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BEVEZETŐ 

Az újgenerációs 3–4. osztályos anyanyelvi taneszköz család a TÁMOP 3.1.2-B/13-2013-0001 

projekt keretein belül készült. A projekt célja a köznevelés minőségi megújításának elősegítése 

a köznevelés tartalmi kínálatának megújításával, bővítésével a Nemzeti alaptantervhez és a 

kerettantervekhez illeszkedő új típusú tankönyvek, tananyagok és egyéb taneszközök 

fejlesztésén keresztül.  

A korábbi kiadói gyakorlathoz képest a legfontosabb újdonságot az jelentette, hogy a 

tankönyvek végleges változatai három éves fejlesztés eredményeként születtek meg. Az első 

évben elkészültek a tankönyvek első változatai, a második évben került sor e kísérleti 

tankönyvek iskolai kipróbálására, a harmadik évben pedig a tanároktól és diákoktól begyűjtött 

vélemények és javaslatok alapján megtörtént a tankönyvek átdolgozása. 

Az újgenerációs tankönyvek fejlesztésének elsődleges célja az volt, hogy a különböző 

módszertani iskolák és alkotó műhelyek eredményeinek figyelembevételével, azok 

szemléletére, tapasztalataira, tanulságaira, eredményeire támaszkodva szintézisre épülő új 

tankönyvcsalád szülessen az átlagos képességű gyermekek számára. 

Az újgenerációs tankönyvek egy fejlesztésalapú kutatás révén jöttek létre, melynek 

eredményeképpen elmondható, hogy a tankönyvekben alkalmazott módszertani megoldások, 

tartalmi elemek, tanítást és tanulást segítő megoldások, a tananyag feldolgozásának 

módszertana összhangban van az iskolai gyakorlattal, és a beválásvizsgálat által feltárt 

problémák megoldása után a taneszközcsalád eredményesen illeszthető be a köznevelés 

folyamatába. 

A fejlesztés szakmai hátterét egy kutató-fejlesztő szakértői csoport dolgozta ki. A 

kidolgozott tankönyvek több szakmai fórum – a Tantárgyi Bizottság, a Nemzeti 

Tankönyvtanács – szakértői kontrollja alatt formálódtak, majd az akkreditáció során az 

Oktatási Hivatal kirendelt szakértői biztosítják a megfelelő minőséget. Gyakorlati szempontból 

ötven, a könyvből egy tanéven keresztül tanító pedagógus véleménye formálja a 

tankönyveket.  

Kisiskolás korban az anyanyelvi nevelés döntő szerepet játszik a kulcskompetenciák 

kialakításában, fejlesztésében. Az alsó tagozaton a magyar nyelv és irodalom tantárgy 

elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése és az ehhez 

elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, 

hanem eszköz is a személyiség harmonikus fejlődéséhez, a nemzeti önazonosság 

erősödéséhez, a kognitív és érzelmi fejlődéshez, valamint mindezek katalizátora is egyben. 

További fontos feladata a szóbeli és az írásbeli érintkezések önálló és kreatív, integrált 

használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése. Az 

olvasás és az írás képességének elsajátítása kulcs az önálló tanuláshoz, majd pedig a 

boldoguláshoz a mindennapi életben. 
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A 3–4. évfolyam legfontosabb feladata az olvasási rutin kialakítása és az értő 

szövegolvasás mellett a további olvasási szintek, így az értelmező, a kritikai és a kreatív olvasás 

alapozása. Az első olvasási élmények meghatározóak az olvasóvá válás, az olvasással 

kapcsolatos pozitív viszonyulások kialakulásának folyamatában. Az anyanyelvi nevelés 

területeit arányosan kell fejleszteni, és el kell érni, hogy a különböző területek 

képességfejlesztése és ismeretanyaga egységet alkosson. 

Az integrált szemléletű tankönyvek és munkafüzetek egységbe ötvözik a tananyagot, 

tartalmazzák az összes fejlesztendő területet a papíralapú taneszközökkel és a párhuzamosan 

fejlesztett interaktív multimédiás elemekkel. 

Az újgenerációs anyanyelvi tankönyvcsaládot úgy alakítottuk ki, hogy tartalmában a következő 

kritériumoknak feleljen meg: 

 tegyen eleget a kerettantervi elvárásoknak, 

 az olvasás tanítására, tanulására, egyúttal a tanulás tanulására vonatkozó módszertani 

elveket szintetizálja, 

 algoritmikus építkezése segítse az olvasás szövegszintre fejlesztését, 

 fokozatosan, spirálisan építkezzen, vissza-visszatérő elemekkel, egyre bővülő 

ismeretekkel, 

 kereszttantervi megfelelések szerepeljenek benne (matematika, környezetismeret, 

művészetek), hogy tudatosítsuk az olvasás-szövegértés az élet minden területére 

kiterjedő jelentőségét, 

 tartós tankönyvként az eszközhasználattól is függetlenítsük a tanulókat, mivel a 

munkáltató feladatok a munkafüzetben szerepelnek, az olvasókönyvbe pedig 

bejegyzéseket nem készíthet a tanuló, 

 az olvasástechnika fejlesztéséhez alkalmas terjedelmű és összetételű legyen, 

 megfeleljen a 9–10 éves gyermekek értelmi-érzelmi fejlettségének, 

 az alapszókincsre építsen, de a szókincsfejlesztést is segítse,  

 motiváló kommunikációs tankönyv legyen, melynek feladatai és képanyaga 

beszélgetésre inspirálják a tanulókat, 

 irodalmi és hétköznapi szövegválogatása változatos legyen: klasszikus és kortárs, 

prózai és lírai, szépirodalmi, ismeretközlő és más, például kevert szövegtípusba tartozó 

szövegeket is tartalmazzon a kialakított fejlesztési koncepciónak megfelelően. 

Az újgenerációs taneszközcsalád módszertanilag megalapozott, könnyen befogadható, sok 

képpel illusztrált eszköz, amely a tanulót a tanulásban, a tanítót a tanításban segíti, és biztosan 

alapozza a felsőbb évfolyamokat, miközben kedvet csinál az olvasáshoz. 
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA 

I.1. A tankönyvi program elméleti háttere1 

A modern társadalomban az olvasás és az írás képessége, az írástudóvá válás nem csupán 

kognitív készségek elsajátítását jelenti, hanem a kultúrába való szocializálódást, beletanulást 

abba az írásbeli és szimbolikus tradícióba, amely az adott társadalom sajátja. Az olvasásnak 

ezért nemcsak az iskolai tanulás eredményességében, hanem a személyiségfejlődésben is 

központi jelentősége van. Mai civilizációnk elképzelhetetlen az írásbeliség és az olvasás 

képessége nélkül, ez a képesség létszükségletté vált az egyén társadalmi beilleszkedésében. A 

tudástranszfer képességének fejlesztésekor arra kell helyeznünk a hangsúlyt, hogy az iskola 

betöltse alapvető feladatát: a tanulók a mindennapi életben alkalmazható tudással kerüljenek 

ki az életbe, rendelkezzenek azokkal a képességekkel, amelyek megfelelnek a munkaerő-piaci 

követelményeknek, és amelyekkel képesek lesznek az élethosszig tartó tanulásra. 

A Nemzeti alaptantervben (2012) a kulcskompetenciák fejlesztése került a 

középpontba. Az anyanyelvi kompetencia fogalma az adott szituációnak megfelelő 

nyelvhasználati képességet jelenti. Az alapkészségek, a képességek kifejlődése – amelyek a 

kompetenciákat megalapozzák – többéves folyamat eredménye, és egyénenként is nagy 

eltérést mutathat. Az anyanyelvi kompetenciák erősítésekor ugyanakkor nem hagyható 

figyelmen kívül az sem, hogy az elektronikus világháló használatának elterjedésekor egy újfajta 

olvasási mód jelent meg, amely eltörli a szövegek világos határait, és felszámolja lineáris 

jellegüket. A nyomtatott könyv eddig lényegében a lineáris egymásutániságra épülő olvasási 

módot tette általánossá. 

Az anyanyelvi oktatás célja, hogy a gyermekek az anyanyelvüket tudatosan, egyre 

pontosabban használják gondolataik, érzelmeik adekvát kifejezésére – változatos interakciók 

során, különféle kommunikációs helyzetekben. Az anyanyelvi oktatás célja továbbá a szóbeli 

és írásbeli kifejezésmód megalapozása és fejlesztése, amely elengedhetetlen a társakkal és a 

felnőttekkel való kommunikáció során a gyerekek számára. Az anyanyelvi kommunikáció 

kulcskompetencia fejlesztésével az általános iskola kezdeti időszakában, nyelvhasználati-

kommunikációs tevékenységeket (olvasás, írás, írásbeli szövegalkotás) ismertetünk meg és 

gyakoroltatunk a gyermekekkel, az ösztönös nyelvhasználatukat fokozatosan és megtervezett 

módon a tudatos nyelvhasználat irányába tereljük. Folyamatában a családi és az óvodai 

anyanyelvi nevelés eredményeiből indulunk ki, és ezekre alapozva, intenzíven fejlesztjük a 

szövegértés és szövegalkotás képességét az anyanyelvi jártasság fejlesztésével 

párhuzamosan az olvasás, az írás, a fogalmazás és az anyanyelv és kommunikáció 

taneszközeiben. 

  

                                                 
1 Kivonat az olvasástanítás programjának fejlesztési koncepciójából, szerzők: N. Császi Ildikó, 

Kóródi Bence 2014. 
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Tudatos olvasási tevékenység 

Az olvasás tanulása több évig és több szinten át tart, és egészen a felső tagozat végéig nyúlik. 

Sokféle képesség és készség kialakulása és begyakorlása szükséges ahhoz, hogy a teljes 

erőfeszítéssel betűző kisiskolásból gyakorlott olvasó legyen, aki azért olvas, hogy tanuljon, 

hogy szórakozzon, hogy új világokat ismerjen meg. A tanulási folyamatnak csak az egyik, bár 

nagyon fontos fázisa az a szakasz, amit általában olvasástanulásnak szoktak nevezni, amikor a 

gyerekek megtanulják a szavakat dekódolni. A dekódolás megtanulása nyelvenként és 

írásrendszerenként általában különböző mennyiségű időt vesz igénybe, a magyar gyerekek 

esetében körülbelül egy évet. Az olvasási képesség elsajátításában a hosszabb időt, több 

gyakorlatot és fejlettebb értelmi műveleteket az olvasásmegértés fejlesztése igényel. 

A vizuális szófelismerés két alapmodell szerint történhet: szeriális és párhuzamos úton. 

A szeriális modell alapján a feladatot egymást követő lépések, műveletek sorozatával végezzük 

el, ez vezet a szófelismeréshez, ezt nevezzük betűző olvasásnak. A párhuzamos modell alapján 

a felismerés néhány jegy egyidejű észlelésével, automatikusan, rutinszerűen valósul meg, ez 

vezet a folyékony szóolvasó készség elsajátításához. A folyékony szóolvasó készség 

elsajátításának feltétele, hogy az olvasott szavak felismerése rutinszerűen valósuljon meg. A 

sokszor olvasott szavak felismerése így történik. A ritkán vagy sohasem olvasott 

szavak/ismeretlen szavak olvasásánál át kell állni a betűző olvasásra.  

A szóolvasó készség funkciója a szavak vizuális felismerése, amely aktiválja az 

olvasóban létező gondolathálót, a szó jelentését. A vizuális szófelismerés önmagában nem 

közöl az olvasó számára új információt – ez a szókapcsolatok, mondatok által válik lehetővé. A 

szóolvasó készség pedig a mondatolvasó készség közvetlen előfeltétele. A mondatolvasó 

készség az olvasáskészség nélkülözhetetlen összetevője. Az olvasáskészség, olvasásképesség 

eredményes működéséhez ismerni kell a szókapcsolatokban, mondatokban, szövegben lévő 

szavak többségének jelentését. Az olvasáskészség különböző részkészségek, rutinok és 

ismeretek meghatározott rendszere, összetevői a folyékonyság (fluency), a szókészlet 

(vocabulary), a mondatolvasás (sentence reading). A kutatások azt mutatják, hogy az olvasott 

szövegben előforduló szavak legalább 95 százalékát ismerni kell ahhoz, hogy megértsük a 

szöveget. 

A betűző olvasáskészségnek köszönhetően minden magyar szót el tudunk olvasni 

(dekódolni tudunk). A betűző olvasás azonban rendkívül időigényes és fárasztó. Mivel a betűző 

olvasás köti le a figyelmet, az energiákat, lehetetlenné válik az olvasás funkcióinak, az 

élményszerzésnek, az informálódásnak, a tudásszerzésnek az érvényesülése. Az olvasásnak ezt 

a szintjét nevezik funkcionális analfabetizmusnak (kínlódva olvasásnak). A gyakorlott olvasó a 

gyakori szavakat kibetűzés, silabizálás nélkül, ránézéssel, rápillantással, rutinszerűen ismeri fel 

a másodperc tört része alatt, ez külön figyelmet, erőfeszítést nem igényel. Ennek 

köszönhetően az olvasó a szöveg tartalmára összpontosíthat. A gyakorlott olvasóvá válás két 
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alapvető előfeltétele a jól begyakorolt, jól működő betűző olvasáskészség és a folyékony 

(automatikus, rutinszerű, vizuális szórutinokkal megvalósuló) szóolvasó, szófelismerő készség. 

A szóolvasó készség eszköze és előfeltétele a betűolvasó készség, amely a betűismeret és a 

betűkapcsolás ismeretéből áll – ez az összeolvasás. Elsajátítása lehetetlen a beszédhanghalló 

készség kialakulása nélkül.  

A szógyakorisági kutatások alapján ismertté vált, hogy a köznyelvi szövegek (például az 

újságok, a szépirodalom) szókészletének 95-96 százaléka mindössze a leggyakoribb ötezer 

szóból variálódik. Ugyanakkor a tapasztalat és az olvasáskutatások szerint a gyakorlott olvasót 

nem zavarja, ha a szövegszavak legföljebb négy-öt százalékát jól működő betűző olvasással 

kell felismernie. A szeriális modell viszont azt a hiedelmet táplálja, hogy elegendő megtanítani 

a betűket és összeolvasásukat, ezzel az olvasáskészség elsajátítása megoldódott. Nem így van. 

