
A napbarnított, kipihent, vidám gyermekhadat szeretem az első órán 
megörvendeztetni huncut, vidám fejtörőkkel, játékokkal. Ezek zöme 
nem kifejezetten matematikai tartalmú, de valamilyen módon mind-
egyik kapcsolódik hozzá. A játékokat frontálisan bemutatom abban az 
osztályban, ahol még nem ismerik a gyerekek, aztán általában csapat-
játék formájában folytatjuk. 

Évnyitó Észnyitogató matekóra

Dr. Duró ZsuZsa

Visszatekintve az elmúlt 10 hónapra, engedjék meg, hogy 
összefoglaljam azokat a gondolataimat, amelyek a tanítás-
sal, a tankönyvekkel, a tananyaggal, a mindennapok cso-
dáival és kudarcaival kapcsolatosak. 

Burai Lászlóné – dr. Faragó Attiláné: Hétszínvirág 
olvasókönyv, Hétszínvirág munkafüzet
Igényesen összeválo-
gatott szépirodalmi 
szövegekből töltekez-
hettünk. Igazi siker 
volt a Száll a madár 
ágrul ágra… témakör. 
Olyan jó volt, hogy a 
tankönyvi témákhoz 
számtalan, a gyakor-
latban is megtapasztal-
hatót tudtam kapcsolni.  
A régészek és restaurá-
torok munkáját a szolnoki Damjanich János Múzeumban 
élőben tekintettük meg. A magyarság eredetéhez, a hon-
foglaláshoz, az államalapításhoz kapcsolódó olvasmányok 
folytatásaként elutaztunk Ópusztaszerre. Tanulmány 
volt minden egyes gyerekarc, amint meglátták a Feszty-
körképet. Esős délutánokon a tantermet jurtává alakítot-
tuk. Otthonról hozott állatbőrökkel tettük kényelmessé. 
Ősi magyar neveket választott magának mindenki. Napo-
kig így szólították egymást. (Így lett Vanesszából Emese, 
Patrikból Zolta.) Rovásírással titkos üzeneteket írtak a 
barátaiknak. Családi kupaktanácsot is tartottunk, ahol 
mindenki érvelhetett a letelepedés, illetve a további ván-
dorlás mellett. Meghívót fogalmaztunk a környező orszá-
gok uralkodói számára István koronázási ünnepségére. 
Rajz- és technikaórákon a lányok nemezből nyakláncot, a 
fiúk tarsolylemezt készítettek. Megtanultuk, hogy a „Sze-
di a sátorfáját” szólásunk is ezt a kort idézi. 

A szemléletesség érdekében a Magyar népmesék soro-
zatból megtekintettük A kolozsvári bíró és a Kinizsi című 
rajzfilmeket. Eltéréseket kerestünk az elbeszélés és a film-
változat között. Az Egri csillagok című filmből is néztünk 
meg jeleneteket. Egy-egy olvasmány feldolgozása után 
nagyon ügyesen képzelték oda magukat adott történelmi 
helyszínekre, korokba. Így születtek a legjobb fogalma-

zásaik. („Mátyás vendége voltam Visegrádon”, „Várvédő 
voltam Egerben”)

A Volt egyszer, hol nem volt témakör olvasmányait min-
dig hangosan felolvastam a gyerekeknek. A hallgatói ma-
gatartás formálása és a hallás utáni szövegértés fejlesztése 
volt ezzel a célom. 

Az Éren-nádon témakör szövegei nem könnyűek. Vi-
szont jól mozgósítják a már meglévő ismereteket, és olyan 
tudás birtokába juttatják a tanulókat, amelyek a későbbi 
tanulmányaikhoz nagyon fontosak. A lényegkiemelés, a 
jegyzetkészítés, az adatgyűjtés, az ismeretek rendszere-
zése adott szempont szerint, a táblázat kitöltése remekül 
megtanítható a munkafüzet feladatainak segítségével. 
Gyakran ellenőriztem az olvasottak megértését azzal, 
hogy állításokat, illetve tagadásokat kellett mondaniuk a 
szöveg alapján. 

