhangzó kérdésekre.

Megjegyzés
 A képeket ki is vághatjuk (vágathatjuk) a tanítási óra előtt, ez eset-
ben saját céljainknak megfelelő sorrendben és célra használhatjuk 
őket. 
 dramatizálás

– Váltsunk buszjegyet.
– Érdeklődjünk az induló és érkező buszok iránt.
– Várjuk egy kedves ismerősünket a buszpályaudvaron, érdek-

lődjünk hogyan utazott.
– Igazítsunk útba érdeklődőket.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

Megfigyelési, vizuális differenciálási, alak-háttér felismerési készség 
fejlesztése, lényeges és lényegtelen információk elkülönítése, szó-
kincs és fogalombővítés, olvasásértés fejlesztése. A szokványostól 
eltérő élethelyzetekben és betűtípusokon történő olvasás. transzfe-
rálás.

MUnkAForMA páros és csoportos
MÓdszErEk megfigyelés, rögzítés, beszámoló, beszélgetés

eszKÖzÖK 17. MEllÉklEt
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2. tEVÉkEnysÉG Utazás vonattal. Pályaudvar

tErVEzEtt Idő 15 perc

tAnárI InstrUkCIÓk A	18. MELLÉKLET képei alapján beszélgessünk tanulóinkkal a vo-
natközlekedésről.
Vonatkoztassuk ezt településünkre.

– közlekedik-e településünkön vonat, hová indulnak innen 
vonatok? Vannak-e és hová csatlakozási lehetőségek?

– Ha nincs vonatközlekedés, miért? Volt-e vonatközlekedés, s 
miért szűnt meg?

– tekintsünk meg egy  vonatpályaudvart képek alapján, nézzük 
meg, milyen feliratokkal találkozunk ott, mit jelentenek ezek 
e feliratok. nézegessék és böngészgessék a képeket és a rajtuk 
szereplő feliratokat.

– Ha a séta alkalmával találkoztunk ezekkel a táblákkal, felira-
tokkal, idézzük fel, milyen helyen és szituációkban találkoz-
tunk velük. 

– A táblák és feliratok esetében nagyon fontos feladat a szókincs 
és a fogalombővítés. 

– tanulóink  heterogén párokban dolgozzanak, beszéljék meg a 
képeken látottakat, közös megegyezés után reflektáljanak az 
elhangzó kérdésekre.

Megjegyzés
 A képeket ki is vághatjuk (vágathatjuk) a tanítási óra előtt ez eset-
ben saját céljainknak megfelelő sorrendben és célra használhatjuk 
őket. 
 dramatizálás

– Váltsunk vonatjegyet
– Érdeklődjünk az induló és érkező vonatok iránt
– Várjuk egy kedves ismerősünket a pályaudvaron, érdeklőd-

jünk hogyan utazott.
– Igazítsunk útba érdeklődőket

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

Megfigyelési, vizuális differenciálási, alak-háttér felismerési készség 
fejlesztése, lényeges és lényegtelen információk elkülönítése, szó-
kincs és fogalombővítés, olvasásértés fejlesztése. A szokványostól 
eltérő élethelyzetekben és betűtípusokon történő olvasás. transzfe-
rálás.

MUnkAForMA páros és csoportos
MÓdszErEk megfigyelés, rögzítés, beszámoló, beszélgetés

eszKÖzÖK 18.	melléKlet
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iii. öSSzegzéS

tEVÉkEnysÉG: 10 PErC Vonatozós játék

tAnárI InstrUkCIÓk –Mindenki rajzoljon magának egy vonatjegyet. teljesen mindegy, 
hogy milyen a jegy, inkább csak arra törekedjünk, hogy egyforma 
méretűek legyenek.
–Az ismert Megy a gőzös, megy a gőzös… c. gyermekjátékot játsszuk 
úgy, hogy minden „megállóban” csak egy gyerek szállhat fel a vo-
natra úgy, hogy vonatjegyét  odaadja a vonatvezetőnek.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

grafomotoros készségek és fantáziafejlesztés

MUnkAForMA nagycsoportos
MÓdszErEk játék

eszKÖzÖK „vonatjegyek”
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mellékletek

1�. melléklet



 �� Szövegértés-szövegalkotás	„A”	1-2.	évfolyam	–	Olvasás	–	Hétköznapi	szövegek

1�. melléklet

Ezt látjuk a buszpályaudvaron
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 �� Szövegértés-szövegalkotás	„A”	1-2.	évfolyam	–	Olvasás	–	Hétköznapi	szövegek

1�. melléklet

Ezt látjuk a vonat pályaudvaron és környékén
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 �� Szövegértés-szövegalkotás	„A”	1-2.	évfolyam	–	Olvasás	–	Hétköznapi	szövegek

Szov1-2.olv_iv.�

�. az iSkola

																																															Készítette:	székely	Balázsné

modulleíráS

A	modul	céljA Egyszerű hétköznapi szövegek olvasásának gyakorlása és értelme-
zése

IdőkErEt 45 perc
Ajánlott korosztály 6–8 évesek
modulKApcsolódási	pontoK Megelőző modul: olvasás I., III, vagy II., IV.5., Beszéd XII.1.

Követő modul: olvasás IV.7.
A	Képességfejlesztés	fóKuszA többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, ol-

vasásértés fejlesztése. Vizuális differenciálókészség, alak-háttér 
megkülönböztetés, a verbális kifejezőkészség  fejlesztése. Vizuáli-
san felhívó jellegű táblák helyes értelmezése, viselkedési szokások 
alakítása. szókincsbővítés.

ajánláS 

A modult a nagybetűk tanulásának végén lehet feldolgozni, mert számos nyomtatott nagybetűvel írt szöveget 
és feliratot tartalmaz.

A modulban megadott feladatok, képek feldolgozása meghaladja a 45 perc időtartamot. nyugodtan válogas-
sunk belőle úgy, ahogy az tanulóink fejlettségi szintjének megfelel, nem kell valamennyi feladatot elvégezni, 
nem kell valamennyi képet megnézni. Ha tanulóinkat érdekli a téma, napköziben, szabadidőben, házi feladat-
ként adhatjuk az órán kimaradó feladatokat.

A modul némi írni tudást is feltételez.

	



	 6.	Az	ISKOlA	 ��

a feldolgozáS menete

i. ráhangolódáS

tEVÉkEnysÉG Séta az iskolában

tErVEzEtt Idő 15 perc

tAnárI InstrUkCIÓk sétáljunk körbe iskolánkban és annak környékén tanítványainkkal, 
és olvasgassuk el az iskolában lévő feliratokat, hirdetéseket. A felada-
tot heterogén párokban végezzék tanulóink, természetesen – isko-
lánk sajátosságainak és egyéni arculatának megfelelően – a séta alkal-
mával a pároknak adjunk megfigyelési szempontokat, azokat a séta 
befejeztével kérjük számon. tanulóink útközben készítsenek rajzos 
és „szöveges jegyzeteket”.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

Megfigyelési, vizuális differenciálási, alak-háttér felismerési készség 
fejlesztése, lényeges és lényegtelen információk elkülönítése, szókincs 
és fogalombővítés, olvasásértés fejlesztése. A szokványostól eltérő 
élethelyzetekben és betűtípusokon történő olvasás. transzferálás.