A gyakorlott olvasóvá válás érdekében legalább a leggyakoribb ötezer szót betűalapú 

párhuzamos modellként működő vizuális szórutinná kellene fejleszteni. Az összes többi szó 

esetében elegendő, ha betűzve el tudjuk olvasni. 

A 2. évfolyam elején 3600 szót ismernek föl a gyerekek a kritikus 5000-ből, a 4. 

évfolyam elején pedig kb. 4000 szót. A kritikus szókészlet folyékony olvasását tekintve evidens, 

hogy a kezdő olvasók nagyon lassan, a gyakorlott olvasók sokkal gyorsabban olvasnak. Vannak, 

akik lassabban, mások gyorsabban olvasnak, nem az olvasás sebességétől függ, hogy valaki 

„jól” olvas-e. Az olvasás sebessége csak tüneti szintű jelenség, 3 különböző olvasási mód, a 

betűző, a folyékony és az áttekintő olvasás következménye. Az olvasástanításnak nem a 

sebességnövelés a feladata, hanem e három olvasási mód elsajátításának elősegítése. Az 

áttekintő olvasás a szükséges, új információ keresését, feltárását, a szöveg lényeges 

információinak felismerését, kiemelését szolgálja. Nem kell a szöveg minden mondatát a 

szöveg elejétől a végéig folyamatosan elolvasni. A folyékony olvasás a szövegben előrehaladva 

minden mondat elolvasását szolgálja. A betűző olvasás a nyelv bármely sohasem látott, 

ismeretlen szavának felismerését teszi lehetővé. 

A szövegértés különböző szintjei, az olvasás fokozatai 

A monitorvizsgálatokban a szövegértés következő szintjeit határozták meg:   

1. a reprodukció, vagyis a szöveg valamely tényének megismétlése;   

2. az identifikáció, vagyis tények, adatok azonosítása;  

3. produkció, illetőleg értelmezés, vagyis a szövegben implicit módon meglévő válasz 

felismerése;   

4. jelentés, vagyis szavak, szókapcsolatok, mondatok, bekezdések értelmezése;  

5. kapcsolatok, összefüggések, vagyis ok-magyarázat, eszköz-cél, ok-következmény, rész-

egész stb. összefüggések felismerése;   

6. kommunikatív aspektusok, a szerző rejtett közléseinek, a stíluseszközök hatásának az 

érzékelése.  
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Az olvasás fokozatai:   

1. A szó szerinti (értő) olvasás szintje a betűző olvasást követően: a szövegben rejlő 

információk megértése a cél, az ún. elsődleges jelentéssík kibontása. A szövegértő 

olvasás ezen szintjén a következő kérdések használatosak: Ki?, Mi?, Hol?, Mikor?, 

Hogyan?, Miért?, amelyek révén megértetjük a szöveg fő gondolatát, a részek 

viszonyát ehhez, az ok-okozati és időrendi viszonyokat.  

2. Az értelmező olvasás szintje: a sorok mögé rejtett, implikált értelmet lehet feltárni. 

Ehhez nem annyira a grammatikai ismeretekre van szükség, mint inkább a 

pragmatikaiakra. Olyan nyelvhasználati tényeket kell feltárnia, tudatosítania a 

tanulókban, amelyek nyelven kívüli dolgokhoz kötődnek.   

3. A bíráló, kritikai olvasás szintje: feltételezi az értelmezett jelentéshez fűzött 

észrevételt (elfogadom mint igazat, jót…; elhatárolom magam, mert nem igaz, nem 

helyes…). Ezeknek az attitűdöknek az olvasás során történő kinyilvánítását jelenti: a 

meseolvasás rendjén véleményt nyilvánítanak a tanulók bizonyos helyzeteket, 

szereplői magatartásokat illetően.  

4. Az alkotó (kreatív) olvasás szintje: az előbbi továbbvitele, a megfogalmazott értékítéletek 

„szövegesítése”, azaz a képzelet, a fantázia bevonása révén az olvasott primér szöveg mellé 

egy új kitalált szöveg kerül. (Fejezd be a mesét!) 

Ezekre a szintekre, fokozatokra, illetve az ezeket fejlesztő szövegekre bőséggel találni 

kérdéseket, feladatokat a taneszközökben (l. lentebb). 

Az olvasásra vonatkozó meggyőződés és tudatosság szerveződése  

Az olvasásra vonatkozó tudatosság kognitív és metakognitív szinten alakul ki, és a két szint 

folyamatosan hatással van egymásra. Kognitív olvasásstratégiai tudás: az olvasás folyamatára, 

a szövegértésre, az értelmezési lehetőségekre, az olvasás lehetséges módjaira, stratégiáira, 

illetve az olvasási hibákra és azok javítására vonatkozó tudás. Az olvasó olvasásra vonatkozó 

metakognitív tudása: saját olvasási folyamatunkra, képességeinkre, erősségeinkre és 

gyengeségeinkre vonatkozó tudásunk. A tapasztalások, tapasztalatok szerzése már 

kisgyermekkorban elkezdődik. A gyerekek jó esetben korán találkoznak könyvekkel, 

leporellókkal, újságokkal, számítógéppel, a média is segítségükre van. A környezetükben 

szülők, családtagok, óvodapedagógusok, tanítók közreműködnek ebben a folyamatban. 

Formáját tekintve a tapasztalás, a tanulás kétféle lehet: ösztönös és szándékos. A szándékos 

tanulás esetében a szülő vagy a pedagógus a fejlődés, a fejlesztés, a tanítás szándékával tárja 

az információkat a gyerekek elé. Ha a gyermek ezekkel a tapasztalásokkal intézményes 

(óvodai, iskolai) rendszerben találkozik, formális tanításnak, ha azon kívül, akkor informális 

tanításnak nevezzük. 
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Az olvasásra vonatkozó meggyőződés és tudatosság szerveződése 

(Steklács János: Anyanyelv-pedagógia 2011/2) 

Az iskola kevés gondot tud fordítani ezekre, különösen metakognitív szinten, azok a 

gyermekek, akik ezt otthonról nem kapják meg, eleve hátrányt szenvednek társaikhoz képest.  

A folyamat visszacsatolásokkal, illetve a két szint közötti állandó kölcsönhatással 

működik, ezt jelzik a fenti ábrán az egyszerű nyilak. A metakogníció végigkíséri, folyamatosan 

ellenőrzi, monitorozza a folyamatot, annak nélkülözhetetlen tényezője. A meggyőződés és a 

tudatosság szintje meghatározó fontossággal bír a szövegértő olvasás szempontjából. 

A szövegben lévő információ megértésének feltételei:  

Nyelvi feltételek:  

 az olvasás technikájának, azaz a dekódolás módjának az ismerete;  

 ez azonos az írás szerkezetének ismeretével;  

 ismerni kell az adott nyelv rendszerét, szöveg szerveződését, pragmatikai, retorikai, 

poétikai és stilisztikai szabályait.   

Nyelven kívüli tényezők:  

 a beszédhelyzet (ki üzen kinek, ki az író, kinek szánja művét, mi a szándéka) ismerete;  

 a nyelven kívüli és a nyelvi kontextus (a szöveg történelmi-társadalmi hátterének) 

ismerete;  

 az írott szöveg nem verbális jelei (írásjelek, betűtípusok, szövegtükör stb.), melyek 

segítik vagy éppen gátolják az olvasót. 
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Az olvasási módok és tanításuk optimális variációja az iskolaévek relációjában  

Az olvasás jelrendszerének tanulása az első osztály központi feladatköre, de jellemzően 

megtalálhatjuk még a második osztályban is. A folyékony, független olvasás tanítása második 

osztálytól kezdődik, és a harmadik osztály központi feladatköre, ugyanakkor már ekkor 

figyelmet fordítunk a stratégiaorientált olvasásra. Ez az olvasástanítási mód az 5-6. osztályban 

kiemelt jelentőségű. A 9. osztálytól kezdve pedig el kell jutnunk az adaptív kritikai olvasás 

szintjére. 

A szövegben lévő információ megértésének feltételei  

A szöveg bonyolult, összetett jelenség, következésképpen megértése sem egyszerű. A 

szövegértés készség, melyet tanítani, gyakorolni és fejleszteni lehet.  

 Szükség van arra, hogy a szöveg olvasója tudjon olvasni (dekódolni).   

 Szükség van egy meglévő tudásrendszerre; érteni kell a szöveg egységeit (a szavakat, 

a mondatokat, a bekezdéseket) és a szöveg egészét.  

 Jártasnak kell lenni az olvasás különféle fokozataiban (szó szerinti, értelmező, kritikai 

és kreatív olvasás).   

 A tanárnak jó kérdéseket kell megfogalmaznia, s a tanulónak meg kell tanulnia 

kérdéseket feltenni önmagának (ez a monitorozás, vagyis a metakognitív készségek 

kialakítása). 

A szövegértő olvasás készségrendszere  

A szövegben lévő információ dekódolása, azaz a kezdő olvasóknál az olvasásészlelés = 

olvasástechnika. Az olvasó sémája (meglévő tudásrendszere): az új ismereteket a régiekhez 

kötjük, így építjük életünk folyamán az agyunkban tárolt tudásstruktúrát, a tanár dolga 

tulajdonképpen az agyban tárolt tudásstruktúra továbbépítése, a rendszerépítés. 

A szöveg egységeinek megértése: 

 a szavak (alapjelentése, poliszémia, szinonímia, homonímia, a hangutánzó és a 

hangfestő szavak, jelentésmező);   

 a mondatok (megértését nehéz modellálni, mert sok tényezőt kell számításba venni, a 

grammatika bonyolult összefüggésrendszerét, a szótagtól a logikai viszonyokig), a 

mondat megértésében szerepet játszó tényezők:  

a) a mondatok szerkezete,  

b) az új közlés felismerése,  

c) a mondatban lévő beszédaktus megállapítása; 

 a bekezdések: egy jól megírt ismeretközlő bekezdésben van egy tételmondat, s a többi 

mondat ezt a tételmondatot fejti ki, részletezi, magyarázza.  
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Olvasáskor ezt a tételmondatot kell észrevennünk (ez adja a vázlatpontot, s tanuláskor 

ezt kell emlékezetünkbe vésnünk).  

Az egész szöveg megértése:  

1. A jól szerkesztett szöveg bevezetésre, tárgyalásra és befejezésre oszlik. A 

tárgyalásban pedig van egy tétel, majd a bizonyítása és/vagy cáfolása következik.  

2. A szöveg logikai műveletek segítségével – az érvforrások szerint is – rendeződhet, 

ezek:  

a) definíció: a nemfogalom, a felosztás, illetőleg osztályozás; az egész és részei;  

b) összehasonlítás: hasonlóságok, különbségek, fokozatok;  

c) viszonyok: ok-okozati viszony, előzmény és következmény, ellentétek, 

ellentmondások;  

d) körülmények: a lehetséges és a lehetetlen, a múltbeli és a jövőbeli tények, a 

személyekből és a dolgokból vett érvek. 

Az olvasási stratégiák 

A kognitív stratégiák az egyén által választott cselekvések a kitűzött cél megvalósítása 

érdekében. Ez természetesen összefügg a motivációval és a metakognícióval, amely a saját 

tudásunkra, képességeinkre vonatkozó tudást foglalja magába. A stratégiai folyamatok 

gyakorlás és folyamatos ismétlés esetén automatizálódnak. Az általános stratégiák mint 

tervezés, monitorizálás, ellenőrzés, minden meghatározó tevékenységünk alapjait képezik. 

A magas hatékonyságú szövegértés tanításának tartalmaznia kell a szövegértés 

modellezését, összetevőit, lehetőséget kell adni a gyermekeknek az önálló gyakorlásra, és a 

tanároknak el kell mondaniuk, hogy mire van szükségük és mit kell tenniük a jobb szövegértés 

érdekében. A hatékony felméréseknek tartalmazniuk kellene a gyerekek értékelését abból a 

szempontból, hogy hogyan szabályozzák, irányítják, alkalmazzák saját szövegértő 

folyamataikat. A tanulók gyorsabban sajátítják el a szövegértés képességét, ha a tanítási 

folyamat tartalmaz tanár és diák együttműködésén alapuló beszélgetést (collaborative talk), 

tanár-olvasó csoportot, ahol a tanulók tanítják szövegértési folyamataikat, valamint diákok 

által vezetett think-aloud-ot (hangos gondolkodást).  

A hatékony szövegértő olvasás a makro- és mikrofolyamatok és az előzetes tudás 

interakciójából áll, ami azt eredményezi, hogy az olvasó mentális képet alkot a szövegről. 

Olvasás közben az olvasó az előzetes tudása és a szerzett információk közötti összefüggéseket 

tárja fel. Ennek az összetett folyamatnak a megvalósításához több részfolyamat 

összehangolásának a képessége szükséges, amiben a figyelem kulcsszerepet játszik. Ennek 

kapacitása limitált. Az olvasónak ezért folyamatosan döntéseket kell hozni, hogy befolyásolja 

a szövegértést: mely elemek, gondolatok fontosak, mikor olvasson újra egy részt. Ezek a 

folyamatok a kognitív források elosztását igénylik.  
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Az egész olvasási folyamatot a metakognícióba ágyazzuk be, mert az összeomlana folyamatos 

monitorozás nélkül. Ez mind a három olvasási szakaszban igaz:  

a. felkészülés az olvasásra,  

b. jelentéskonstruálás olvasás alatt,  

c. az olvasottak átgondolása, reflektálás erre.  

Olvasási stratégiák (reading strategies) a különböző olvasási szakaszokban: 

1. Felkészülés az olvasásra:  

 Az olvasás céljának a tisztázása.  

 A szöveg átfutása, hogy információt szerezzünk a szöveg hosszúságáról, szerkezetéről.  

 Az előzetes tudás aktiválása. 