A tanév végére elfáradt gyereknek, tanítónak igazi fel-
üdülés a Jó a játék kinn a téren témakör. A szövegek már-
már egy vakációs füzet hangulatát idézik. A népi játékok-
nak azért örültem, mert a gyerekek játékkultúrája évről 
évre szegényesebb. A játékok leírását elolvasták, megtaní-
tották egymásnak. Müller Péter Sziámi Jó, ha van... foly-
tatható versét nemcsak megmosolyogták, hanem folytat-
ták is. Íme egy szellemes változat:

Jó, ha van almám, mert jobban rúgom a labdám.
Jó, ha van labda, mert bevesz a banda.
Jó, ha van banda, mert nem unalmas a napja.
Jó, ha van virág, mert attól szép a világ. 
Jó, ha van anyád, így mindig tiszta a gatyád.
Jó, ha van apád, aki löki helyetted a dumát!
A nyári olvasmányajánlók közül Lázár Ervin regényé-

nek részlete 2-3 gyerek kivételével mindenkinek nagyon 
tetszett. Öten nem is várták meg elolvasásával a vakáci-
ót! A tanév első felében az érdeklődő tanulókkal közösen 
elolvastuk Bálint Ágnes Szeleburdi család című regényét. 
A tankönyvi részlet ugyanis nagyon megtetszett nekik. 
Miután elolvasták a könyvet, mindenki bemutathatta, 
lerajzolhatta a neki legjobban tetsző részt. Könyvajánlást 
is írtak az évfolyam többi osztálya számára. Ezt követően 
egy általam összeállított totót tölthettek ki. 

Antalffy Gyula Balaton című szövegét beillesztettem a 
Magyarország az én hazám című projektbe. (Az óravázlat 
a Módszertan-tár 1–2. oldalán található.)
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Így dolgoztam…
Az Apáczai Kiadó minden tanév végén meghirdeti „Így dolgoztam…” 
pályázatát, melyre évről évre értékes pályamunkák érkeznek. A kö-
vetkezőkben bemutatásra kerülő pályázatot úgy ítéltük meg, hogy 
sok hasznos ötletet tartalmaz a kollégák számára, ezért közkinccsé 
tesszük lapunk hasábjain. Kapcsolódik hozzá egy óravázlat is, me-
lyet a Módszertan-tárban találnak meg kedves Olvasóink.

sZabó Olga



TeheTségirányTű
Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és he-
lyesírás, Anyanyelvi gyakorló
Nagyon profin felépített 
tankönyvvel a nyelv-
tan is vonzóvá tehető. 
A tankönyv és mun-
kafüzet szövegei, ver-
sei hangulatosak, vál-
tozatosak. A gyerekek 
szívesen dolgoztak be-
lőle. Végig a megfigye-
lésre építve munkál  tatja 
a tanulókat, gondolko-
dásra, következtetések re 
ösztönzi őket, így észrevétlenül sajátítják el a szabályalko-
tást. A már meglévő tudáselemeket természetes könnyed-
séggel kapcsolja össze az új ismeretekkel. A gyakorlóórá-
kon gyakran alkalmaztam a páros és csoport munkát. 

Az idén is jól beváltak a borítékos feladatok. (Még a nyá-
ri szünetben összeállítottam, tanév közben pedig bővítet-
tem.) Önálló munkán, tanórai differenciáláskor jó hasz-
nát vettem. A tankönyv szógyűjteményéből válogattam a 
szavakat. Minden borítékban más-más feladat tartozott 
a szavakhoz. (Pótold a j-ly betűt!, Szótagold az összetett 
szavakat! Alkoss a főnevekből összetett szavakat! Pótold 
a hiányzó ékezeteket a magánhangzókon! Írj felszólító 
mondatokat az igék felhasználásával! Fokozd a mellékne-
veket! Keresd a kakukktojást! Alkoss kérdő mondatokat a 
szavak felhasználásával! stb.) 

A „szófajkirály” nevű játékot nagyon szívesen játszot-
ták. A tanító a padtársaknak mond egy szót. Aki hama-
rabb rávágja a megfelelő szófaj nevét, az állva marad.  
A játék mindaddig tart, amíg az osztály tanulói közül már 
csak egy marad állva. Ő egy papírkoronát kap. (Öt darab 
korona ötösre váltható.)

A j hang kétféle jelölésének gyakorlásához két hurka-
pálcára rögzített tábla is elegendő. Egyikre a „j”, másikra a 
„ly” betűt írjuk. A tanító mondja a szót, a tanulók emelik 
a megfelelő táblát. Tanulópárok is játszhatják. 