MUnkAForMA páros
MÓdszErEk megfigyelés, „jegyzetelés”, beszélgetés, beszámoló

eszKÖzÖK nem szükségesek

ii. tartalomfeldolgozáS

1. tEVÉkEnysÉG Személyes okmányaink

tErVEzEtt Idő 15 perc

tAnárI InstrUkCIÓk Beszélgetés
Mit jelent az a szó, hogy okmány?

Anyakönyvi kivonat
A	20. MELLÉKLET tartalmazza egy anyakönyvi kivonat fedőlapját és 
belső oldalának a fotóját is. természetesen sokkal jobb megoldás, ha a 
gyerekek saját anyakönyvi kivonatukat tanulmányozzák és hasonlít-
ják össze. Beszélgessünk először a fedőlapról.

 – Miért nagyon fontos megkülönböztető jel a rajta szereplő 
szám?

nézzük meg a rajta lévő címert.
– Miben hasonlítanak és különböznek a különböző emberek 

anyakönyvi kivonatai?
– Milyen adatok találhatók a belső lapon?

Diákigazolvány
A	20. MELLÉKLET tartalmaz egy diákigazolványról készült képet, 
de természetesen jobb, ha tanulóink saját igazolványukat tanulmá-
nyozzák, azok azonosságait és különbözőségeit fedezik fel.

– Milyen adatok szerepelnek a diákigazolványon.
– Minden egyes adat esetében beszéljük meg, hogy miért fontos, 

hogy ez-az adat rajta legyen az igazolványon?
– Miért fontos a vonalkód?
– Mit jelent az igazolványon lévő vonalkód?



 �0 Szövegértés-szövegalkotás	„A”	1-2.	évfolyam	–	Olvasás	–	Hétköznapi	szövegek

TAJ-kártya
A 20. MELLÉKLET tartalmaz egy egészségbiztosítási kártyáról ké-
szült képet, de természetesen jobb, ha tanulóink saját igazolványukat 
tanulmányozzák, azok azonosságait és különbözőségeit fedezik fel

– Milyen adatok szerepelnek a tAj-kártyán?
– Miért fontos a kártyán lévő szám?
– Miért fontos, hogy a születési és kiállítási dátum szerepeljen a 

kártyán?

Balesetbiztosítási kártya
A 20. MELLÉKLET tartalmaz egy balesetbiztosítási kártyáról készült 
képet, de természetesen jobb, ha tanulóink saját igazolványukat ta-
nulmányozzák, azok azonosságait és különbözőségeit fedezik fel.

– Miért nem szerepelnek a balesetbiztosítási kártyán a személyes 
adatok (mert ez minden tanulóra egyformán érvényes)?

– Miért nagyon fontos a biztosító neve?
– Mikor érvényes a biztosítás?
– Mennyi pénzt lehet kapni balesetek esetén?

Utazási bérlet
A 20. MELLÉKLET tartalmaz egy utazási bérletről készült képet, de 
természetesen jobb, ha tanulóink saját bérletüket tanulmányozzák, 
azok azonosságait és különbözőségeit fedezik fel.

– Miért szokták elkérni az ellenőrök a bérlet ellenőrzésekor a 
diákigazolványt is?

– Milyen adatok szerepelnek a bérleten?
– Miért fontos, hogy az utazási bérlet fényképes legyen?

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

Megfigyelési, vizuális differenciálási, alak-háttér felismerési készség 
fejlesztése, lényeges és lényegtelen információk elkülönítése, szókincs 
és fogalombővítés, olvasásértés fejlesztése. A szokványostól eltérő 
élethelyzetekben és betűtípusokon történő olvasás. transzferálás.

MUnkAForMA egyéni, frontális
MÓdszErEk megfigyelés, általánosítás

eszKÖzÖK 20. MEllÉklEt, vagy saját okmányaink
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2. tEVÉkEnysÉG Iskolai okmányaink

tErVEzEtt Idő 15 perc

tAnárI InstrUkCIÓk Iskolánk pecsétje
készítsünk tanulónknak páronként egy iskolai pecsétlenyomatot. ta-
nulmányozgassuk, olvasgassuk.
 Miért fontos a pecsét?

Tájékoztató füzet
osszuk ki tanulóinknak saját tájékoztató füzetüket, nézegessük, ol-
vasgassuk a tájékoztatót. Miért van?
Mit írnak a tájékoztatóba?
Milyen időközönként írnak bele?
ki ír bele?

Napló
Mutassuk meg tanítványainknak a napló belsejét.
ki ír a naplóba? Mit ír a tanító a naplóba?
Miért van a napló lepecsételve?

Üzenő füzet
A 20. MELLÉKLET tartalmaz két üzenő füzetről készült képet, de 
természetesen jobb, ha tanulóink saját üzenőjüket tanulmányozzák, 
azok azonosságait és különbözőségeit fedezik fel.

– Miért fontos az üzenő füzet?
– ki ír az üzenőbe?
– Mit lehet az üzenőbe írni?

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

Megfigyelési, vizuális differenciálási, alak-háttér felismerési készség 
fejlesztése, lényeges és lényegtelen információk elkülönítése, szókincs 
és fogalombővítés, olvasásértés fejlesztése. A szokványostól eltérő 
élethelyzetekben és betűtípusokon történő olvasás. transzferálás

MUnkAForMA egyéni, frontális
MÓdszErEk megfigyelés, általánosítás, értő olvasás

eszKÖzÖK 20. MEllÉklEt, saját és iskolai okmányok

iii. öSSzegzéS

tEVÉkEnysÉG naptár
tAnárI InstrUkCIÓk 21. MELLÉKLET

Ez látható a tanító néni asztalán lévő naptárban. Vajon mit jelent ez?
Fogalmazzanak hozzá szóbeli üzenetet a szülőknek.
természetesen saját naptárunk, határidő naplónk bejegyzéseit is ad-
hatjuk fénymásolt formában tanulóinknak tanulmányozásra.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

Megfigyelési, vizuális differenciálási, alak-háttér felismerési készség 
fejlesztése, lényeges és lényegtelen információk elkülönítése, szókincs- 
és fogalombővítés, olvasásértés fejlesztése. A szokványostól eltérő élet-
helyzetekben és betűtípusokon történő olvasás. transzferálás.

MUnkAForMA egyéni, frontális
MÓdszErEk megfigyelés, beszélgetés, következtetés

eszKÖzÖK 21. MEllÉklEt vagy osztálynaptár
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mellékletek

20. melléklet

Válaszolj a kérdésekre!

Mi a lakóhelyed neve?…………………………….. 

Mi az iskolád neve?…………………………………	

Hogy hívják a tanító nénidet?………………………	



	 6.	Az	ISKOlA	 ��
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21. melléklet 



	 7.	TIlTÁSOK	 ��

Szov1-2.olv_iv.�

�. tiltáSok

																																											Készítette:	székely	Balázsné	

modulleíráS

A	modul	céljA Egyszerű hétköznapi szövegek olvasásának gyakorlása és értelme-
zése.