2. Jelentésalkotás olvasás közben:  

 Szelektív olvasás: irreleváns információk gyorsolvasása, fontos információk, nehéz, 

érdekes szöveg ismételt átolvasása.  

 Legfontosabb gondolatok meghatározása.  

 Jóslások.  

 Következtetések.  

 Értelmezés és értékelés. 

 A gondolatok integrálása a szöveg összefüggéseibe.  

 A megértés monitorozása. 

3. Az olvasottak áttekintése, reflektálás a szövegre:  

 Kérdések megfogalmazása a megértés miatt.  

 A használt stratégiák felidézése. 

 Összefoglalás.  

Stratégiai elemek:  

I. Olvasás előtt   

 Séma aktiválása   

 Szövegvizsgálat 

 Előzetes áttekintés 

Szöveganticipáció  

II. Olvasás alatt   

  Szöveganticipáció   

  Feltevések vizsgálata, korrekciója  

 Belső képek alkotása, verbalizálása, kifejezése 
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III. Olvasás után  

 Összefoglalás  

 Következtetés levonása  

 Szintézis  

 (Javító stratégiai elemek) 

A Palincsar-féle reciprok olvasástanítási módszer négy központi stratégiai elemet foglal 

magában (Palincsar & Brown, 1986):  

1. Jóslás 

2. Kérdezés 

3. Tisztázás 

4. Összefoglalás 

1. Jóslás  

 Anticipáció, mi történhet, mire számítunk  

 Logikus előfeltevések a szöveg, könyv… szerkezete, képei, fejezetei alapján 

(szereplők, cselekmény, bonyodalom, megoldás, stílus, műfaj)  

 Azt gondolom… – Szerintem… – Arra számítok… – Fogadni mernék… – Úgy képzelem 

el… – Úgy érzem… 

2. Kérdezés  

 Kérdést alkotni bonyolult, komplex feladat. 

 Tudni kell, melyek a szöveg fontos elemei.  

 Hol? Mi? Hol? Mikor? Miért? Hogy? 

3. Tisztázás  

 Olvasási nehézségek, megértési zavarok okának, természetének tisztázása  

 Szöveg, bekezdés, mondat, szó  

 Nem értem azt a részt, ahol…  

 Ez a (mondat, szó… ) nem tiszta  

 Ennek nincs értelme…  

 Nem tudom elképzelni… 

 Ez egy nagyon nehéz szó, mert… 

4. Összefoglalás  

 Komplexitás, különböző stratégiák és képességek együttműködését igényli  

 Narratív szöveg (szereplők, cselekmény, ok…)  

 Informatív szöveg (fontos elemek, logikus rendszerben)  

 A szöveg legfontosabb gondolatai, hogy…  

 Ez a rész arról szólt, hogy…  

 Először, aztán, akkor, végül  

 A probléma úgy oldódott meg, hogy… 
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Tudományos alapon bizonyították, hogy a következő 7 módszer fejleszti legjobban a 

szövegértést:  

 A szövegértés monitorozásának stratégiája   

 Kooperatív tanulás  

 Grafikus szervezők alkalmazása  

 A történet szerkezetének felfedezése és leírása  

 Válasz a feltett kérdésekre  

 Kérdések feltevése (generálása)  

 Összefoglalás 

Az alsó tagozat különböző szakaszaiban más-más szintű olvasási stratégiákat alkalmazunk. 

Az iskolai bevezető szakaszban, 1–2. osztályban:   

 Érzékszervi képek alkotása  

 Grafikus szervezők   

 Előzetes áttekintés   

 Összefoglalás  

3–4. osztályban:   

 Átfutás  

 Az előzetes tudás aktiválása   

 Jóslás, anticipáció   

 Az olvasás céljának, módjának tisztázása   

 Képzeld el, fejtsd ki, jósold meg, erősítsd meg a jóslatod  

 (Steklács János 2013. Olvasási stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó 

meggyőződés, NTK alapján) 

A szóbeli és írásbeli szövegalkotás  

A szövegalkotás mint tevékenység egyik funkciója a kész produktum létrehozása, másrészt az 

alkotói tudás leképeződésének az eszköze. A tanulók a szövegalkotással általában humán 

tantárgyak (irodalom, filozófia, történelem) keretében foglalkoznak, ahol valamilyen témát – 

rendszerint esszé formájában – ki kell fejteniük. 

A szövegbe beépülő tudás elméleti hátterének megvilágításához a tudás létrejöttének 

eddig már ismert kognitív folyamatait, majd ezt követően a szöveg mint produktum 

nyelvészeti megközelítési módjait tárgyaljuk. Tudásról általában akkor beszélünk, ha az 

valamilyen konkrét formájában, a beszédben és az írásban egyaránt kifejezhető. A tudás 

szerveződése szempontjából megkülönböztetünk egyszerű fogalmakat, amelyek konkrét 

formában jönnek létre, illetve fogalomcsoportokat, fogalomrendszereket, amelyekhez 

különböző események és más előzetes tudásstruktúrák is tartoznak (Nagy József, 

Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia, Mozaik Kiadó, Szeged, 2007;  ISBN 
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9789636975418). Ezek a komplex szerveződések – a kognitív pszichológiában használatos 

terminológia szerint – sémák, forgatókönyvek és keretek formájában hívhatók elő a 

memóriából. 

A szövegbe beépülve a fogalmak nemcsak konkrét formában, hanem többféle fogalmi 

csoportokban, esetleg másféle tartalommal is kiegészülve szerveződhetnek. A fogalmakkal, 

azok meghatározásával kapcsolatban többféle elméletet alkottak: mint például „a 

meghatározó tulajdonságok modellje”, illetve a „hálózatelméleti modell”. A tudásszerveződés 

és az írásbeli szövegalkotás szempontjából egyrészt egy fogalom jelentését tulajdonságok 

alapján határozhatunk meg, amelyeket elemi egységek kapcsolnak össze, és meghatározzák a 

fogalom odatartozó és nem odatartozó elemeit, másrészt a fogalmakat hierarchiába lehet 

szervezni, amelyekben a felsőbb kategóriákba tartozó fogalmak magukban foglalják az alsóbb 

kategóriákba tartozókat. 

A tudásforrásokhoz vezető út és annak szövegbe való beépülése az írásbeli szövegalkotáson 

keresztül a tanulás hatékonysága szempontjából is figyelmet érdemel. Az írásbeli 

szövegalkotás, a tudás és a tanulás kapcsolata, illetve azok fejlesztő hatása az alábbiak szerint 

foglalható össze:  

(1) a releváns tudás és tapasztalatok intenzíven szerveződnek az írásbeli szövegalkotás során, 

(2) az új információk és tapasztalatok írásban rögzülnek, illetve (3) a tudás átalakul és bővül a 

szöveg létrehozása során.  

A releváns tudás és a tapasztalatok mozgósítása, intenzív szerveződése tekintetében 

különbség jelenik meg a megszerzett tapasztalatok és az iskolai tudás között. Komoly 

problémát jelent az iskolai tudás megértése és alkalmazása. Az elsajátított tananyagot sok 

esetben csak ismerős helyzetben tudják alkalmazni a tanulók, új helyzetben további 

képességek fejlesztésére van szükség. Az új információk és tapasztalatok rögzítése során az 

írás folyamatán keresztül az eddigi tudás feltételezhetően átrendeződik, és új gondolatok 

jönnek létre, ezáltal a létrehozott szöveg az intellektuális felfedezés eszközévé válik.  

Az írásbeli szövegalkotás során valószínűleg az iskolai tudás új helyzetben bővül, 

átalakul, és más megvilágításban jelenik meg. A gondolatok még nem összefüggő és 

következetes szerveződését, valamint a lazán kapcsolódó tudáselemeket precízen 

összerendezett és kidolgozott tudáshálóvá kell alakítaniuk a tanulóknak. A tudás 

szerveződésével a deklaratív memória egyik alapvető típusa, a szemantikus emlékezet is 

szoros kapcsolatban áll, különösen az általános szemantika, ami a szavak jelentéseit, fogalmait 

és kategóriáit szervezi, azaz a tudás alapjaként könnyen és gyorsan hozzáférhető. A szöveget 

mint nyelvi egységet a kognitív nyelvészet felől közelítjük meg, mivel ez az irány minőségileg 

új lehetőséget nyitott meg a szövegtan számára. A szöveg jelentése és szerkezete nem írható 

le csupán formálisan létrehozandó elemekkel, azaz mondatokkal kitöltendő egységekkel, 

hanem más, nyelven kívüli elemek is szükségesek a megértésükhöz. 
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A tudás szerveződése 

A tudás szerveződése szempontjából a nyelvet a kognitív nyelvészet egyfajta mentális 

képességként vizsgálja, a nyelv szerkezet- és műveletjellegét egy egységként értelmezi, illetve 

a nyelv és a fogalmi tudás között szoros kapcsolatot feltételez. A kognitív szövegtan szerint a 

nyelvi és nem nyelvi kategorizáció között jelentős összefüggés van. A szöveg nyelvi 

szempontból értelmi egységként fogható fel, amelynek két lényeges összetevője van: a 

szerkezet és a művelet. A szerkezet „statikus, pontszerű entitás” egyfajta állapot 

struktúrájaként írható le, a művelet ezzel szemben dinamikus és folyamatszerű mentális 

modell. A szöveg alkotása során számos már tanult fogalom aktivizálódik. Olyan hatások is 

összeadódnak, amelyek a szóbeliség során nem kerülnek felszínre, mint például a tudás 

szerkezeti elrendezése és a gondolkodás lineáris vezetése. 

A munkamemória (rövid távú emlékezet) szerepe a nyelvi folyamatokban és a 

megértésben jelentős, ugyanis az olvasott vagy a hallott szó, mondat és szöveg megértésekor 

lényeges, hogy képesek legyünk megjegyezni (a fejünkben tartani) a kis idővel korábban 

elhangzott szavakat, a mondatokat, a szöveget. A munkamemória aktív, többkomponensű 

dinamikus rendszer, amelyben nemcsak tároljuk az információkat, hanem aktív műveleteket 

is végzünk vele. Az írásbeli szövegalkotás mozgósító elemeiért is a munkamemória felel, 

amelyben a fogalmazás írása során a gondolatok gyorsan előhívhatók. A szöveg alkotása 

közben az író hosszú távú memóriájában tárolódik a téma és az olvasóközönség ismerete, 

illetve néhány ismert fogalmazási váz sémája. A jó szövegalkotás témája elindítja az író hosszú 

távú memóriájában tárolt fentebb említett tudáselemeket. A munkamemória folyamatosan 

kapcsolatot tart a hosszú távú memóriával, ugyanis miközben az író előhívja a gondolatait, 

összeszedi a megfelelő kifejezéseket, kitűzi a célokat, folyamatosan igénybe veszi a hosszú 

távú memóriáját. A munkamemória kapacitását a folyamatos ellenőrzés igen leterheli, ezért 

korlátozza az új gondolatok előhívását is. A szó- és kifejezéskészlet generálása folyamán 

bekapcsolódnak azok az alfolyamatok, azaz a grammatikai és a helyesírási reprezentációk 

előhívását szolgáló folyamatok is, amelyek tovább segítik a gondolatok generálását. A 

munkamemóriában komplex interakciók segítségével a tervezés, a megformálás és a javítás 

közötti folyamaton keresztül szerveződnie kell egy végrehajtó ellenőrzésnek, amely maga után 

vonja a viselkedés, a kogníció és az érzelem önszabályozásának magas fokát, hogy véghezvigye 

az írói alkotófolyamatot. 

A protokollelemzés, vagyis a „hangosan gondolkodás” (thinking aloud) módszerével 

feltárulható az írásbeli szövegalkotás folyamata. A „hangosan gondolkodás” a felnőttek 

körében azt mutatja, hogy többször átfogalmaznak, újragondolnak és átformálnak 

mondatokat, miközben írnak, tehát a felnőtt írók folyamatosan átformálják a gondolataikat. 

Ezzel szemben a gyerekek szinte mondatról mondatra haladnak a gondolataikkal, és nem 

formálják át újra és újra a megszületendő szövegüket.  
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Az írásbeli szövegalkotás modellezése során kirajzolódnak azok a közös vonások, amelyek 

valószínűleg a szöveg létrehozása során állandóan jelen vannak:  

(a) a munkamemória, (b) a tartalom kidolgozása, (c) a lényeges és a lényegtelen elemek 

kiszűrése, (d) a műfaj és a forma megfelelő kiválasztása, illetve (e) a tartós figyelem. A 

munkamemória szempontjából három közös fázis jelenik meg: (a) a tervezés, (b) a 

megformálás, és (c) a javítás.  

Az írók a fogalmazási folyamatban ki tudják választani azt a stratégiát, amely alkalmazkodik a 

körülményekhez és bizonyos korlátok kezelésére is képessé teszi őket. A tudás szerveződése 

során két korlát jelentkezik:  

(a) a tudás és annak előhívása az írás során a hosszú távú memóriából, és (b) a tapasztalt írók 

szembenézése azzal a ténnyel, hogy a bonyolult szerveződésű gondolatok nem automatikusan 

épülnek föl komplex mondatokká.  

Különbség van a tudás és az írásbeli szövegalkotás szerveződése között: a tudás hálózat 

formájában, a szöveg pedig lineárisan szerveződik. Ez a szerveződésbeli különbség okozhatja 

valószínűleg azokat a korlátokat, amelyek miatt a meglévő tudás az írott szövegben átalakul. 

Mindenképpen külön kell választani a gyerekekre (tudáselmondó) és a felnőttekre 

jellemző (tudásátalakító) írást.  

A gyermekek tudáselmondó írásában három alapfaktort állapíthatunk meg, amelyek a 

szövegalkotási folyamatukat befolyásolják:  

(1) az alacsony írássebesség miatt a rövid távú memóriában lévő információk elvesznek, 

ami miatt a gondolatok generálása nehezebben történik,  

(2) zavaró tényezők (interferences) – külső körülmények – jelennek meg, amelyek 

gátolják az írás mechanikus (nem tartalmi és szövegtani) kivitelezését, és  

(3) a zavaró tényezők következtében előálló összerendezetlenség (discoordination) az 

írásbeli szöveg alkotása során.  