A főnevek tanításakor Magyarország közigazgatási 
térképét adtam a tehetséges tanulókból álló csoportnak.  
A vaktérkép csomagolópapíron gyorsan elkészíthető. Erre 
kellett beírni a megyék, tavak, folyók és a szomszédos or-
szágok nevét. A hibátlan megoldás céljából használhattak 
térképet, de a memóriájukra is támaszkodhattak. Az igék 
felismerése könnyen ment, az igeidők megállapítására jól 
ráéreztek. Gyakran kört alkottunk, s ragoztuk az igéket. 
Minden esetben az ige elé mondtuk a személyes névmást. 
Amikor mondatokat kellett átalakítani úgy, hogy más 
időt fejezzenek ki, ez sokat segített.

Nagyon sok energiám van abban, hogy az írásmunkák 
elkészültével még ne tegyék le az íróeszközt, hanem ellen-
őrizzék le a munkájukat. A hibafelismerő és hibajavító ké-
pességet a kezdetektől alakítom. Másoláskor a másolandó 

szövegben aláhúzással jelölniük kell a mondatkezdő be-
tűt, az írásjeleket és minden olyan szót, amely számukra 
valami miatt nehéz. (pl. tulajdonnév, felszólító módú ige) 
Ezt tavaly még együtt végeztük, az idén már mindenki 
önállóan dolgozik. Amikor önellenőrzésre kerül a sor, 
ezekre a kiemelésekre nagyobb gondot fordítanak.

Fülöp Mária – Szilágyi Ferencné: Fogalmazás 
munkafüzet
Amikor először lapoztuk végig a 
munkafüzetet, igyekeztem nem 
mutatni a félelmeimet. Mert bi-
zony a fogalmazásnál minden 
együtt van. Íráskép, helyesírás, 
stílus, szókincs, nyelvhasználat. 
A mai gyerekek sokszor szóban is 
nehezen fejezik ki magukat. Tő-
mondatokat használnak. Nyelv-
tanilag hibásan szerkesztik meg a 
mondataikat, melyeket sokszor nem tudnak szöveggé fűz-
ni. Abban bíztam, hogy az a sokirányú tevékenykedtetés, 
amelyet az előző tanévek során beépítettem a mindennap-
okba, meghozza a gyümölcsét. 

Aki jó fogalmazókat szeretne nevelni, annak jó szívvel 
ajánlom az alábbi tevékenységeket:

▶ A tanteremben legyen: Szóbúvár; O. Nagy G.: Magyar 
szólások és közmondások, Mi fán terem?; Magyar szinoni-
maszótár; A magyar helyesírás szabályai; bábfal

▶ Mesedramatizálás, bábozás, történetlánc
▶ Szépirodalmi szövegekből nem szokványos kifejezé-

sek, szinonimák gyűjtése
▶ Szöveg nélküli rajzfilm megtekintése után történet-

mesélés, „szinkronizálás” 
▶ Zörejek, hangsor alapján helyszín kitalálása, hangula-

tok megfogalmazása
▶ Eseménysort ábrázoló képek időrendbe állítása
▶ A jól rajzolók feladata lehet képregény készítése
▶ A tanév vége felé néhány kreatív tanulóval megpró-

bálkoztam az interjúkészítéssel. A mesehősök közül Lu-
das Matyit választották. Habitustól függően születtek tré-
fás és egészen komoly alkotások. 

▶ Van az osztályunknak egy plüsskutyusa, Berci. Hét-
végére haza lehet vinni vendégségbe. Azzal a gyerekkel 
mehet, akinél nem szokványos esemény várható (pl. szü-
letésnap). Hétfőn az osztálynak Berci bőrébe bújva elme-
séli, hogy milyen élményekben volt része. Sok gyereknek 
komoly kihívás, de vonzónak tartják ezt a játékot. Az elbe-
szélő fogalmazás tanítása nem könnyű feladat, de a mun-
kafüzet remek vázat ad.

Köszönöm, hogy vannak ezek a könyvek! Én nagyon 
szeretek velük dolgozni, mert hasznos társaim a minden-
napokban, s valahol a lelkem mélyén a gyermekkoromat 
idézik. 
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