IdőkErEt 45 perc
Ajánlott korosztály 6–8 évesek

modulKApcsolódási	pontoK Megelőző modul: olvasás I., III, vagy II., IV.6., 
Követő modul: olvasás V.5.

A	Képességfejlesztés	fóKuszA többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, ol-
vasásértés fejlesztése. Vizuális differenciálókészség, alak-háttér 
megkülönböztetés, a verbális kifejezőkészség  fejlesztése. Vizuáli-
san felhívó jellegű táblák helyes értelmezése, viselkedési szokások 
alakítása. szókincsbővítés.

ajánláS 

A modult a nagybetűk tanulásának végén lehet feldolgozni, mert számos nyomtatott nagybetűvel írt szöveget 
és feliratot tartalmaz.

A modulban megadott feladatok, képek feldolgozása meghaladja a 45 perc időtartamot. nyugodtan válogas-
sunk belőle úgy, ahogy az tanulóink fejlettségi szintjének megfelel, nem kell valamennyi feladatot elvégezni, 
nem kell valamennyi képet megnézni. Ha tanulóinkat érdekli a téma, napköziben, szabadidőben, házi feladat-
ként adhatjuk az órán kimaradó feladatokat.

A modul némi írni tudást is feltételez.

támogatórendSzer

Friss tinta (mai gyerekversek). Pagony, Csimota kiadók, Budapest, 2005. IsBn 963 86350 7 X 
zalán tibor: tiloss (Gomulka házmester bácsi tilalmai), 86. oldal
Nagy Bandó András: Fából vasparipát. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2005.
IsBn 963 676 387 9 
(ne csináld, sebestyén c. vers, 39-40. oldal)
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a feldolgozáS menete

i. ráhangolódáS

a) tEVÉkEnysÉG Zalán Tibor: Tiloss c. verse

tAnárI InstrUkCIÓk olvassuk fel a verset tanulóinknak. 
A	22. MELLÉKLET alapján kövessék a felolvasást az ujjukkal és a 
szemükkel.
 A felolvasás alatt jegyezzenek meg nekik tetsző, humoros tiltásokat, 
saját szavaikkal a vers felolvasása után mondják el azokat.

–  idézzenek fel olyan tiltásokat, amelyeket nekik szoktak mon-
dani;

–  fogalmazzanak az iskolai házirendbe beilleszthető tiltásokat;
–  fogalmazzanak meg a kedvenc házi állatuk számára tiltáso-

kat; stb.
	A vers nehéz. olyan helyesírási és helyesejtési tudnivalókat tartal-
maz, amit csak nagyon jó nyelvi képességű tanulók képesek meg-
érteni ebben az életkorban. Viszont nagyon humoros. Amennyiben 
nehéznek találjuk, válasszuk az b) részben leírt nagy Bandó András-
verset.
A vers hangos, önálló elolvasását adjuk önálló feladatnak.	

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

néma olvasási technika alapozása, auditív figyelem, beszédértés és 
észlelés fejlesztése. Verbális kifejezés-kultúra fejlesztése, szókincs és 
fogalombővítés

MUnkAForMA frontális, egyéni
MÓdszErEk megbeszélés, szóbeli fogalmazás, néma olvasás

eszKÖzÖK 22.	melléKlet

b) tEVÉkEnysÉG: Nagy Bandó András:  Ne csináld Sebestyén c. verse

tAnárI InstrUkCIÓk olvassuk fel a verset tanulóinknak. A 23. MELLÉKLET alapján kö-
vessék a felolvasást az ujjukkal és a szemükkel.
A felolvasás alatt jegyezzenek meg nekik tetsző, humoros tiltásokat, 
saját szavaikkal a vers felolvasása után mondják el azokat.

– idézzenek fel olyan tiltásokat, amelyeket nekik szoktak mon-
dani;

– fogalmazzanak az iskolai házirendbe beilleszthető tiltásokat;
–  fogalmazzanak meg a kedvenc házi állatuk számára tiltáso-

kat; stb.
A vers hangos, önálló elolvasását adjuk házi feladatnak.	

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

néma olvasási technika alapozása, auditív figyelem, beszédértés és 
-észlelés fejlesztése. Verbális kifejezés-kultúra fejlesztése, szókincs és 
fogalombővítés.

MUnkAForMA frontális, egyéni
MÓdszErEk megbeszélés, szóbeli fogalmazás, néma olvasás

eszKÖzÖK 23. MEllÉklEt
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ii. tartalomfeldolgozáS

1. tEVÉkEnysÉG Tiltások, tiltó táblák (tilalomtáblák)

tAnárI InstrUkCIÓk Előzetes felkészülés: Gondoskodjunk a mondatcsíkok kivágásáról.( a 
képeket nem kell kivágni)
24. MELLÉKLET képeit nézegetik a gyerekek. 

1. Először a tábla felső és legalsó sorait tanulmányozzuk. állapítsuk 
meg a nyitvatartást. különítsük el a hétköznapi és hétvégi nyitvatar-
tást.

– Mit jelent az, hogy kAMEráVAl őrzÖtt tErÜlEt?
– Miért őrzik ezt a területet kamerával?
– tudnak-e még olyan helyeket, ahol kamerával őrzik a területet?

2. tanulmányozzuk a tiltó táblákat. Vannak egyértelműek és vannak 
nehezebben megfejthetők. Fogalmazzanak egyszerű tiltó mondatokat 
azokról a táblákról, amelyeket tudnak, felismernek. Próbáljuk megér-
teni és megfejteni a nehezebben értelmezhető tiltásokat is.
3. A mondatcsíkokat az ismeretek rögzítéseként rakosgassák a megfe-
lelő kép mellé.
A feladat egyúttal a differenciálás lehetőségét is magába rejti. lesznek 
tanítványaink, akik csak a képek egy részét értik meg. lesznek olya-
nok, akik a mondatcsíkok egy részét tudják csak elolvasni. 
Javaslat
Amennyiben heterogén párokban dolgoztatjuk tanulóinkat, eredmé-
nyesebb lehet a munkavégzés.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

Egyszerű jelek és jelrendszerek kódolása, verbális lefordítása

MUnkAForMA egyéni/páros
MÓdszErEk képnézegetés, megbeszélés, transzferálás, verbalizálás

eszKÖzÖK 22.	melléKlet

2. tEVÉkEnysÉG Tiltások, tiltó táblák (tilalomtáblák)

tAnárI InstrUkCIÓk – Más típusú, de az előbbiek analógiájára értelmezhető tiltó táblá-
kat látnak a gyerekek 24. MELLÉKLET-ben

Az előbbinél könnyebb feladat. A feldolgozás menete azonos az elő-
zőekkel. keressünk az előző részben már látottakkal azonos jelentésű 
táblákat.

 – Falragaszok kihelyezése tilos!
 És a grafitiről mi a véleményük?