A tudásátalakító modellben a tervezés szakaszában a tartalmi kérdéseket fogalmazza meg 

elsőként az író, majd a megformálásban a retorikai kérdések feltevésével folyamatosan alkotja 

a gondolatait, így ebben a folyamatban a probléma elemzését, megoldását és a retorikai célok 

kitűzését igényli az írótól. Ez a modell retorikai problémamegoldásként fogható fel, amely az 

új tudáselemek megszületésének a lehetőségeként is értelmezhető.  

A szöveg érthetőségét és meggyőző erejét az író sajátos fogalmi szerveződése, a szöveg 

szerkezete és összetartó ereje jelenti. A szöveg elkészítése tipikusan több fogalmazáson 

keresztül történik, amelyek célja az önkifejezés (a szöveg) és a mások számára való 

megmutatkozás (az olvasó) kettéválasztása. Az írásbeli szövegalkotás képességének fejlődése 

több mint két évtizedig tartó folyamat, amely az éretlen, tapasztalatlan írók szintjétől egészen 

az érett, professzionális írók szintjéig tart. Egy kiterjesztett szöveg nem csupán a nyelvi 
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szinteken fejlődik, hanem jelentős változás mutatkozik mind a kognitív rendszerben, mind a 

gondolkodásban. Csak akkor képes az író kiterjeszteni a saját szövegét, ha a tudása 

hozzáférhetővé vagy gyorsan előhívhatóvá válik a hosszú távú memóriából, amely a 

munkamemóriában rövid ideig aktivizálódik és tárolódik.  

A fogalmazás és a kognitív metaforaelmélet 

Az írásbeli szövegalkotás kezdeti szintjén csak maga az író van a megírt szövegének 

középpontjában, majd a következő szinten az író visszatekint saját szövegére, javítja (ezért 

készítettünk piszkozatot a gyerekekkel), tehát az író mellett a szöveg színvonala is fontossá 

válik, végül a harmadik szinten az író a saját szövegére képes lesz úgy tekinteni, hogy a szöveg 

olvasójának mentális reprezentációja is leképeződik. Az első szinten a tudáselmondásban az 

író csak magára fókuszál (6–10 éves korig). A második, tudásátalakító szinten az író a szövegre 

is összpontosít (10–20 éves korig), ezen a szinten bizonyos alfolyamatok (központozás, 

helyesírás, grafomotoros tevékenység) nem terhelik a munkamemóriát. A harmadik, kiművelt 

tudás (knowledge crafting) szintje az író és a szöveg mellett egy harmadik tényezőre, az 

olvasóra is képes lesz figyelni, kb. 20 éves kortól (Writing development and knowledge 

crafting. Lindgren, Eva & Van Waes, Luuk & Leijten, Mariëlle tanulmánya, 2008.). Ezen a 

szinten a tervezés, a megformálás és a javítás folyamatában interaktív kapcsolatot tart fenn 

egy mentálisan megjelenített képzeletbeli olvasóval, „akivel” párhuzamosan javítja, formálja 

megszülető gondolatait. 

Az írásbeli szövegalkotás kognitív folyamataiban a gondolathálók szerveződése 

azoknak a nyelvi kapcsolatoknak is függvénye, amelyek a szövegben rejlő jelentések 

reprezentációjáért felelősek. Az írásbeli szövegalkotás folyamán a tudáselemek különböző 

jelentéshordozó nyelvi egységekként kapcsolódnak össze a szövegben, amelyek sűrített 

formában, metaforákban, egy más jelentést hoznak létre. 

A kognitív metaforaelmélet abból indul ki, hogy a világ nem fogható fel csupán egyfajta 

jelenségként, hanem a világ fogalmi hálózatát leképező eszközként, amely elvont és konkrét 

fogalmak jelentéseinek összekapcsolásán alapul, ebből építkezik. Éppen ezért a tudásunkat a 

világról fogalmi metaforák strukturálják. A fogalmi metaforák mindig két fogalmi tartományt 

kapcsolnak egybe: egy konkrét „forrástartományt” és egy absztrakt „céltartományt”. A nyelvi 

jelentés és a világról alkotott fogalomalkotás között szoros kapcsolat van. A metafora révén a 

konkrét fogalmak segítségével értünk meg elvont fogalmakat. A fogalmi metafora úgy jön 

létre, hogy a két kognitív tartomány vagy reprezentációs tér összetevőit megfeleltetjük 

egymásnak. 

Az összefüggések megértését az írásbeli szövegalkotáson keresztül is lehet fejleszteni, 

és a különböző gondolkodási képességek feltehetően jobban fejlődnek, mint „csak” szóbeli 

tanulással. Maga az írás folyamata elősegíti a tudáselemek (fogalmak, tények, összefüggések) 
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közötti kapcsolatok alaposabb végiggondolását, ezáltal pedig különböző tudáskonstrukciók 

kialakulását. 

A fogalmazás tanulásként való alkalmazása szempontjából az alábbiak érdemelnek figyelmet:  

(a) az írásbeli szövegalkotás tanult „viselkedés” és mesterséges folyamat,  

(b) technikailag átgondolt tevékenység,  

(c) grafikus produktum, létrehozott alkotás,  

(d) egyszerre magában foglalja a folyamatot és az eredményt.  

Olvasásnál, illetve a kulcsszavak aláhúzásánál hatásosabb tanulástechnikának bizonyult az 

írásbeli szövegalkotás egy másik műfajának, a jegyzetkészítésnek az alkalmazása. Az olvasás 

és az aláhúzás ugyanis passzív befogadás, míg a jegyzetkészítés során a tanulók sokkal több 

időt töltenek el tanulással, mert a gondolataik írás közben aktivizálódnak, és a tudásuk az 

írásuk során új elemekkel is bővülhet. Az írásbeli szövegalkotáskor az írás alfolyamatai 

(tervezés, mondatgenerálás, újraolvasás, javítás) a tanulási folyamatot hatékonyan 

befolyásolják. Az írásbeli feladatok során a tanuló végiggondolja, hogy az eddigi ismereteiben 

hol helyezkedhetnek el az új tudáselemek, mely fogalmakkal bővült a korábbi tudásuk, és 

hogyan építheti fel a korábbi és a frissen szerzett tudását egyfajta összefüggésrendszerré. 

Ezzel szemben a rövid, feleletválasztásos feladatok elsősorban a tudáselemek felidézését, 

esetleg alkalmazását várják el a tanulótól, és nem az összefüggések teljes megértését. Az 

esszéírás a tanulóknak sokkal inkább lehetővé teszi, hogy következetesen alkossák meg a 

kulcsfogalmak absztraktabb kapcsolatait, mint ahogy azt a tananyag kérdéseire adott 

válaszadásban teszik. 

A nyelvi kommunikáció 

Az anyanyelv tanításának és a funkcionális szemléletnek az elméleti hátterét az Anyanyelv és 

kommunikáció 3–4. Tanítói Kézikönyvében tesszük elérhetővé. Itt csupán a szövegértés és 

szövegalkotás felől fontos gondolatokra térünk ki. 

A szórend, a közelség és a távolság is jelentéseket hordoz. Nem önkényes például a 

jelzős szerkezet szórendje sem, ebben több jelző esetén a főnévhez legközelebb a 

szemantikailag leginkább releváns jelző áll. A morfémaszerkezetben a tőhöz legközelebb a 

képző található, mivel a fogalmi jelentés szempontjából az a leginkább releváns, hiszen a 

fogalmi (vagy deskriptív) jelentést – a toldalékok közül – a képző tudja megváltoztatni. Ikonikus 

megoldás az is, hogy az alapeset jelöletlen, és az ettől való eltérés a nyelvileg jelölt, tehát ami 

szemantikailag összetettebb, az szerkezetileg is komplexebb. 

A konstruálás további fontos tényezője a figyelem irányítása. Minden mentális 

tevékenység, így a nyelvi tevékenység, a beszéd is a figyelem irányításával jár. A figyelmi 

kereten belül az összpontosítás tárgya a figyelem fókusza. A figyelem fókuszában álló entitás 

előtérben áll, a figyelmi keret többi része háttérben van.  
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A nyelvi rendszer ezért nem valami magában álló logikai vagy grammatikai struktúra, 

hanem egy közösség és tagjai nyelvi képességeinek és cselekedeteinek a kulturális 

felhalmozásban kialakított megismerő és kommunikációs közege. Így a nyelv elsajátítása és a 

nyelvi szocializáció is az adott kultúrába való beilleszkedés, beletanulás hosszú folyamata, s 

nem csupán egyfajta föltételezett szabályrendszer megtanulása, amely általában különböző 

szakaszokkal 18–20. életévig eltart, miközben lezajlik a világ kulturálisan specifikált 

megismerése. A nyelvi tudás tanulás eredménye. A tanulás a nyelvhasználati események során 

szerzett tapasztalatokból összegződik. A nyelvhasználati esemény mindig közös cselekvés, 

figyelemirányítás, szándékirányulás, tehát valós személyközi helyzetekben történik. 

I.2. Korszerű műveltségkép közvetítése 

A fejlesztés újszerűsége már a vezető szerkesztő, Kóródi Bence által a fejlesztés kezdetekor 

lefektetett általános koncepcióban ott rejlik. Ez a következő: egy modern alsós 

olvasókönyvnek nem pusztán a mechanikus olvastatás mint dekódolás a feladata, és nem 

csupán irodalmi szöveggyűjteménynek vagy egyféle leegyszerűsített irodalomtankönyvnek 

kell lennie, hanem a gondolkodási és szövegértési műveletek elsajátításához szükséges 

feladatsorok, feladatbokrok és változatos típusú szövegek átgondoltan felépített és 

megszerkesztett, enciklopédikus tárházának is, előkészítve a tantárgyakra bomló tanulást is a 

felső tagozaton.  

A harmadikos Olvasókönyv azt a folyamatot támogatja, melynek során a gyermeknél 

kialakul az olvasási rutin, és az olvasási technika folyamatának elsajátítása után előtérbe kerül 

a megértés és a szövegek összetettebb elemzése. Az olvasástechnikai feladatok helyét átveszi 

az olvasásstratégiai technikák megismerése és alkalmazása, valamint a szöveg mélyebb 

rétegeiben történő elmélyülés. Természetesen a szókincsfejlesztés, a beszédtechnikai 

gyakorlatok, a fokozatosan növekedő szöveghossz és a beépített olvasási gyakorlatok az 

olvasástechnika fejlesztését hivatottak szolgálni háttértámogatásként. 

A harmadikos olvasmányok zöme a mesék jellemző jegyeivel ismerteti meg a 

gyerekeket. Folytatjuk a már második osztályban elkezdett alapozást, és a mesék 

jellegzetességeit – javarészt tündérmeséken keresztül – rendszerbe foglaljuk. Így felfedezik a 

gyerekek a mesekezdő és mesebefejező formulákat, a mesei kifejezéseket, a meseszámokat, 

és bővítik a mesék állandó szereplőinek körét. Nem direkt módon, hanem közvetve, 

felfedeztetéses módszerrel egyre több és több olyan elemet ismernek fel a gyerekek, amelyek 

a népmesékre jellemzők. Ezt segítik az előző évről ismert Olvasókártyák, melyek a 

legfontosabb mesei attribútumokat, szereplőket, fordulatokat hivatottak egy-egy 

szimbólummal behívni. Ezekből a mesék vázlatlánca is kirakható, s a már megismert elemekből 

kreatív szövegalkotással új mesék születhetnek. 
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A harmadikos tankönyv azon koncepció szerint épül fel, hogy a gyerekek – életkori 

sajátosságaiknál fogva – a véletlenszerű vagy valós kapcsolódások, összefüggések keresése és 

felismerése mellett egyre inkább el tudják különíteni a fantázia birodalmát, a mesét és a mesei 

szereplőket, a transzcendens világot a megtapasztalható valóságtól – mindkettőt a saját 

értékeik és szerepük szerint megítélve és újra azzá az egésszé összerakva, ahonnan 

származnak.   

Ez az alaphasítás vonul végig a fejezeteken és a tananyagtartalmon, leckéken, makro- 

és mikroszinten is – a gyerekek életkori sajátságainak megfelelően. A gyerekek így rangsorolás 

és értékítéletbeli különbség nélkül külön tudják választani a mesebeli királyt a történelmi 

magyar uralkodótól (vö. Mátyás alakjával a népmesékben és korabeli források, illetve a 

történelmi események szerint), vagy a mesebeli királyfit és királylányt a néhai vagy mai 

valóságostól.  

 

Meg tudják különböztetni a többfejű (nép)mesei sárkányt a néphit, hiedelem 

szerintitől (egyfejű), a műmeseitől (pl. Süsü) és a valóságostól (pl. komodói sárkánygyík), 

hovatovább az ember által kitalált szörnyetegtől (pl. Loch Ness); a műmesei dínókat a 

valóságos dinoszauruszleletekből ismert egykori állatoktól; a halandzsát, blablát, 

handabandát az értelmes és értékes, hiteles szövegtől; a kognitív tartalmú meseszókat az 

elhomályosult értelmű vagy kitalált alakulatoktól; a természeti népek kultúrájára, hit- és 

hiedelemvilágára jellemző, néprajzi, történelmi, kulturális antropológiai és kultúrtörténeti 

hitelességgel a gyerekek nyelvén leírt és bemutatott, valós sámánt (samanisztikus kultúrát és 

hitvilágot) a mesék varázslójától, varázserővel rendelkező mesealakjaitól és hovatovább a 

kóklerektől, csalóktól, szemfényvesztőktől és illuzionistáktól is, hogy csak néhány példát 

említsünk.  
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Ezekkel a valós ismeretet tartalmazó szövegekkel a hiteles tájékozódást, illetve az arra 

való igény kialakulását segítjük, és a problémamegoldó gondolkodást fejlesztjük, egyre inkább 

a valóság hiteles megismerése (és elkülönítése, feldolgozása, kritikája) felé is terelve a 

gyerekeket, bennük ennek igényét is felkeltve. Természetesen az algoritmusokra épülő kritikai 

gondolkodást (jellemzői, funkciói: analitikus, logikus, racionális, objektív; bal agyfélteke) nem 

a heurisztikákra épülő kreatív gondolkodás kárára (jellemzői, funkciói: egészre figyelő, intuitív, 

véletlenszerű, nagy képzelőerejű, művészi, szubjektív; jobb agyfélteke), hanem azzal szimultán 

módon fejlesztjük – a problémamegoldó gondolkodást komplex kognitív folyamatnak 

tekintve, ahogy a két félteke is egyszerre vesz részt a gondolkodásban. 

