Óravázlat
Készítette: Varga Attiláné
Dunapataji Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ordasi Általános Iskolája
Évfolyam: 1-4.o. osztatlan osztály
Tantárgy: 1.-4. Önálló tanulás az egésznapos iskolában
Idő : 2019.03.21.

Közös-közvetlen óra, kéttanáros modell alkalmazásával

Témakör:

Az óra anyaga:

Szövegértés fejlesztése

Ismeretterjesztő szövegek feldolgozása, szövegértés képességének fejlesztése

Az óra típusa:

Módszer:

Gyakorló óra – részképességek fejlesztése

frontális osztály, egyéni munka, csoport munka

Eszközök:

Szemléltető eszközök:

Pokorádi Zoltánné:Ismerkedem a világgal - Ismeretközlő szövegek feldolgozása 2. o. (8-9.o. 14-15.o.): FELADATLAP
labda, olló, ragasztó, gyurma, gyurmatábla
Ablak Zsiráf- gyermeklexikon

https://www.youtube.com/watch?v=0xqcsxOdKv4 (Utolsó letöltés: 2019.3.19)

Az óra céljai: 1.2.3.4. osztály A környezetismeret tantárgyhoz
kapcsolódó ismeretterjesztő szövegek feldolgozása, gyakorlása

Ismeretbővítés: Nap, Hold, csillagok

Tevékenység,
tanegység

Tanítói, tanári tevékenység

D i d a k t i k a i Fejlesztendő kész- Munkamódszerek
feladatok
ségek kompetenciák

Ráhangolódást segítő
gyakorlatok

Az óra célkitűzése:

Gyógypedagógus
1. Szólánc: nap- pipa- alagút- tű…
2. „ Űrutazás”
• rakétakilövés
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,BUMM
• https://www.youtube.com/watch?v=0xqcsxOdKv4

motiváció,
hangulat-teremtés
előzetes tudás
felelevenítése

A mai órán folytatjuk a környezetismeret órán megkezdett ismeretek bővítését, ismét a Naprendszerrel foglalkozunk. Cso- célkitűzés
portokban fogtok dolgozni. Szeretném, ha kialakítanánk a csoportokat.

emlékezet, elképzelés fejlesztése
szókincsbővítésanyanyelvi, természet-tudományos és
zenei kompetenciák fejlesztése

frontális o.m.
„Egy tanít, egy megfigyel” kéttanáros
módszer

1. csoport (1.o.) 2 fő SNI (gyógypedagógus csoportja)

Tanári magyarázat, tevékenység
Tanulói tevékenység

XY néni ismerteti a feladataitokat, segíti az órán munkátokat!!

2. tanuló: Megadott szavak írott és nyomtatott képének párosítása,
olvasása, lerajzolása füzetbe.

tanult ismeretek felelevenítése
alkalmazása
emlékezet

( 1sz. melléklet)

gyakorlás

1.tanuló: Megadott szavak írott képének gyurmából történő megformálása

differenciálásegyénre szabott
feladatok (SNI)
megfigyelés
finommotorika
fejlesztése

csoport-munka
”Differenciálás támoga-tással”
„ Párhuzamos tanítás”
kéttanáros módszer

megfigyelő képesség f.
olvasási és szövegértési készség fejl.

2. csoport ( 2.o.) (gyógypedagógus csoportja)
Ablak Zsiráf gyermeklexikonból „ Nap” szócikk
• megkeresése
• elolvasása
• versike lemásolása saját füzetbe ( Süss fel Nap….)
• illusztráció készítése csoportmunkában
Ellenőrzés: dal eléneklése, tabló bemutatása( önálló szóbeli szövegalkotás fejlesztése)

Tanulói tevékenység

tanult ismeretek felelevenítése,
alkalmazása
emlékezet –
vers fogalma,
versforma

3. csoport ( 3.o egyes tagjai és 4.o. SNI) (többségi pedagógus csoportja)
gyakorlás
Szövegértő feladatlap elkészítése csoport munkában
(2. sz. melléklet)
Tabló készítése: Föld- Hold
Ellenőrzés: mindenkinek 1 mondatot kell mondania a Holdról!(memória fejlesztése)

tanult ismeretek felelevenítése,
alkalmazása,
emlékezet,
új ismeretek
önálló szerzése, ismeretek
alkalmazása

szótárhasználat –
betűrend gyakorlása, fejl.
„ Professzionális
olvasási készs. fejl. asszisztencia”
íráskészség fejl.
kéttanáros módszer
szövegértés fejl.
minőségi differenciálás: rövidebb,
egyszerűbb szöveg
olvasási készs. fejl.
íráskészség fejl.
„Kooperatív tanulásszövegértés fejl.
tanítás”
kommunikáció fejl.
gondolkodás fejl.
együttműködés
fejl.
eszközhasználat
(olló) fejl.
esztétikai érzék.
fejl.
„ Párhuzamos tanítás”

1. sz . melléklet

2. sz . melléklet (Pokorádi Zoltánné:Ismerkedem a világgal - Ismeretközlő szövegek feldolgozása 2. o.)

$

3. sz. melléklet (Pokorádi Zoltánné:Ismerkedem a világgal - Ismeretközlő szövegek feldolgozása 2. o.)

#