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

egyszerű jelek és jelrendszerek kódolása, verbális lefordítása

MUnkAForMA egyéni/páros
MÓdszErEk képnézegetés, megbeszélés, transzferálás, verbalizálás

eszKÖzÖK 23. MEllÉklEt
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3. tEVÉkEnysÉG Figyelemfelhívó, figyelmeztető, veszélyt jelző táblák

tAnárI InstrUkCIÓk 25. MELLÉKLET képeit nézegessék és olvasgassák tanulóink. dol-
gozzanak heterogén párokban. Beszéljék meg a képek tartalmát és 
reflektáljanak a kérdésekre.
– Mire hívják fel ezek a táblák a figyelmet?
– Miért kell ezekben az esetekben vigyázni?
– Hogyan lehet elkerülni ezekben az esetekben a balesetet?
– Miért nagyon fontos, hogy a tűzcsapot feltűnően megjelöljék?
– A tűzcsapból vajon tűz jön?
– Mi jön  vészhelyzetben a tűzcsapból?
– Miért fontos a vészkijárat, mikor kell vagy lehet azt használni?
– Miért nem lehet az „üzemi terület”-re bemenni? Mi lehet ott? stb.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, olva-
sásértés fejlesztése. Vizuális differenciálókészség, alak-háttér megkü-
lönböztetés, a verbális kifejezőkészség fejlesztése. Vizuálisan felhívó 
jellegű táblák helyes értelmezése, viselkedési szokások alakítása. szó-
kincsbővítés.

MUnkAForMA páros
MÓdszErEk képnézegetés, megbeszélés

eszKÖzÖK 25. MEllÉklEt

iii. öSSzegzéS

a) tEVÉkEnysÉG Az ismeretek alkalmazása

tErVEzEtt Idő 10 perc

tAnárI InstrUkCIÓk Minden tanulónak adjunk egy füzetlapcsíkot. Fogalmazzon vagy raj-
zoljon mindenki egy tiltást!
A rajzolt tiltásoknál alkalmazzanak keresztirányú áthúzásokat, ahogy 
azt az órán többször is látták.
A rajzok elkészítéséhez használják a 27. MELLÉKLET mondat-
csíkjait.
Munkáikat tűzzük ki a táblára, nézegessék, mondjanak véleményt 
egymás munkájáról.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

A tanultak alkalmazása, transzferáló készség fejlesztése.
Balesetvédelem.
olvasásértés fejlesztése. lényegkiemelés. ok –okozati összefüggések 
keresése, viselkedési normák alapozása.

CÉlCsoPort – A dIFFErEnCIá-
lás lEHEtősÉGEI

egyéni képességek szerint

MUnkAForMA egyéni
MÓdszErEk rajzolás, néma olvasás, megbeszélés, kiállítás

eszKÖzÖK papír és rajzeszközök



	 7.	TIlTÁSOK	 ��

b) tEVÉkEnysÉG Vajon hol vannak ezek kiírva? 

tAnárI InstrUkCIÓk 27. MELLÉKLET A mondatcsíkokat olvasgatják a gyerekek. Megbe-
széljük elgondolásaikat.

kIEMElt kÉszsÉGEk, 	
KépességeK

verbális, írásbeli figyelmeztetések megértése és kódolása 

CÉlCsoPort – A dIFFErEnCIá-
lás lEHEtősÉGEI

egyéni képességek szerint

MUnkAForMA frontális
MÓdszErEk értő olvasás, megbeszélés

eszKÖzÖK 27. MEllÉklEt
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mellékletek

22. melléklet
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2�. melléklet
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Dohányozni tilos!

Koldulni tilos!

Fegyvereket, szúró-vágó eszközöket és 
robbanóanyagokat bevinni tilos!

Kerékpárt bevinni tilos!

Gördeszkázni tilos!

Görkorcsolyázni tilos!

12 éven aluliak csak kísérővel 
tartózkodhatnak az épületben!

Hangosan rádiózni és magnózni tilos!

Kutyát bevinni tilos!

Alkoholt és drogokat bevinni és fogyasztani 
tilos!
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Szemetelni tilos!

Virágot szedni tilos!

Szórólapokat, reklámanyagot osztogatni 
tilos!
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2�. melléklet
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2�. melléklet 

Mély víz, csak jó úszóknak!

Omlásveszély!

Tilos az átjárás!

Gyalogos forgalom elől elzárt terület!

Kutyát a vízbe bevinni tilos!

Csúszásveszély!

Vigyázat! Lépcső!

A kiállított tárgyak érintése tilos!

Csak 16 éven felülieknek!
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Tizennyolc éven aluliaknak szeszes italt 
nem szolgálunk ki!

Tüzet rakni tilos!

Nyílt láng használata tilos!
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olvasás iv – �.

�. a fagylaltoSnál
	 KészítettéK: Andóné nagy katalin
  ruzsa ágnes	

modulleíráS
A	modul	céljA A mindennapi érintkezés nyelvi fordulatainak gyakorlása. 

Egyszerű hétköznapi információt hordozó szövegek lényegének 
megértése, továbbgondolása, megjelenítése. Vélemény megfogal-
mazása.
tapasztalatszerzés az anyanyelv használatáról.
Az olvasástechnika differenciált fejlesztése.

IdőkErEt 90 perc
Ajánlott korosztály 7–8 évesek

modulKApcsolódási	pontoK Tágabb környezetben: 
NAT szerint lehet:
Információs és kommunikációs kultúra: Fejlessze a megismerési ké-
pességeket, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezé-
si, indoklási, bizonyítási képességekre.
Énkép, önismeret: A tanulók számára szervezzünk olyan környe-
zetet, mely önmaguk megismerésére motivál.
tanulás: Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tuda-
tosítsák saját pszichikus feltételeiket.
Kompetenciaterület szerint lehet:
szociális: az autonómia (késztetés saját vélemény, álláspont kialakí-
tására) fejlesztése.
Szűkebb környezetben:
Életjátékok I-II. 
Amit el kell intéznünk I.
Ajánlott megelőző tevékenységek:
jelek. tájékozódás a városban. (A Pipacs utca)
Mindenféle boltok. Boltos játékok.
Ajánlott követő tevékenységek:
Az újságárusnál.
kombinatorikai játékok.

A	Képességfejlesztés	fóKuszAi szövegalkotás a mindennapi kommunikációban; a mindennapi 
érintkezés nyelvi fordulatainak használata: köszönés, megszólítás, 
kérés, válaszadás.
szógyűjtés, mondatalkotás képekről. Mondatok kiegészítése képek-
ről.
Az értő olvasás fejlesztése.
Az egyéni fejlesztési céloknak megfelelő szavakkal/szövegekkel az 
olvasási képesség fejlesztése.
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ajánláS 

A hétköznapi szövegek tananyagba való illesztésével segíteni kívánjuk tanítványaink eligazodását a mindenna-
pokban. A hétköznapokban látható táblák/plakátok, a mindennapi életben előforduló helyzetek, később infor-
mációs szövegek, pl.: használati útmutatók, tájékoztatások, hírközlések értelmezését-feldolgozását az anyanyel-
vi oktatás keretében kívánjuk támogatni.