Fontos szerkesztési alapelv a fentiekkel összefüggésben, hogy a tematikus felépítésű 

olvasókönyvek elemei milyen módon legyenek elrendezve a tanulási folyamat során úgy, hogy 

a kronológia se sérüljön.  

A több oldalról is megközelített alaptéma feldolgozása során a gyerekeknek az 

információkat fel kell dolgozniuk mentálisan, érlelniük kell a befogadói élményt követően, 

ezért nem szabad összezavarnunk őket: egy téma kifejtése során két, de legfeljebb három 

logikailag szorosabban összefüggő elemet szabad csak ütköztetnünk vagy párhuzamba 

állítanunk egymással, a kiinduló elemet stabilizálva és világosan elkülönítve a többitől, úgy, 

ahogy az ösztönös, intuitív ismeretszerzés folyamata is zajlik és a mentális 

lexikon is működik. Ugyanakkor az olvasás élményszerző funkciója, művészete 

sem sérülhet egy túlalgoritmizált olvasókönyv miatt. Ezt az ún. ütköztető 

szövegekkel kívánjuk elérni, melyet piktogrammal is jelölünk:     

Ha tehát a téma például a sárkányok, ahhoz tartozhat számtalan különböző információ 

és szövegtípus, művészi alkotás is, azonban azokat nem lehet úgymond ömlesztve tálalnunk, 

csak mert azonos a tematika, hiszen ezek az elemek időben, térben és mögöttes tartalomban 

is igen távol lehetnek egymástól.  

Evolúciós alapon, a népmesei (többfejű, varázserejű, gonosz) sárkánnyal célszerű 

indulnunk, mivel erről biztosan van meglevő ismeretük a gyerekeknek. Ezt lehet ütköztetni a 

népi hiedelemvilág és a mítoszok félelmetes egyfejű sárkányával (sárkánygyíkjával, 

sárkánykígyójával), a felső tagozat irodalom tantárgyában megjelenő kitekintő 

előkészítéseként.  
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Egy másik alkalommal, ezek ismeretében lehet olvastatni Sárkányölő Szent Györgyről, 

aki a népi hiedelem szerinti és nem a népmesei sárkánnyal küzdött meg a legenda szerint, 

valaha élt római katonaként. Itt érdemes Raffaello festményéről (György legyőzi a sárkányt) 

beszélgetni kapcsolódási pontként, kitekintőként a vizuális nevelés tárgyra a művészetek 

műveltségterületen belül. Itt lehet továbbá az időfogalmat, időbeli tájékozódást fejleszteni és 

a legenda valós és mesei elemeit is elkülöníteni, a történelmi ismeretszerzést is előkészítve a 

felsőbb évfolyamok számára, illetve ezt a középkori sárkányos lovagrenddel mint a 

magyarországi Szent György-kultusz egyik megjelenésével, illetve a természetismeret 

tantárgyat előkészítő valódi sárkánygyíkkal ütköztetni.  

 

A könyv koncentrikusan építkezik: lehetőséget ad az új ismeretek rendszeres 

átismétlésére, összefoglalására, hiszen egy-egy témát, témakört többféle irodalmi anyaggal, 

mesével, ismerettartalmú (ismeretközlő és dokumentum típusú) szöveggel, verssel ír körül, s 

eközben lehetőség van a folyamatos ismétlésre, az addig elsajátított ismeretek 

összefoglalására. 

A negyedikes Olvasókönyv koncepciójában követi, de árnyaltabbá, mélyebbé teszi az 

ott vázolt elveket. Az I. kötet összefoglalja a harmadikban tanultakat, illetve előkészíti az 

ötödikben tárgyalandó ismereteket a népmese, mesetípusok témakörben. Nagy hangsúlyt 

helyez a másodiktól képviselt, harmadiktól tudatosan használt olvasási stratégiák 

elsajátítására. Tovább folytatódik az időbeli tájékozódás fejlesztése. 

A kötetek összeállításánál fontos szempont volt az olvasás fogalmát a megértés, a 

funkcionális olvasás irányába bővíteni: szem előtt tartani, hogy az olvasás az írott szöveg 

megértése, használata és megítélése az ember céljainak elérése, tudásának fejlesztése és 

társadalmi részvétele érdekében történik, és az olvasókönyvek feladata ennek alapozása. 
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Ezért a szépirodalmi szövegeken túl egyéb szövegtípusba tartozó szövegeket is olvastatunk a 

gyerekekkel, táblázatokat értelmezünk, plakátokat, mozijegyet stb. nézünk, ahogyan a tanulás 

tanulásának is megkezdjük az előkészületeit. Ennek a folyamatnak a modelljét mutatja be a 

Mit és hogyan olvass? (Ok. 3. évfolyam/1. 13–19. o. és Ok. 4. évfolyam/I. 9–16. o.).  

 
Ok.3. évfolyam/I. 16. o. 

Bár a folyékony, független olvasás tanítása folytatódik harmadik osztályban is, 

ugyanakkor már ekkor figyelmet fordítunk a stratégiaorientált olvasásra, mely majd az 5–6. 

osztályban lesz kiemelt jelentőségű. 

Az olvasás tanulása akkor eredményes, ha a gyerekek – eleinte tudatosan, később rutinból – 

képesek: 

 az olvasási folyamat előtt meghatározni az olvasás célját, saját elvárásaikat; 

 olvasás közben a szöveg fenti értelemben vett változását értékelni, a legfontosabb, új 

infomációkat prioritásuk szerint rendszerezni, saját olvasási folyamatukat, technikáikat 

értékelni, változtatni, egyszóval olvasási stratégiákat használni.  
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A tudatosulást a pedagógus kérdésekkel segítheti:  

 Miért olvassuk el ezt a szöveget?  

 Mire számítunk közben?  

 Mire figyeljünk olvasás közben?  

 Mit várunk ettől a szövegtől?  

 Miért írhatta a szöveg alkotója, szerzője?  

 Hogyan olvassuk el a szöveget? 

A szövegfeldolgozásokban alkalmazott leggyakoribb olvasási módok: 

 A szöveg áttekintése (preview) az előzetes tudásunk aktiválása, az olvasás céljának 

pontosítása céljából. Itt már kiemelünk néhány szót, elvárásainkat konkretizálni tudjuk. 

Alapvetően a szöveg, táblázatok áttekintéséről van szó, amikor annak megjelenéséről, 

hosszúságáról, az előforduló olvasási nehézségek típusáról, képekről, szerkesztettség-

ről szerzünk információt. 

 A szöveg átfutása (skimming) szintén az előzetes elvárásaink pontosítására, a szöveg-

ről szerzett információk bővítésére szolgál. Ennek technikája az iskolában már több 

mint fél évszázaddal ezelőtt tanított ún. rézsút olvasás, amikor áthúzzuk a szemünket 

a szövegen. Itt már tudatosan törekszünk arra, hogy néhány lehetséges kulcsinformá-

ciót kiemeljünk, ezek lesznek az előzetes szervezőink a szöveg részletes olvasása köz-

ben. 

 Kereső olvasás (scanning). Ezzel a módszerrel egy-egy számunkra fontos információ 

után kutatva futjuk át a szöveget. Az ilyen típusú olvasás hatékonysága abban rejlik, 

hogy milyen rendezőelv alapján olvasunk. Sokszor az újságból, menetrendből, időjárás-

előrejelzésből vagy egy hosszú tanulmányból csak néhány információra vagyunk kíván-

csiak. Az olvasási módunk rendezőelve ilyen esetekben a szöveg rendezőelvére támasz-

kodik. Ahogy a szótárban a szavak ábécé szerint találhatók, a menetrendben ábécé és 

időrend szerint tájékozódunk. Azt általában viszont már kevesebben tudják, hogy egy 

hosszabb, összefüggő szövegben hogyan kell a számukra releváns információkat gyor-

san és hatékonyan megtalálni. A tanulás, információszerzés szempontjából nagy a je-

lentősége annak, ha a gyerekek megtalálják a tételmondatokat, megtanulják, hogy 

ezek hol szoktak megjelenni a szövegekben. A szövegek szerkesztettsége, elrendezése 

is jobban segíti a fenti képesség kialakulását, fejlődését. 

 Beleolvasás. Ezt a technikát arra használjuk, hogy a szöveg előzetes, részletes olvasása 

nélkül, a szövegre vonatkozó elvárásaink alapján, esetleg véletlenszerűen kiválasztott 

hosszabb-rövidebb részletet olvasunk el. Tipikus alkalmazási módja ennek, mikor ol-

vasmányt választunk egy könyvesboltban, vagy a kíváncsiságunk miatt, idő hiányában 

elolvasunk egy rövid részletet a később részletesebben is elolvasandó olvasmányunk-

ból. 
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 Részletes olvasás. Ez a klasszikus módja az olvasásnak az iskolában, bár a mindenna-

pokban nem ezt a módot használjuk a leggyakrabban. Minden mondatot szóról szóra 

elolvasunk a szöveg elejétől a végéig. Az olvasási módok közül szinte csak ezt ismerik 

meg a gyerekek az iskolában, így bizony nem állíthatjuk, hogy ezzel az eggyel képesek 

lennének a stratégiai olvasásra. Amennyiben az olvasás célja az információk keresése, 

kiemelése, nem ez a leghatékonyabb módszer, ráadásul rengeteg időt pazarolunk el 

vele.  

Új elem a tankönyvben a Magazinok megjelenése.  

 

Célunk a magazinok beillesztésével: 

 lefedni az évkörhöz kapcsolódó eseményeket, az évszakokhoz, ünnepekhez kapcso-

lódó olvasmányokat a kerettantervben meghatározott és a tankönyvi struktúrában fe-

jezetszinten kötött tematikát egységben kezelni, attól leválasztani a hagyományos té-

maköröket; 

 a magazin naptár funkciójával a havi számoknál fejleszteni az időszemléletet; 

 különszámokkal lehetőséget biztosítani a nem szépirodalmi típusú szövegeknek, illetve 

a túlnyomórészt narratív olvasmányok mellett lírai alkotásokat és dokumentum típusú 

szövegeket is szerepeltetni; 

 stílusával, szerkesztésével motiválttá tenni a gyerekeket az olvasásra, érdekességekkel, 

humorral, különleges témákkal; 

 megismertetni a tanulókkal az újságok rovatszerkezetét. 

Negyedik osztályban már eltérünk az évkörhöz, a hónapokhoz kapcsolódó magazinoktól. 

Ezeket a magazinokat az olvasmányokhoz kapcsolódó tematikus tartalmakkal töltöttük fel. A 

válogatásba ismeretközlő és más szövegtípusba sorolható olvasmányok, illetve lírai alkotások 

is bekerültek. 
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A készségfejlesztésen alapuló tankönyv az anyanyelvi nevelés alapjait komplex módon 

tanítja, a tanulási (részképességbeli) zavarok elkerülése és csökkentése mellett a 

tehetséggondozást is elősegíti. A tanulási zavarok elkerülését, csökkentését segíti pl. az 

emlékezet fejlesztése, a koncentráció-figyelem fejlesztése, a téri és idői tájékozódás 

fejlesztése, az alakkonstancia, alak-háttér megkülönböztetése.  

 

A tankönyv a problémalátás és problémamegoldás hibáinak és hiányosságainak 

kezelését a szövegek algoritmus szerint történő feldolgozásával, a szövegközben bal oldalt 

számokkal jelzett és az olvasmány végén elhelyezett feladatokkal, kérdésekkel (megállókkal), 

mintát adó feladatokkal biztosítja. 

Az alapozó szakasz kiemelt feladata az olvasástechnika differenciált fejlesztése, mely 

fontos szerepet kap a könyvekben. A szövegek terjedelme, tagoltsága jó lehetőséget ad az 

egyéni hibák kiküszöbölésére, korrekciójára, a szöveghű, folyamatos, értelmes (szólamokon 

alapuló) hangos olvasás kialakítására. 

A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamata a tanulók együttműködésére épül, 

kooperatív technikákkal operál. Élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló 

izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal fejleszti a kulcskompetenciák 

összetevőit: az alapvető rutinokat, képességeket és alapkészségeket, formálja az attitűdöket, 

közvetíti az elemi ismereteket, tanulási és magatartási szokásokat alakít.  

A könyv az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének legfőbb eszköze (szövegalkotás 

szóban és írásban, szövegértés, szókincsfejlesztés, nyelvtani ismeretek fejlesztése stb.), e 

mellett műveltségterületi összetettségéből adódóan szinte valamennyi műveltségterületen 

(Magyar nyelv és irodalom, Élő idegen nyelv, Matematika, Ember és társadalom, Ember a 

természetben, Földünk és környezetünk, Művészetek, Életvitel és gyakorlati ismeretek) 

többféle kulcskompetencia fejlesztéséhez kiváló feltételeket teremt. Így a könyv elősegíti az 

anyanyelvi kommunikáció, az idegen nyelvi kommunikáció, a matematika, a 
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természettudományos kompetencia, a hatékony önálló tanulás, a szociális és állampolgári 

kompetencia és az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciák 

fejlődését. 

I.3. Tanuló- és tanulásközpontú tananyag-feldolgozás 

A hatékony tanulást elősegítő módszerek kivétel nélkül feladat-, illetve 

tevékenységorientáltak. Alkalmazásuk jelentős mértékben növeli a tanulói aktivitást, a 

tanulók önállóságát; szabadságot, választási lehetőségeket biztosít a tanulási folyamat 

megismerési és kivitelezési folyamatában; minden esetben feltételezi a tanulói produktum 

bemutatását, értékelését; lehetővé teszi a bemutatott produktum korrekcióját; egyúttal 

motivál a minőségi munkára, s hozzájárul a tanulók személyiségfejlődéséhez. 

A cselekvéses tanulás középpontba helyezése azért lényeges, mert a befogadói helyzet 

helyett aktív résztvevői szerepet kínál a diákok számára. Ebből egyfelől következik, hogy jóval 

nagyobb jelentősége lesz az egyéni tapasztalásnak, másfelől érzékelhetővé válik a tanuló saját 

felelőssége a tanulás-tanítás folyamatában. Fontos a cselekvéses tanulás azért is, mert a 

diákok aktvitása jóval nagyobb teret kínál a csoporthatásoknak, a szociális tanulás számára.  

A cselekvéses tanulás lehetőséget kínál ahhoz, hogy a különböző tanulási stílusok 

egyaránt érvényesülhessenek, nemcsak a vizuális, auditív, hanem a mozgásos vagy a reflektív 

stílus is. Tapasztalati tény, hogy a hátrányos helyzetű tanulók többnyire valamilyen 

kommunikációs probléma következtében maradnak el társaiktól. Ezért esetükben különösen 

fontos, hogy a mozgásos, tapasztalati tanulás nagyobb teret kapjon iskolai munkájukban. 

Ugyanakkor a cselekvéses tanuláshoz kapcsolódó eljárások, módszerek lehetővé teszik a 

tananyag kognitív megközelítését is, módot adnak a hagyományos iskolai működésre is. 

Elengedhetetlen a tanár részéről, hogy feltérképezze a rábízott diákok tanulási stílusát, 

tudásstruktúráját, kapcsolati helyzetét a csoportban, hogy ez alapján tudjon segítséget adni 

az egyéni tanulási út, az egyéni képességfejlesztés, személyiségformálás kialakításához. 

Mindeközben helyzetbe hozva, fejlesztve a diákok döntési képességét, önállóságát; 

tudatosítva bennük egyéni felelősségüket a saját tanulási folyamatukban, fejlődésükben. 

I.4. A szövegértés és a szövegalkotás fejlesztése 

A technikai eszközök elterjedésével a kommunikáció a szóbeliség irányába tolódott el. Az 

írások nagy része sablonok alapján készül, a boltban kapott nyugtától kezdve a biztosítóval 

kötött szerződésen át egészen a különböző áruk vásárlására biztató szórólapokig. A telefon 

kiszorítja a levélírást, a multimédiás eszközök a könyvolvasást, amely pedig az írott szöveggel 

való találkozásnak mind mennyiségileg, mind minőségileg a legfontosabb színtere. 
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Az információ tömegét ránk zúdító világban egyre jobban meghatározza az egyén 

sikerességét, az érvényesülést az olvasási tudatosság. A lineáris olvasás (a szöveg elejétől a 

végéig, betűről betűre) elsajátítása mellett programunk hangsúlyt fektet a kereső olvasásra 

(problémamegoldás célú információkeresés). Célunk a szövegértés megtanítása, nem pusztán 

ellenőrzése, a szövegértési műveletek, olvasási stratégiák megismertetése a tartós könyvben 

és a munkáltató munkafüzetben. Nagy hangsúlyt fektetünk az olvasási célok és szintek 

meghatározására. 

Olvasásértés alatt nem csak a szépirodalomi szövegek megértését célozzuk meg, bár 

esztétikai, emocionális és személyiségfejlődési szempontból ez az olvasás legértékesebb 

terepe. A megértés tárgyát jelenti minden olyan szövegtípus, amellyel a mindennapi munkánk, 

életünk során találkozunk, újságcikk, internetes szövegek, menetrend, plakát stb. Az 

interneten jellemzően nem a részletes, lineáris, hanem az áttekintő, kereső beleolvasó 

stratégia érvényesül. 

Az olvasott szöveg megértése azt jelenti, hogy tisztában vagyunk az olvasás, a szöveg 

céljával, képesek vagyunk a megszerzett információkat rangsorolni, a szerző szándékát 

felismerni, ennek tükrében a használt kommunikációs stratégiáit értékelni, minősíteni a 

szöveget, egyeztetni saját, már meglévő tudásunkkal, értékelni saját viselkedésünket, olvasási 

folyamatunkat. 

Az olvasás is elsősorban a gyermek élőbeszédére épül. Az olvasni tudás a jelek megfejtését, a 

szöveg „üzenetének” megértését jelenti. Ennek érdekében  

 igényes és érdekes szövegválasztással ösztönözzük, hogy az információ motiválja az ol-

vasást, felkeltjük az érdeklődést az írott szöveg tartalma iránt; 

 olvasásra ösztönző légkört teremtünk; 

 az olvasási képességfejlesztésben első pillanattól kezdve az olvasás céljára: az olvasot-

tak megértésére helyezzük a hangsúlyt; 

 az eltérő nehézségű szövegekkel és a különféle szövegtípusokkal lehetőséget adunk 

arra, hogy az olvasásban a gyorsabban és lassabban fejlődő gyermekek egyaránt siker-

hez jussanak; 

 lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermekek a pontos, eszközszintű olvasás elsajátí-

tásában saját tempójuk szerint haladhassanak – a tanév elején és közben is folyamato-

san olvasási készségfejlesztő gyakorlatokkal, különféle szótípusok olvastatásával igyek-

szünk elkerülni a diszlexia-áldiszlexia kialakulását; 

 rövid szavak, szófejlesztések olvasása kapcsán alapozzuk meg a szövegértést; 

 a felfedezés örömének átélését biztosítjuk mese- és vershallgatással, korai könyvhasz-

nálattal. 
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Kommunikációközpontúság 

A kommunikációval kapcsolatos ismeretek, szabályszerűségek, normák megtanítása és 

gyakorlása természetes módon egységesül a programban. A szövegértés-tanításnak nem 

pusztán egyik szempontja a kommunikáció, hanem módszere is, hiszen a feladatmegoldások, 

az ellenőrzés, az értékelés folyamatos eszmecserét feltételeznek a tanár és a diákok között. 

Úgy is fogalmazhatunk, hogy a program a szövegértési képességeket olyan tanulási 

folyamatban fejleszti, amely a tanuló, a diák és a pedagógus demokratikus együttműködésére, 

vitáira-eszmecseréire épül, kommunikatív cselekvésekre ösztönöz, önállóságot és kritikai 

készséget kíván. 

A beszédkészség, a megértés és a szóbeli szövegalkotás fejlesztése folyamatos feladat. 

Ennek különös jelentőségét az adja, hogy e képességcsoport jelenti az alapját és 

kiindulópontját valamennyi újonnan megtanulandó nyelvi tevékenységnek. Ennek fejlettsége 

döntően meghatározza a gyermek társadalmi beilleszkedését, kortársaival való 

kapcsolattartásának és iskolai tanulmányainak sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált 

nyelvi magatartás megalapozása mintaadással, szabálytanulással, élethelyzetekben páros és 

csoportos gyakoroltatással, szokásalakító tréningekkel. Kiemelt feladat továbbá a szókincs 

folyamatos bővítése, pontosítása és aktivizálása olvasással, szövegértelmezéssel, 

szövegalkotó feladatokkal, valamint a narráció ösztönzése, gyakoroltatása. 

A sikeres és eredményes kommunikáció érdekében a gyermekeket a társakkal való 

együttműködésre, mások véleményének meghallgatására, értelmezésére szoktatjuk. 

Ráirányítjuk a figyelmüket a partner beszédének értelmi és érzelmi tartalmára, a nonverbális 

közlések jelentésére és jelentőségére is. Buzdítjuk a gyermeket saját véleményük érthető 

megfogalmazására, a beszédhelyzetnek megfelelő rugalmas nyelvi alkalmazkodásra. Ennek 

gyakorlására a gyerekek például mindennapi élményeikről számolhatnak be. Az 

olvasókönyvek eseményképei különösen jó lehetőséget adnak egy-egy ilyen beszélgetésre. 

Ezenkívül beszámolhatnak különböző megfigyeléseikről, tapasztalataikról, vagy akár egy-egy 

könyvtári gyűjtőmunkájukról is. 

Nyelvhasználat- és problémacentrikusság 

A nyelvtan tanítását elsősorban nem a leíró nyelvtan rendszerére építjük fel, hanem 

kommunikációs helyzetekben a kommunikációs szándék és a közlésben betöltött szerep 

szempontjából vizsgálva a nyelv alkotóelemeit – tervezzük a nyelvhasználat tudatosításának 

és igényessé fejlesztésének folyamatát. 

A szövegértésben és a szövegalkotásban nagy szerepe van a nyelvhasználati 

szokásoknak, konvencióknak. A grammatikai alapokon kívül ugyanis a kontextus, vagyis a 

közlési helyzet – a beszélő szándékai, a hallgatójával való szociális viszonya, a közlés helye és 

ideje, a kulturális normák, a lélektani mozzanatok és mások – nagy hatást gyakorolnak arra, 

hogy a beszélők miképpen élnek a grammatikával, milyen választásokat, kombinációkat 
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végeznek. A nyelvhasználati konvenciók és normák egyúttal – lényegükből eredően – 

tartalmazzák a tőlük való célszerű eltérések lehetőségeit is. A szövegértést és a szövegalkotást 

ezért a grammatikai alapok és a közlési, nyelvhasználati konvenciók egymásra 

vonatkoztatásával, összekapcsolásával lehet megértetni és gyakoroltatni. 

A hagyományos leíró nyelvtan tanítása helyett a kreatív nyelvhasználat fejlesztésének 

előtérbe helyezésével valósítjuk meg az integrált magyartanítást: a leíró nyelvtani kategóriák 

öncélú megtanulása helyett – a nyelvi kreativitás adta lehetőségekkel – az anyanyelvi 

kompetencia fejlesztése a cél. Ezzel is erősítjük a hatékony kommunikációs 

képességfejlesztést, amelyet az olvasás-szövegértés, írás-helyesírás-szövegalkotás komplex 

készségfejlesztésében látunk. 

Differenciáltság 

A tanulók különböző munkaritmussal, koncentrálási készséggel, tanulási stílussal stb. 

rendelkeznek. A cselekvéses tanulás során alkalom nyílik arra, hogy a jelzett különbségeket 

kellőképpen figyelembe vegyük és érvényesítsük a tanítás-tanulás folyamatában. Ehhez 

megfelelő tanulásszervezési, módszertani eljárásokra van szükség. Differenciált cél-, idő- és 

feladatkezelés szükséges ahhoz, hogy a diákok hatékonyan, a saját készségeiknek és 

képességeiknek, illetve tempójuknak megfelelően haladhassanak. Éppen ezért a tanórák 

megszervezésének alapja az egyéni képességek, problémák, tempó figyelembevétele legyen. 

A differenciálás szempontja lehet a tanulók szövegértési vagy (és) szövegalkotási 

problématípusa, tempója, illetve a szükséges tanári támogatás mértéke. A tanulási folyamat 

hatékonysága nem a tanulócsoport összteljesítményén, hanem az egyes tanulók fejlődésének 

ütemén mérhető. 

A tankönyvben, munkafüzetben sok, különböző képességszinten alkalmazható 

feladatot találunk, amelyekből az osztály tanulóinak képességéhez igazíthatjuk az adott 

tananyag ismereteinek feldolgozását, készségfejlesztését. 

I.5. A tanulói készségek fejlesztését szolgáló eszközök és megoldások 

Érzékelés, észlelés 

 Vizuális – megfigyelések, festmények-fotók, montázstechnika megjelenése, vizuális 

megtámogatás a könyvben történő tájékozódáshoz (feladatokat az olvasási iránynak 

megfelelően jelölő nyilak, piktók stb.). 

 Auditív – javaslat hallás utáni szövegértés fejlesztésére; modalitás gyakorlatok, drama-

tikus játékok a beszédtechnika részben és a könyvben végig. 

 Időbeli – Időbolt fejezetben kezdjük. A gyermek saját közvetlen időtudatából indulunk 

ki, tárgy-, viseletkultúra felől tágítjuk az időbeli tájékozódást, majd absztraháljuk. A 
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Magazinokban egy naptár lesz a segítségünkre ebben. A Magazinok végigpörgetésével 

az évkörben való tájékozódást is segítjük harmadikban.  

 

Képzelet – végig a tankönyv előkészítő feladatsoraiban, illetve a jósló típusú megállókhoz 

kapcsolódó kérdéseknél. 

Figyelem – feladatszinten, memoriterek.  

Gondolkodási műveletek: analízis, szintézis, absztrahálás, összehasonlítás, összefüggés 

felfogása, kiegészítés, általánosítás, konkretizálás, rendezés, analógia – feladatszinten, 

grafikus szervezők segítségével, az olvasókártyák használatával, az ütköztető szövegekkel 

kapcsolatban stb. 

Gondolkodási képességek: feladatmegoldó, ítéletalkotás, következtetés, fogalomalkotás, 

problémamegoldó: heurisztikus-kreatív képességek, asszociáció, megértés, értékelés – 

bírálat, választás – döntés – feladatszinten, az ütköztető szövegekkel kapcsolatban stb. 

Kommunikációs képességek: végig központi feladat, beszédképességek – beszédtechnika 

lecke, szókincsfejlesztés. 

Olvasási képességek: olvasástechnika, lényegkiemelés, adatkeresés – Mit és hogyan 

olvassunk?, olvasási stratégia elemei. 

 Szociális képességek: kooperáció – páros, csoportos munkaformák. 

Tanulási képességek: az önálló tanulás alapozása, a tanulás tanulása különböző technikák 

segítségével (pl. TTM táblázat). 

I.6. Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai 

Olvasókönyv 3. évfolyam 

Az olvasókönyvekről általánosságban elmondható, hogy bizonyos észrevételek mellett az 

egyik legjobban kedvelt tankönyvek lettek a kísérleti fázisú, kipróbálásra szánt tankönyvek 

közül. A gyerekek szívesen olvastak belőlük, és érdeklődésből gyakran előre is lapoztak 

bennük, hogy mi mindenről fognak olvasni legközelebb. 
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Néhány vélemény a leckéről leckére munkanaplózó pedagógusoktól:  

„Nagyon féltem/féltünk az év elején az új tankönyvektől. A félelmünk azonban gyorsan 

elszállt. Szép, dekoratív könyvekkel ismerkedtünk meg. Szerencsére tartalmilag is jók, 

használhatók, érdekesek voltak a gyerekek számára.” 