értékeléS

A tanulói önértékelés és a tanítói értékelés központjában is a tanulás sikerességét meghatározó tanulói attitűdök 
álljanak ezúttal. Emeljük ki, ha jó példáit látjuk például a kíváncsiságnak, nyitottságnak, a többféle megoldást 
kereső hozzáállásnak, az ügyes szervezésnek, a megfelelő munkamegosztásnak, szerepvállalásnak és a haté-
kony, jó hangulatú együttműködésnek.

vázlat

A sokféle felkínált tevékenység célja, hogy a feldolgozás menete különböző szempontokhoz illeszkedhessék. Az 
általunk szürkével jelölt mezők egy lehetséges bejárási útvonalat jelölnek, amely a szükségleteknek megfelelően 
tetszés szerint alakítható, megváltoztatható. Világosabb szürkével a gyerekek haladási tempójának megfelelő, 
egymással párhuzamosan végzett, differenciált tevékenységeket jelenítettük meg. 

i. ráhangolódáS olvasástechnikai előkészítés – a mi fagylaltozónk

1. HElyzEtBE Hozás

A tEVÉkEnysÉGEk szituációs játék
tErVEzEtt Idő 8 perc

kIEMElt kÉszsÉGEk, 
KépességeK

fantázia
szituációra hangolódás
szituációba helyezkedés

MUnkAForMák heterogén csoport

MÓdszErEk drámajáték
tárlatlátogatás

eszKÖzÖK nagy alakú „szórólap”
1.	sz.	melléKlet

2. tEVÉkEnysÉGEk szógyűjtés
tErVEzEtt Idő 5 perc

kIEMElt kÉszsÉGEk, 
KépességeK

szókincsbővítés
nyelvi fantázia

MUnkAForMák heterogén csoport
MÓdszErEk tevékenykedtetés eszközzel

eszKÖzÖK üres szókártyák, vastag filctollak
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3. tEVÉkEnysÉGEk névadás
tErVEzEtt Idő 4 perc

kIEMElt kÉszsÉGEk, 
KépességeK

nyelvi fantázia
a lényeg megragadása

MUnkAForMák heterogén csoport
eszKÖzÖK vastag filctollak

4. tEVÉkEnysÉGEk szavak csoportosítása
tErVEzEtt Idő 5 perc

kIEMElt kÉszsÉGEk, 
KépességeK

rendszerezés,
különböző szempontok szerinti csoportosítás

MUnkAForMák heterogén csoport
MÓdszErEk játék

5. tEVÉkEnysÉGEk összegzés
tErVEzEtt Idő 3 perc

kIEMElt kÉszsÉGEk, 
KépességeK

kifejezőkészség
vélemény megfogalmazása

MUnkAForMák frontális
MÓdszErEk tárlatlátogatás

ii. BeSzélgetéS kép alapján – 10 perc

1.
tEVÉkEnysÉGEk A könyvben található kép összevetése az előzetes fantáziajátékban 

megjelenő képi világgal.
tErVEzEtt Idő 5 perc

kIEMElt kÉszsÉGEk, 
KépességeK

összehasonlítás
szókincsbővítés
véleményalkotás

MUnkAForMák frontális

MÓdszErEk beszélgetés
összehasonlítás

eszKÖzÖK tankönyv
2.

tEVÉkEnysÉGEk A könyvben megjelenő szókincs összehasonlítása a gyerekek által 
gyűjtött szavakkal.

tErVEzEtt Idő 5 perc
kIEMElt kÉszsÉGEk, 

KépességeK
összehasonlítás
szókincsbővítés

MUnkAForMák frontális

MÓdszErEk beszélgetés
összehasonlítás

eszKÖzÖK tankönyv
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iii. rövid Szöveg értelmezéSe, feladatmegoldáS tevékenySéggel – 1� perc

1. tEVÉkEnysÉGEk a feladat közös értelmezése
tErVEzEtt Idő 5 perc

kIEMElt kÉszsÉGEk, 
KépességeK

utasítások értelmezése

MUnkAForMák frontális
MÓdszErEk megbeszélés

eszKÖzÖK tankönyv
2. tEVÉkEnysÉGEk Feladatmegoldás

tErVEzEtt Idő 5 perc
kIEMElt kÉszsÉGEk, 

KépességeK
rövid párbeszédes szöveg értelmezése

MUnkAForMák önálló munka
MÓdszErEk önálló munka szöveggel

eszKÖzÖK tankönyv
3. tEVÉkEnysÉGEk a szöveg felolvasása

tErVEzEtt Idő 5 perc
CÉlCsoPort – dIFFErEnCIálás több ügyesen megjelenítő pár felolvasását is hallgassuk meg!

MUnkAForMák páros, frontális
MÓdszErEk felolvasás

eszKÖzÖK tankönyv

iv. SzituációS játék – 10 perc

A) tEVÉkEnysÉGEk hétköznapi jelenet eljátszása
tErVEzEtt Idő 10 perc

kIEMElt kÉszsÉGEk, 
KépességeK

Fantázia, együttműködés

CÉlCsoPort – dIFFErEnCIálás dramatikus játékban kezdőknek is alkalmas
MUnkAForMák heterogén csoportok

MÓdszErEk drámajáték
B) tEVÉkEnysÉGEk kisebb konfliktus, apró kommunikációs zavar megoldása – szituációs 

játék.
tErVEzEtt Idő 10 perc

kIEMElt kÉszsÉGEk, 
KépességeK

együttműködés
konfliktuskezelés

CÉlCsoPort – dIFFErEnCIálás ügyes megjelenítőknek ajánlott
MUnkAForMák heterogén csoportok

MÓdszErEk drámajáték
eszKÖzÖK feladat-kártyák, 2., 3. sz. MEllÉklEt
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v. differenciált SzövegértéSi feladatok a könyv képei alapján 
a mondatok Szintjén – 10 perc

A) tEVÉkEnysÉGEk szavak kiegészítése kép segítségével
tErVEzEtt Idő 10 perc

kIEMElt kÉszsÉGEk, 
KépességeK

kép-szavak összevetése
értő néma olvasás

CÉlCsoPort – dIFFErEnCIálás Azoknak ajánlott, akiknek szószintű olvasás- és írásgyakorlásra van 
szükségük.

MUnkAForMák homogén csoportok
eszKÖzÖK hétköznapi szövegek könyv, 4. sz. MEllÉklEt

B) tEVÉkEnysÉGEk mondatok kiegészítése kép segítségével
tErVEzEtt Idő 10 perc

kIEMElt kÉszsÉGEk, 
KépességeK

kép-mondatok összevetése
értő néma olvasás

CÉlCsoPort – dIFFErEnCIálás azoknak, akik a mondatok szintjén önálló feladatvégzésre képesek
MUnkAForMák homogén csoportok

MÓdszErEk munka szöveggel
eszKÖzÖK Hétköznapi szövegek könyv, 5. sz. MEllÉklEt

C) tEVÉkEnysÉGEk mondatok igazságtartalmának eldöntése kép alapján
tErVEzEtt Idő 10 perc

kIEMElt kÉszsÉGEk, 
KépességeK

kép-mondatok összevetése
értő néma olvasás

CÉlCsoPort – dIFFErEnCIálás Azoknak, akik önálló műveletvégzésre is képesek és jó tempóban ol-
vasnak.