 „Ahogy már fentebb említettem, a kortárs irodalmi művek, amelyből elég sok 

megjelent ebben a tankönyvben, emellett több mese- vagy regényrészlet is, ami az olvasási 

kedvet emeli, ill. a magazin forma mint újdonság.” 

 „A kortárs magyar irodalom megjelenése igen fajsúlyos a kísérleti olvasókönyvekben. 

Ez nekem szívügyem. Szívesen ismertetem meg a gyerekeket a kortárs szerzők műveivel. 

Nagyon jónak tartom a tematikus magazinokat is. Ezek új tartalomként jelentek meg 

pedagógusi munkámban.” 

 „Alaposan átgondolt, rendszerezett szövegek, leckék összessége. Szituációs játékok, 

szólások, közmondások teszik színesebbé. Átszövi a koncentráció: irodalom, történelem, ének, 

rajz- és vizuális kultúra. Vizuális, verbális, anyanyelvi képességfejlesztés jellemzi.  Szeretet, 

érzelem, érzék, harag, világszemlélet, megismerés, megértés, empátia szövi át az olvasmányok 

anyagát. Metakommunikáció, szociális kompetenciák, empatikus képességek fejlesztésére 

törekszik. Pozitív és negatív érzelmek felismerésére ad lehetőséget a tankönyv, képek, 

szemelvények, hagyományos értékrend szerinti életmód és viselkedés kialakítása során. A 

kulturált viselkedés kapcsán helyez arra hangsúlyt, ami az adott osztályban fejlesztésre szorul. 

Különböző élethelyzetek megidézése és azokkal kapcsolatos viselkedési formák megjelenítése 

tudományos, erkölcsi értékek mentén – sok-sok nevelési feladatra is lehetőséget ad a tanév 

során.” 

A pedagógusok a tankönyv hatásaival kapcsolatban több témában is leírhatták a 

véleményüket a széles körben megadott értékelési szempontok alapján: milyen módszertani 

változásokat eredményezett a tankönyv a tanítás során, hogyan hatott a tankönyv a tanulók 

eredményességére és kompetenciafejlesztésére. Módszertan vonatkozásában a kooperációs 

technikák és szerepjátékok, illetve a kommunikáció alapú módszerek alkalmazásának bővebb 

lehetőségeit értékelték legpozitívabban a véleményt alkotó pedagógusok. Akik már korábban 

is törekedtek ezeknek a módszertani eljárásoknak a használatára, ők arról számoltak be, hogy 

a tankönyv hatására az ilyen jellegű megoldások száma megnövekedett a pedagógiai 

gyakorlatukban. A tanítók tapasztalatai alapján a tanulás-módszertani segítségek nagyon 

hasznosnak bizonyultak a diákok számára a tankönyv használatához, és az önálló tanuláshoz 

is. 
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Néhány vélemény a pedagógusoktól:  

„Több alkalom nyílt csoportmunkára, kutakodtunk kereső programokon, néztünk 

utána eseményeknek youtube-on (indiánok, eszkimók élete, szegedi, pesti árvíz stb.), 

hallgattunk verset, zenét, néztünk rajzfilmet, ismeretterjesztő kisfilmet, mesét, mondát, 

történelmi helyszíneket.” 

 „Sokszor használtam páros, csoportos és kooperatív csoportmunkát. Többször 

alkalmaztam egyéni differenciálást. Sokszor dramatizáltunk. Nagyobb hangsúlyt fektettünk 

egymás véleményének meghallgatására, illetve az érvelésre, a vélemények megvédésére. A 

tanulási technikákat megneveztük, gyakoroltuk, tudatosabban alkalmaztuk.” 

 „Az RJR modell már tavaly bevált, az idén is eredménnyel használtam. A 

szókincsfejlesztéshez, a beszédbátorság erősítéséhez is kitűnő feladatokat kínált a könyv. A 

gondolattérképek, a mesekártyák és a szakaszos szövegfeldolgozás az önálló tanulást 

támogatták. Az egy leckén belüli változatos szövegtípusok feldolgozása hozzájárult egy-egy 

téma több irányból történő megközelítéséhez. A hangos olvasás gyakorlásához szintén 

rengeteg ötletet kaptam. A gyermekirodalomból kínált szövegrészletek pozitívan alakították 

az olvasási szokásokat. A cselekvésközpontú tevékenykedtetés motiváló ereje óriási. A tanév 

során projektheteket szerveztem. A tankönyv ehhez remek anyagot kínált.” 

 „A két olvasókönyv és a hozzájuk tartozó munkafüzetek a tanulásirányítás változatos 

módszereit kínálják. A kooperatív technikák alkalmazását már a kompetenciaalapú oktatás 

iskolánkban való megjelenésétől, azaz 2009-től próbálgatom az óráimon. Ez, mióta a kísérleti 

tankönyvekből tanítok, még hangsúlyosabbá vált. A gyerekek motiváltabbak ezeken az 

órákon. Az ismeretanyagot jobban megértik. A kulcskompetenciák fejlesztése is hatékonyabbá 

vált.” 

 „Legjobbnak a tanulásmódszertani útmutatóit tudtam kamatoztatni az ismeretek 

elsajátíttatásában. Ezzel indította rögtön év elején a tanulást. Tetszett, hogy elmagyarázta a 

szótárak használatát, melyeket szintén többet használtunk az idén. A gondolattérképek voltak 

a legérdekesebbek és a leghasznosabbak a számunkra az idén. Jól átláthatóan, színekkel, 

számokkal, rajzokkal dolgoztunk, ami segítette a vizuális bevésést.” 

Olvasókönyv 4. évfolyam 

A 27 kipróbáló pedagógus mellett 24, a kipróbálás folyamatában nem részt vevő, de a 

tankönyvet használó tanító is megosztotta velünk véleményét, és értékelte az Olvasókönyv 4. 

évfolyamos tankönyvet.  

Néhány vélemény: 

„A tanév előkészítő időszakában átnéztem a két olvasókönyvet és a hozzájuk tartozó 

munkafüzetet, természetesen a kerettantervvel és a tanmenettel együtt. Kitöltöttem, 
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átnéztem a feladatokat. Mivel már tavaly is OFI-s könyvből tanítottam, tudtam, hogy mi lesz 

az a téma, ami fog tetszeni a gyerekeknek, és amit könnyen elsajátítanak majd. Arra nem 

gondoltam, hogy a történelmi olvasmányoknak ilyen nagy sikere lesz! A lányok és a fiúk is 

nagyon szerették a témát. Jó, hogy az eddig bevett gyakorlattól eltérően nem harmadikban, 

hanem most, 4. osztályban kezdtük el az anyagot. Sokkal érettebbek, okosabbak voltak.” 

 „A nem is tudom, hogyan fogják ezt a gyerekek fogadni félelmeim év közben nagyon 

pozitívan változtak. Megerősítettek abban, hogy igenis modernizálni kell, mert a gyerekekhez 

más út vezet ma, mint 30 évvel ezelőtt.” 

 „Harmadik éve tanítok a kísérleti könyvekből. Tanév kezdete előtt igyekszem alaposan 

tájékozódni, így nagy meglepetés nem érhet. A tankönyv tartalma, szerkezeti felépítése 

egészen új megközelítést, hozzáállást igényel pedagógustól, gyermektől egyaránt (pl. a 

történelmi olvasmányok nem elsősorban a kronológia köré csoportosulnak, hanem személy-, 

esemény- és műfajközpontú a megközelítés. Középpontba került a kommunikáció, 

beszédközpontúság, együttes munkavégzés stb.). Mindezek előzetes tudatosítása 

elsődlegesen fontos lenne azoknak a kollégáknak, akik először dolgoznak ezzel a könyvvel. 

Sokat segítene egy gyakorlatközpontú tanítói kézikönyv. Néhány válaszadó kritikákat is 

megfogalmazott. Szerintük az olvasmányok arányaiban túl hosszúak voltak, illetve kevés volt 

a vers.” 

 „Nem változott a véleményem, hiszen az elmúlt évben is ebből a tankönyvcsaládból 

tanítottam, és akkor is tetszett. Logikus felépítésűnek, könnyen érthetőnek tartom, ami a 

gyerekek szintjéhez igazodik, ezáltal teljes mértékben támogatja a tanítást.” 

 „2. osztálytól kezdve használom a kísérleti olvasókönyvet, és a 3 év tapasztalata, 

kipróbálása alapján elégedett vagyok a felépítésével, a tananyag, a szövegek kiválasztásával, 

újszerűségével, hogy rengeteg kortárs művet hoz, színes, alkalmazkodik a gyerekek 

érdeklődési köréhez. Amit még kiemelnék, hogy 3. osztálytól bevezette a magazin formát, amit 

nagyon jó ötletnek tartok, mert ismeretet ad, de nem kötelező, iskolás formában. Amit kicsit 

hiányolok, hogy kevés vers volt jelen a tk.-ben, ez csak néhány magazin formában volt látható, 

ill. egy-két olvasmánynál.” 

 „Az előző évekhez hasonlóan a véleményem nem változott az olvasással kapcsolatban. 

A második évfolyamoshoz képest javult a véleményem, de az sem volt rossz. A harmadikoshoz 

képest nem változott, továbbra is úgy gondolom, hogy a tankönyvekhez egyértelműen 

kapcsolódó szemléletváltás igen örvendetes, időszerű és szükséges.” 

A pedagógusokkal készített interjúk tanulságai 

A kipróbálás során a pedagógusok tankönyvről alkotott véleményét fókuszcsoportos interjú 

formájában is felmértük. A beszélgetésen részt vevő pedagógusok szeretnek az 

olvasástankönyvből tanítani. Értik, és egyet értenek a tankönyvek új szemléletével és új 
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módszertanával. A tapasztalatok az mutatják, hogy számukra nem okoz különösebb problémát 

ezekből a tankönyvekből tanítani, főleg úgy, hogy látják a diákokra gyakorolt számos pozitív 

hatást. 

A tankönyv hatására a diákok szövegértése és kommunikációs képessége fejlődik, a 

második osztályban elkezdett szókincsfejlesztés a negyedik évre már látványos változást okoz. 

Rendkívül szeretik a gyerekek a páros és csoportmunkákat, különösen élvezik az 

olvasástankönyv magazin részét. A tankönyvhasználat a gyerekeket önállóságra neveli, 

differenciálásra alkalmas. Az olvasmányok közel állnak a gyerekekhez, különösen jó a kortárs 

irodalom mélyebb megismertetése a gyerekekkel.  

Diákok véleménye a tankönyvről 

A gyerekek véleménye szerint a tankönyv és a munkafüzet izgalmas, színes, jól használható, 

szeretnek belőle tanulni. A kinézete megfelelő, a képek, az elrendezés, a lapok és az illusztráció 

minősége megfelelő, segíti őket a tananyag feldolgozásában, az események elképzelésében.  

Az olvasmányok közül különösen a második könyvben található történelmi 

olvasmányok tetszettek nekik, ezenkívül a verseket is szerették, azokból többet igényelnének. 

Az ismeretterjesztő részeket is hasznosnak találják.  

A munkafüzeti feladatok közül a játékos feladatokat szeretik, kevésbé azokat, 

amelyekben írni kell, ezeket unalmasnak találják, illetve ebben a fázisban sokszor nem volt 

elegendő hely a válaszoknak. 

A három osztály közül kettő sok mindenben hasonlított egymásra, az interjú menete, 

a gyerekek véleménye, ugyanakkor a harmadik, budapesti interjú eltért a másik kettőtől. A 

budapesti iskola osztályában számos tanulási nehézséggel bíró gyerek tanul, az interjú 

felvétele nehéz volt, a gyerekek nehezen koncentráltak. Az ő munkamódszerük jelentősen 

eltér a másik kettőtől, ők nem együtt haladnak a tankönyvben, hanem külön-külön, mindenki 

a saját tempójában. Ugyanakkor az egyértelművé vált, hogy egy az általánostól eltérő 

közegben is tudják a tankönyvet használni, részben a munkafüzetet is.  

A tankönyv tanításának hatásairól 

A pedagógusok a tankönyv hatásaival kapcsolatban több témában is leírhatták a 

véleményüket: milyen módszertani változásokat eredményezett a tankönyv a tanítás során, 

hogyan hatott a tankönyv a tanulók eredményességére és kompetenciafejlesztésére. 

A módszertani újdonságok kapcsán több pedagógus hangsúlyozta, hogy számos 

módszertani újítás tapasztalható a tankönyv kapcsán. Ezek a korábbi kísérleti tankönyvekhez 

képest nem újítások, hiszen már azoknál is megjelentek, újítás viszont a korábbi 

tankönyvcsaládokhoz képest. Ezek a módszertani újdonságok: projektmódszer, kooperatív 

munkaforma, differenciálás lehetősége, mozaikmódszer, RJR, kiselőadás, az olvasási 

stratégiák tudatos alkalmazása. 
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Néhány vélemény: 

„Ahogyan a tankönyvcsalád a szövegértési stratégiát felépíti, ahogyan a szókincset 

bővíti, ahogyan az irodalmi igényességet alakítja, ahogyan olvasóvá nevel, ahogyan értéket 

közvetít, ahogyan a társas kompetenciákat erősíti, az példaértékű. Az irodalmi alkotások 

befogadását érzelmileg is megalapozza. Ez ebben a korban nagyon fontos. Az RJR modellt 3 

éve ismertem meg, és azóta is hűségesen alkalmazom. A változatos munkaformák hihetetlenül 

sok képességet és készséget fejlesztenek. A cselekvéses tanulás minden tanulónak 

sikerélményt biztosít. A gondolattérképek, mesekártyák olyan vizuális mankót adtak a 

kisiskolások kezébe, amelyeket a későbbi tanévekben is jól tudnak hasznosítani. A tantárgyak 

közötti kapcsolódási pontokat maximálisan ki lehetett használni.” 