MUnkAForMák homogén csoportok
MÓdszErEk önálló munka szöveggel

eszKÖzÖK hétköznapi szövegek könyv, 6. sz. melléklet
D) tEVÉkEnysÉGEk Mondatalkotás képről saját szókinccsel

tErVEzEtt Idő 10 perc
kIEMElt kÉszsÉGEk, 

KépességeK
Fantázia

CÉlCsoPort – dIFFErEnCIálás Azoknak, akik önálló szövegalkotásra képesek.
MUnkAForMák homogén csoportok

MÓdszErEk önálló munka
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vi. differenciált SzövegértéSi feladatok – 10 perc

A) tEVÉkEnysÉGEk Ismeretterjesztő szöveg néma olvasása; az elmesélésére való felké-
szülés (szöveg szintje)

tErVEzEtt Idő 10 perc
kIEMElt kÉszsÉGEk, 

KépességeK
Értő néma olvasás

CÉlCsoPort – dIFFErEnCIálás 3-4 kiemelkedően jól olvasó gyerek számára
MUnkAForMák differenciált önálló

MÓdszErEk önálló munka szöveggel
eszKÖzÖK 7. sz. MEllÉklEt

B) tEVÉkEnysÉGEk találd ki, melyik fagyira gondoltam! (mondatok szintje)
tErVEzEtt Idő 10 perc

kIEMElt kÉszsÉGEk, 
KépességeK

Értő néma olvasás

CÉlCsoPort – dIFFErEnCIálás megfelelő szinten olvasóknak
MUnkAForMák differenciált önálló

MÓdszErEk kitalálós játék, önálló munka szöveggel
eszKÖzÖK 8.	sz.	melléKlet

C) tEVÉkEnysÉGEk keresd a kakukktojást! (szavak szintje)
tErVEzEtt Idő 10 perc

kIEMElt kÉszsÉGEk, 
KépességeK

Értő néma olvasás

CÉlCsoPort – dIFFErEnCIálás A szóolvasás szintjén lévőknek, a tanító folyamatos támogató figyel-
mével.

MUnkAForMák differenciált önálló
MÓdszErEk kitalálós játék, önálló munka szöveggel

eszKÖzÖK 9.  sz. MEllÉklEt

vii. lezáráS – játékoS verS közöS elolvaSáSa – � perc

tEVÉkEnysÉGEk rövid vers olvasása, megfejtése
tErVEzEtt Idő 5 perc

kIEMElt kÉszsÉGEk, 
KépességeK

olvasástechnika

CÉlCsoPort – dIFFErEnCIálás tantervben megfogalmazott II-III. szinten lévőknek
MUnkAForMák heterogén csoport

MÓdszErEk olvasás
eszKÖzÖK 10.	sz.	melléKlet

viii. értékeléS – � perc
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a feldolgozáS menete

Az alábbi részletes leírás célja elsősorban egyféle minta bemutatása. nem lehet és nem szabad kötelező jellegű 
előírásnak tekinteni. A pedagógus legjobb belátása szerint dönthet a részletek felhasználásáról, módosításáról 
vagy újabb variációk kidolgozásáról.	

i. Ráhangolódás- olvasástechnikai előkészítés – a mi fagyizónk

1/A szItUáCIÓs játÉk – 
1.	sz.	melléKlet

A gyerekek bevonása és feladatra hangolása érdekében egy játékos, meg-
lepetést okozó, kíváncsiságot ébresztő feladattal indítunk. A tanító egy 
előzetesen elkészített, jól látható, nagy nyomtatott betűkkel írt szórólapot 
vagy plakátot visz be az osztályba.
„Ezt a lapot kaptam/ találtam az utcán! Mi lehet ez? Olvassuk el együtt!”
Hagyjuk, hogy a táblára kihelyezett vagy a beszélgetésre szolgáló sző-
nyegre lerakott lapot egy darabig a gyerekek magukban, némán silabizál-
ják. A gyengébben olvasók is el tudnak olvasni egy-egy szót, s következ-
tethetnek a szöveg tartalmára. Utána olvastassuk fel hangosan!
Ezután a terem négy, egymástól távol eső pontján jelöljük ki a csapatok, 
vagyis a négy cukrászda helyét. 
(Ha vannak állandó heterogén csoportok az osztályban, ők dolgozzanak 
együtt. Ha nincsenek, előre tervezzük meg, kik kerüljenek egy csoport-
ba, kik tudnak jól együttműködni.)

„Beszéljétek meg, tervezzétek el együtt, hogy milyen lenne a ti fagyizótok! Hogy 
rendeznétek be? Milyen bútorokra, tárgyakra lenne szükségetek? Mit hova ten-
nétek? Készüljetek rá, hogy ezt a helyet be kell majd mutatnotok a többi csoport-
nak!”

A bemutatás során engedjük, kérjük, hogy a gyerekek a többi csoportból 
kérdezzenek is. Mi magunk is kérdezzünk, mutassunk példát. (de, ha 
lehet, maradjunk a szituáció kínálta szerepünkben.)
Pl.: „Itt nem lehet leülni? Hány vendég fér be ide kényelmesen? Csak fagyit lehet 
kapni? Hol lesz kiírva a fagylaltok neve?”

Ez a feladat komoly ráhangolódást és kooperációt kíván a gyerekektől.
2. szÓGyűjtÉs A következő feladat tulajdonképpen a játék második része:

Mindegyik csoportnak adunk 10-12 üres kartonlapot, erre kell felírniuk a 
náluk kapható fagylaltok nevét. 

3. nÉVAdás „Adjatok nevet a boltotoknak!”
Adjunk/ gyűjtsünk szempontokat vagy beszéljük meg, hogy milyen a jó 
boltnév.
(Pl.: rövid, könnyen megjegyezhető, vicces, felkelti az érdeklődést)
(Érdekességképpen elmondhatjuk vagy rejtvénynek feladhatjuk, hogy 
régen	hűsölde és fagylalda névvel illették a fagylaltot árusító helyeket. A 
fagylalt régi, „kihalt” nevei pedig: hideg nyalat, fagyos.)
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4. szAVAk CsoPortosÍtásA Ezt a lépést későbbre is halaszthatjuk – például egy későbbi gyakorló, 
ismétlő órára –, ha úgy látjuk alkalmasabbnak. 
A csoportosítás szempontjait mi is megadhatjuk a gyerekeknek, de kér-
hetjük őket is különböző szempontok kitalálására. kézenfekvő, de szub-
jektív szempont a kedvenc fagylaltok kiválogatása – esetleg szavazás út-
ján. 
Egyéb tartalmi szempont lehet még: gyümölcsből, ill. más alapanyagból 
készülnek-e, esetleg színük, ízük (édes, savanykás) szerint. 
Ha a szóalakot vizsgáljuk, akkor a szokásos szempontok adódnak: szó-
tagszám, betűszám, magánhangzóval vagy mássalhangzóval kezdődik-e 
stb.

5. ÖsszEGzÉs Az ellenőrzésnek azt a módját válasszuk, hogy a csoportok által gyűj-
tött fagylaltneveket kirakjuk a táblára egymás alá, ahogy a cukrászdában 
szokták. A kártyákat csak akkor fogadjuk el, ha hangosan felolvassa a 
„gazdája”.
A szókártyák fölé odaírhatjuk színes krétával: MAI kÍnálAtUnk vagy 
MAI VálAsztÉk.
Így elég szemléletesen kiderül, hogy melyik fagylalt nevét írták többen is. 
Az egyformákat tegyük egymás mellé. 
A kirakósdi végén megfogalmaztathatunk néhány észrevételt a kártyák 
alapján. (pl.: Csokoládéfagyi mind a négy helyen kapható.)
Mondhatunk mi magunk is állításokat, amelyekről a gyerekeknek el kell 
dönteni, hogy igazak vagy hamisak. ( Pl.: Citromfagyit több helyen lehet kap-
ni, mint	diófagyit. A citromfagyit jobban szeretik az emberek, mint a diófagyit.	e	
második állításról aztán jót vitázhatunk!)
A gyerekek helyesírását még a csapatmunka idején segítsük, javítsuk. 
Ha nem tudtunk mindent megelőzni, korrigálni, akkor javítsunk, ami-
kor kirakjuk a táblára a szavakat! legyen a kezünk ügyében ugyanolyan 
színű filctoll, mint amilyet a gyerekek használtak. (közös vállalkozásról 
van szó: együttműködő társak, segítők legyünk inkább a játékban, mint 
megítélő, kiigazító felettesek.)

ii. BeSzélgetéS kép alapján

1. A kÖnyVBEn tAlálHAtÓ kÉP 
ÖsszEVEtÉsE Az ElőzEtEs 	

FAntázIAjátÉkBAn MEGjElEnő 
kÉPI VIláGGAl

A könyv megfelelő oldalát megkeressük.
„Hasonlítsuk össze a Pipacs utcai cukrászdát a miénkkel!”
Hagyjuk, hogy a gyerekek saját szempontjaik alapján kezdjék az össze-
hasonlítást. Aztán adhatunk szempontokat: 
„Milyen tárgyak, bútorok vannak a képen, amelyek nálunk nem fordultak elő?
Ki ismerős a képen?” stb.
Beszéljük meg, mit jelentenek a rajzos jelek/táblák (piktogramok) az aj-
tón? (kutyával nem szabad bejönni! dohányozni tilos!)

2. A kÖnyVBEn MEGjElEnő 
szóKincs	ÖsszeHAsonlításA	

A GyErEkEk áltAl GyűjtÖtt 
szAVAkkAl

Hasonlíttassuk össze a gyerekekkel a képen látható és az általunk kita-
lált, „berendezett” boltot.
Ajánlhatunk játékos szituációba illesztett mondatkezdéseket, pl.: „Hoz-
zánk tessék jönni, itt nagyobb a választék, szebb a berendezés, olcsóbb minden”	
stb.
Vagy kérdezzük meg például a következő kérdéseket:„Melyik helyen na-
gyobb a fagylaltválaszték?”
„Melyik fagylalt kapható a Pipacs utcában is és nálunk is? Ha választhatnál, 
hova mennél szívesebben?”
különböző feladathelyzetekben újra és újra elolvassák, begyakorolják a 
gyerekek az adott szókészletet.
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iii. rövid Szöveg értelmezéSe, feladatmegoldáS tevékenySéggel

1. A feladat közös értelmezése A könyvben lévő feladat utasítását közösen olvassuk el. Ha van kérdés, 
beszéljük meg. Feltétlenül egyeztessük a gyerekekkel, hogy a szavak sor-
rendjében kell-e színezniük. (Vajon olyan sorrendben adják-e a fagyit a 
cukrászdában, mint amilyen sorrendben kérjük?)

2. Feladatmegoldás A gyerekek többsége önállóan fogja megoldani ezt a feladatot. 
Egy kisebb csoporttal a tanító külön foglalkozik, az olvasási nehézségekkel 
küzdők csoportja az ő aktív, segítő részvételével oldja meg a feladatot.
Az átlagnál gyorsabban haladók továbbhaladhatnak, ők – ha elkészülnek 
a kijelölt feladattal – megoldhatják a lapon található többi feladat bárme-
lyikét.
Az ellenőrzést közösen végezzük. röviden egyeztessük a színezést.

3. A szöveg felolvasása A feladatok megoldása után – a gyerekek már megismerkedtek a szöveg-
gel és értelmezték is – csak egészen rövid felkészülési időre lesz szükség. 
A magabiztos olvasókkal kezdjük a bemutatást, adjunk minél több pár-
nak lehetőséget. A játékosság és a megjelenítés mellett a pontos olvasásra 
is nagy hangsúlyt helyezzünk.

iv. SzituációS játék

A) HÉtkÖznAPI jElEnEt 
eljátszásA

Megint a négy csapat fog dolgozni. Visszamennek az eredeti helyszínre.
„A fagylaltozótokban vagytok. Játsszatok el egy hétköznapi/mindennapos  jele-
netet!”
„Egy gyerek legyen a kiszolgáló, a többiek sorban állnak, kérnek.”
A lényeg ezúttal az – és erre fókuszáljunk az értékelésnél is –, hogy a 
gyerekek érthetően beszéljenek, és az udvarias, kulturált nyelvi fordula-
tok (köszönés, kérés, megköszönés) használatát tudatosítsuk, gyakorol-
juk, erősítsük.

A) kIsEBB konFlIktUs, APrÓ 
koMMUnIkáCIÓs zAVAr 

megoldásA	–	szituációs	játéK	
(2-3. sz. MEllÉklEt)

kis lapokra előre megírjuk a (nem mindennapi) szituációkat, amelyeket 
a gyerekeknek meg kell jeleníteniük. A megadott mintákon kívül más 
– esetleg a gyerekek által átélt vagy kitalált – konfliktusokat is eljátszat-
hatunk. A nyelvi megformálásra nagyon figyeljünk oda, hiszen a cél ta-
nítványaink segítése abban, hogy jól, sikeresen alkalmazható (udvarias) 
nyelvi formát találjanak hétköznapi konfliktusaik megoldásához.

v. differenciált SzövegértéSi feladatok a könyv képei alapján  
a mondatok Szintjén

A) szAVAk kIEGÉszÍtÉsE kÉP 
sEGÍtsÉGÉVEl (4. sz. MEllÉklEt)

Ennél a feladatnál engedhetjük a folyamatos együttműködést a gyere-
keknek. Ha úgy érezzük, hogy az önálló munka fejlesztőbb számukra, 
akkor az önellenőrzés előtt egyeztethetnek egymással. A megoldást ez-
után adjuk csak oda, illetve lefordítva helyezzük a táblára, ahol az elké-
szülés sorrendjében megnézhetik azt.

B) MondAtok kIEGÉszÍtÉsE kÉP 
sEGÍtsÉGÉVEl (5. sz. MEllÉklEt)

Ennél a feladatnál a gyerekeknek a képet és a mondatokat is értelmez-
niük kell. Érdemes engedni az együttműködést, hogy a nehezebben tá-
jékozódók is tapasztalatokat gyűjthessenek. Az ellenőrzésnél indoklást 
is kérjünk.
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C) MondAtok IGAzsáGtArtAl-
mánAK	eldÖntése	Kép	AlApján	

(6. sz. MEllÉklEt)

Ennél a feladatnál a gyerekeknek a képek alapján a mondatok igazság-
tartalmát kell megállapítaniuk. Csak önálló mérlegelésre képes gyere-
keknek alkalmas. Az ellenőrzésnél indoklást is kérjünk.

d) MondAtAlkotás kÉPről
	sAját	szóKinccsel

nagyfokú önállóságot igénylő feladat; jól fontoljuk meg, ki képes erre az 
osztályunkból. 
A gyerekek a füzetükbe vagy papírlapra dolgozzanak. Az utasítás lehet 
például: „Írjatok igaz mondatokat a képről!” Vagy: „Írjatok néhány mondatot, 
amelyek elhangozhattak a cukrászdában!”

vi. differenciált SzövegértéSi feladatok

A) Ismeretterjesztő szöveg néma 
olvasása; az elmesélésére való 
felkészülés (7. sz. MEllÉklEt)
(szöveg szintje)

„Olvassátok el a szöveget! Próbáljátok megjegyezni, hogy el tudjátok mesélni a 
többeknek!”
Ez nehéz feladat, csak annak adható, aki már biztosan olvas. A tanító a 
segítségre szoruló gyerekekkel foglalkozik, tehát ezzel a feladattal telje-
sen önállóan kell megbirkózniuk a kiszemelteknek.

B) Találd ki, melyik fagyira gon-
doltam! (8. sz. MEllÉklEt)
(mondatok szintje)

„Találd ki, hogy ki vagyok!  Írd a vonalra a fagyi nevét!”
Bizonyára ismerős a gyerekeknek ez a fajta játékos szómeghatározás. 
Vigyázat! Van olyan mondat, amelynek több jó megoldása is lehet. Az 
utolsó mondat megfejtését nem tudhatják a gyerekek, csak tippelhet-
nek. (A jó megoldás az én forrásom szerint a vaníliafagylalt, de nem tu-
dom, hogy ez mennyire pontos mérésen alapszik. nem baj, ha tudják a 
gyerekek, hogy nem mindenről állnak megbízható mérések a rendelke-
zésünkre!)
később – akár egy matematikaóra keretében – oszlopdiagramon ábrázol-
hatjuk az osztály fagylalt-népszerűségi adatait.

C) Keresd a kakukktojást! 
(9. sz. MEllÉklEt)
(szavak szintje)

„Olvasd el a szavakat! Mit gondolsz, melyik nem lehet kirakva a fagylaltos pult-
nál?  Karikázd be!”
Akik ezt a feladatot kapják, lehet, hogy még igénylik a segítségünket, 
gyors visszajelzésünket. Ha jónak látjuk, gyűjtsük őket össze külön cso-
portba, együtt foglalkozzunk velük.

vii. lezáráS - játékoS verS közöS elolvaSáSa

rövid vers olvasása, megfejtése. 
A vers képversszerűen jeleníti meg a fagyiért való sorban állás ritmusát. 
Valóban megfejtendő, hogy mit jelenít meg a törés, a váltás a szalmakala-
pos szó után. játékos szósorolvasásnak is felfoghatjuk ezt a szöveget.

viii. értékeléS

A tanulói önértékelésnek, illetve a tanítói értékelésnek fő szempontja az 
együttműködés.
Az óra végén ezekhez hasonló kérdésekkel adhatunk szempontokat és 
továbblépési lehetőséget a gyerekek (és magunk) számára: „Ki az, aki 
ügyesen tudott segíteni neked? Melyik feladat során támadtak jó ötleteid? Mit 
szerveznétek legközelebb másként a csoportmunka során? Melyik feladatot tudtad 
a legmagabiztosabban/legbizonytalanabbul elvégezni? Vajon miért? Mi segíthetne 
abban, hogy a legközelebb ez könnyebben menjen?”   stb.
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1. melléklet

Plakát

FIGyElEM! FIGyElEM!

FAGylAltozÓ nyÍlIk
A PIPACs UtCáBAn!

nÉzzEnEk BE Hozzánk!
KóstoljáK	meg

kÜlÖnlEGEs FAGyIjAInkAt!

MIndEnkIt szErEtEttEl VárUnk!

2. melléklet

szituációs játék

A kIszolGálÓ tÉVEdEtt. MIsI nEM Azt 	
A FAGyIt kAPtA, AMIt kÉrt.

MIt CsInáljon?
játsszátok El A MEGoldást!
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�. melléklet

szituációs játék

EGy GyErEk tolAkszIk. MEG AkArjA ElőznI 
jUlIt A sorBAn. 

MIt tEGyEn jUlI?
játsszátok El A MEGoldást!

�. melléklet

Egészítsd ki a szavakat a kép segítségével!
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valia
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�. melléklet

Egészítsd ki a mondatokat a kép alapján! 
Válaszd ki a megfelelő szót!

dani egy copfos kislány                               áll.

 mögött, előtt

zefír kutya                                mehet be a fagylaltozóba.

	 szájkosárral, nem

Ma                        fajta fagyi közül lehet választani.

 tíz, kilenc

A falon egy                                     látható.

 plakát,	oklevél
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�. melléklet

döntsd el a kép alapján, hogy melyik állítás igaz, melyik hamis?
jelöld a szokásos módon!

A vaníliafagylalt, sajnos, elfogyott.  

Ebben a fagyizóban tilos dohányozni.  

A gyerekeknek nem szabad bemenni ebbe a boltba.  

A kiszolgáló morcos arccal méri a fagyit.  

Most éppen több gyerek van a boltban, mint felnőtt.  

Kétféle tölcsérből lehet választani. 

�. melléklet

olvasd el a szöveget! 
Próbáld megjegyezni, hogy el tudd mondani a többeknek!

száz éve történt. Egy fagylaltárus portékáját nagyon 
kapkodták a vásárban. Akkoriban poharakban 
adták a fagylaltokat. Az árus nem győzte a poharak 
mosogatását. Így jutott eszébe, hogy ehető poharat 
készítsen. Ez volt az első ostyából tekert tölcsér.
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�. melléklet

találd ki, hogy ki vagyok! 
Írd a vonalra a fagyi nevét!

nagyon savanyú gyümölcsből készítenek, mégis sokan 

szeretnek.___________________

Ha a mókusok fagyiznának, engem választanának. 

____________________

Piros színű tavaszi gyümölcsből készítenek. Az első 

betűm az e betű.  ___________________

Én vagyok a legnépszerűbb fagyi az egész világon.                        

___________________
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�. melléklet

olvasd el a szavakat! Mit gondolsz, melyik nem lehet a fagylaltos pultnál kirakva? karikázd be!

málna

dió

mogyoró

csokoládé

csokoláda

csoki

spenót

citrom

kaktusz

őszibarack

erdei gyümölcs

szilvia

eper

szilva

meggy
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10. melléklet

sorbanállók a fagylaltosnál

szőke
 szőke
		barna
   szőke 
    fekete
     vörös
						barna
       szőke
        fekete
         szőke
										barna
											barna
            szőke
             vörös
              fekete
               szőke
                szalmakalapos
              vanília
             málna
           citrom
          csokoládé         ananász

                                             Benkő Attila