 „Ez a harmadik tanév, hogy kísérleti tankönyvből tanítok. Rendszeresen kooperatív 

munkaformában dolgozunk, ez a tankönyvcsalád lehetőséget ad arra, hogy ezt a módszert 

alkalmazzam. Az előzetes tudás felelevenítése gondolattérkép készítésével történt. 

Olvasmányok feldolgozásánál mozaikmódszert használtuk. A kerekasztalmódszert is 

alkalmaztam.” 

 „Mindenképpen sokkal gyakrabban alkalmaztuk a csoportmunkát és a páros munkát 

heterogén és homogén felállásban egyaránt.” 

A diákok eredményességét tekintve a pedagógusok véleménye az, hogy a tanulók szókincse 

színesebbé vált, szóbeli kommunikációjuk, vitakultúrájuk, érvelési, meggyőzési stratégiájuk és 

szövegértésük sokat fejlődött. Ezenkívül egyöntetű vélemény, hogy a tankönyv szövegei a 

gyerekekhez közel állnak, megszerettetik velük az olvasást. Sokan kezdtek el önállóan is 

könyvtárba járni, könyveket olvasni a negyedikesek közül. 

Néhány vélemény:  

„33 éve tanítok magyar nyelv és irodalom tantárgyat. Nem volt még ilyen tankönyv, 

ami ennyi jó könyvajánlattal megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. A diákok megismerték a 

mai kortárs írók, költők műveit.” 

 „Az együttműködési készségük, egymást segítő magatartásuk sokat fejlődött. Az 

olvasási kedvük kimagasló, az önálló információszerzés iránti igényük megnövekedett. A 

kortárs irodalom, illetve az érdeklődésüket felkeltő témákról szóló könyveket rendszeresen 

behozták, bemutatták, egymás között cserélgették, így olvasták.” 

 „A diákok rendkívül kommunikatívak, érdeklődőek, ami nyilván annak is köszönhető, 

hogy immár harmadik éve használjuk a kísérleti könyveket, és azok szemlélete mindenképpen 

változást eredményezett a tanítási gyakorlatban is. A gyermekek megtanultak csoportban 

dolgozni, egymással vitatkozni, érvelni, együttműködni. A változás, fejlődés egyértelműen 

látszik az osztályon. A gyermekek nagy része szívesen és örömmel olvas. A tankönyvbe bevett 
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regényrészletek nagyon hasznosnak bizonyultak, a diákok érdeklődését felkeltették, el akarták 

olvasni a műveket.” 

 „A kísérleti tankönyv tanítása során a tanulók jobban tudtak együtt dolgozni a 

kooperatív feladatokban, magabiztosabbá váltak érveléseik során.” 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a pedagógusok véleménye szerint a kísérleti tankönyv mely 

területeken és mely kompetenciák esetében segítette elő legjobban a tanulók 

kompetenciafejlesztését. A szöveges válaszokat elemezve az látható, hogy a gyerekek 

szövegértése, lényeg-kiemelési, analizáló-szintetizáló képessége fejlődött. Ezeken kívül a 

digitális és szociális kompetenciájuk is fejlődött.  

Néhány vélemény: 

„A tanítványaimnak harmonikusan fejlődik a személyiségük. Könyvtárba járnak, ahol 

céltudatosan keresnek olvasnivalót. Érték számukra a könyv. Jól kommunikálnak. Szókincsük 

gazdag. Tematikus beszélgetések során szívesen osztják meg gondolataikat másokkal. 

Vitakultúrájuk alakul. Tanulási szokásaik jó irányba fejlődnek.” 

 „A szóbeli kifejezőkészség, a vitakészség, a szókincs, a kreativitás, a tanulás tanulása, 

az önálló szövegfeldolgozásnál vizuális jelölések használata, a vázlatírás fejlődött a 

legmarkánsabban. Az év eleji képességekhez viszonyítva, valamint a kontrollcsoporttal 

összevetve jobbak az eredmények.” 

 „A gyerekek szókincse, szóbeli szövegalkotása, önkifejezése pozitív irányban változott, 

továbbá a tantárgyhoz való pozitív viszonyuk is erősödött. A képi információk feldolgozása, 

értelmezése, tartalomhoz kapcsolása erősítette e szövegértést, a szóbeli kifejezőkészség 

alakulását. A szövegek tartalma az erkölcsi értékeket erősítette, az empátiát, a társas 

érzékenységet és ezáltal az együttműködést. Ezt a munkaformák sokrétűsége is elősegítette.” 
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II. A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE, TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA  

II.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások  

A tartalmi egységek, témakörök, fejezetek egymásra épülése 

Olvasókönyv 3. évfolyam 

Az I. kötet 3 fejezetre tagolódik: 

Ismét együtt! Ismételjünk! 

Az ismétlés időszaka lehetőséget biztosít a tanulók ismereteinek feltérképezésére, beszédük 

megfigyelésére. A gyerekek számára pedig lehetővé teszi nyári élményeik megosztását és az 

előző évben olvasottak felidézését. Az előző évben sok mesét, verset olvastak, ebben az évben 

már a mesék tartalmi jellemzőire fókuszálunk. Ezt készítjük elő a már ismert mesék 

felelevenítésével. 

A fejezet feldolgozását diagnosztizáló mérés követi. Ebben rövid szöveg önálló 

megértését ellenőrizzük a szöveghez kapcsolódó kérdésekkel, feladatokkal. 

Mit és hogyan olvass? 

A 3. évfolyamon kiemelt célok közé tartozik az olvasásértés megtanítása. Az olvasott szöveg 

megértésekor tisztában vagyunk az olvasás céljával, tudjuk értékelni, rendszerezni a 

megszerzett információkat. A fejezet szövegei és a hozzájuk kapcsolódó feladatok az olvasási 

stratégiák, szövegértési műveletek megtanítását célozzák. 

Mesék állatokról 

Az I. kötet legterjedelmesebb fejezete túlnyomórészt állatmesékkel foglalkozik. Található 

köztük magyar népmese, más népek meséje, verses mese, lírai szöveg, kortárs mese, részletek 

meseregényből.  

A szépirodalmi szövegen kívül – az ütköztető szövegekben – találhatunk példát 

ismeretközlő, dokumentumszövegre, találós kérdésekre. 

A mesék tematikus blokkokba szerkesztve olvashatók. A válogatás szempontja a mese 

főszereplője: macska, kutya, nyúl, medve, madarak. 

A II. kötet 6 fejezetre tagolódik: 

Varázslatos mesék 

A népmesék világával foglalkozunk, rendszerbe foglaljuk a mesék jellegzetességeit. A mesék 

többsége tündérmese. 
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Időbolt 

A történelmi olvasmányok megkezdése előtt az időbeli tájékozódást fejlesztjük. 

Kiindulópontunk a jelen, és onnan nyitunk perspektívákat a szülők, nagyszülők kora, illetve 

régebbi történelmi korok felé. 

Mese és monda határán 

A fejezet fókuszában Mátyás kora áll. Olyan meséket, mondákat (tkp. anekdotákat) és 

ismeretközlő szövegeket gyűjtöttünk ide, melyek segítségével át tudjuk vezetni a magyar 

népmesék világából a monda műfajába tartozó szövegek felé a gyerekeket a műfaji 

sajátosságok, azonosságok és különbségek megfigyeltetésével. (L. még elméleti rész, Mátyás 

mint mesehős és hús-vér uralkodó, fent.) 

Mondák 

Többféle mondatípust ismernek meg a tanulók: természeti képződményekhez, történelmi 

személyekhez köthető mondákat olvashatnak, illetve megjelenik a legenda is. 

Titkaim 

A fejezet szövegei a gyerekek világáról, az őket foglalkoztató kérdésekről, félelmekről szólnak.  

Megjelennek olyan erkölcsi kategóriák, mint barátság, titok, félelem, harag.  

A témakör szövegeit hat tematikus egységbe csoportosítottuk. A válogatás szempontja 

a korosztályt foglalkoztató nagy kérdések.  

A témát többféle szépirodalmi alkotással közelítjük meg. A szövegek között 

elbeszéléseket, lírai alkotásokat is olvashatnak a gyerekek. 

Olvasni jó! 

Az olvasás megszerettetése, az olvasóvá válás útján való elindításhoz kínál olvasnivalót a 

fejezet. Dávid Ádám A Virág utcai focibajnokság c. ifjúsági regényéből olvashatnak részleteket 

a gyerekek. A könyvből olyan részletek kerültek a könyvbe, melyek önmagukban is érthetők, 

feldolgozhatók, ugyanakkor alkalmasak, hogy felkeltsék a kedvet a teljes regény elolvasására. 

Új elemként jelennek meg a Magazinok.  

A színes, rövid, változatos szövegekkel a gyerekek ismereteket szerezhetnek az adott hónapról 

vagy témáról. A szövegek alkalmasak differenciálásra, az olvasástechnika fejlesztésére és a 

tanulás tanulására. Feldolgozhatóak projektmunka során is. 

A tankönyvi fejezetek és leckék szerkezete, alkotóelemei: 

Az olvasmányokat ráhangolódó feladatsor előzi meg. A hosszabb szövegeknél még támogat-

juk a szakaszos szövegfeldolgozást, melyet kis nyilakhoz kapcsolódó kérdésekkel segítünk. 
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Ott, ahol a szakaszos szövegfeldolgozás módszerével élünk, csak javaslatot teszünk a 

megállókra. A megállókhoz kapcsolódó kérdések mellett a szövegértést ellenőrző, sokszor 

továbbgondolásra is érdemes kérdéseket, felvetéseket fogalmaztunk meg. A jelentésteremtés 

így a szövegfeldolgozás során valósul meg.  

Az olvasmányt záró feladatsorok alkalmasak a szöveggel kapcsolatos reflexiók 

kifejtésére, személyes vélemény megfogalmazására. 

 

A szókincsfejlesztést támogatja a szövegekben kékkel kiemelt betűszín. Az így jelölt szavak 

magyarázata lábjegyzetként szerepel. 
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A szövegfeldolgozás során gyakran alkalmazunk vizuális szervezőket, vázlatláncot a 

szerialitásfejlesztéshez, vázlatkört a rendszerszerű gondolkodásmód, ill. az ok-okozati 

összefüggések megértéséhez. 

 

Vázlatlánc 

 
Vázlatkör 
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Új elem, hogy az egyes olvasmányokhoz ún. ütköztető szövegek illeszkednek. Ezek általában a 

mese, monda témájához kapcsolódó vagy éppen a mesében szereplő valóságtartalomra 

rávilágító rövid, ismeretközlő szövegek. 

 

Az egerek c. meséhez kapcsolódó ütköztető szöveg 

 

A nagyravágyó feketerigó c. meséhez kapcsolódó ütköztető szöveg 

Az olvasókönyvet úgy alakítottuk ki, hogy könnyen befogadható, sok képpel illusztrált, 

motivációs erővel bíró tankönyvet kapjanak kézhez a tanulók, s ez a könyv játékosan, biztosan 

alapozza a felsőbb évfolyamokat, valamint kedvet csinál a gyerekeknek az olvasáshoz. 

A tankönyv szövegválogatása a korosztály számára könnyen érthető és befogadható, 

nyelvileg nem túl bonyolult és terjedelmében is változatos. A leghosszabb szöveg is 

feldolgozható 1-2 tanóra alatt. 

Az egyre nehezedő, nagyobb lélegzetű szövegek felé közeledve mindig kínálunk 

kiegészítő olvasmányt vagy a munkafüzetben tankönyvfüggetlen, rövidebb, elsősorban 

ismeretközlő szövegeket, elsősorban olvasásstratégiai módszerrel történő feldolgozásra. 

A tanulás tanulásának alapozását már ezen az osztályfokon megkezdjük, pl. vizuális 

jelek használatának bevonásával a szöveg értelmezése során. Erre a Mit és hogyan olvass? 

fejezetben hívjuk fel a figyelmet, a munkafüzetben pedig az Értem, amit olvasok cím alatt 

szereplő tankönyvfüggetlen olvasmányok segítik az alkalmazást. 
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Motivációs eszközként jól használhatók harmadik osztályban is az Olvasókártyák. Ezek 

a kártyák a 2. osztályos Olvasókönyvhöz készültek, de alapvető céljuk a magyar népmesék 

jellemző jegyeinek összegyűjtése volt, ezért nagyon jól illeszthetők az állatmesékhez vagy a 

tündérmesékhez. Többféle helyzetben használhatók: alkalmasak az olvasmányok tartalmának 

a felidézésére (ezt a célt szolgálják a tankönyv margóján megjelenítve is), kereshetünk velük 

hiányzó láncszemet, kirakhatjuk a mese kezdetét, majd a gyerekektől várhatjuk az ötleteket a 

folytatásra vonatkozóan. 

A kötetet úgy alakítottuk ki, hogy a sorok hossza olvasáshigiéniai és vizuáltipológiai 

szempontból a legmegfelelőbb legyen a korosztály számára. Az A/4 méretű könyv valójában 

egy A/5 tükörméretű szöveghosszúságot foglal magában, a széles margót pedig 

koncepcionálisan képes és szöveges szómagyarázatokra, az olvasókártyákat mint 

memóriafogasok, hívóképek szerepeltetésére alakítottuk ki. 

Olvasás 4. évfolyam 

A tankönyv felépítése: 

Az I. kötet 6 fejezetre tagolódik: 

1. Ismét együtt 

Ráhangolódás a tanévre, nyári élmények megosztása. 

2. Mit és hogyan olvass? 

A fejezetben a már harmadik osztálytól tudatosan használt olvasási stratégiák elsajátításán 

van a hangsúly. Ebben a fejezetben bemutatjuk a szövegek sokféleségét, és olvasási 

technikákat, stratégiákat ismertetünk meg az olvasási cél meghatározásával. Változatos, a 

korosztálynak megfelelő és kellő motiváló erővel bíró szövegek közül válogathatnak a 

gyerekek. 
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3. Színes a világ 

A fejezetben kínai, afrikai, izlandi, illetve a szomszéd népek körében született népművészeti 

alkotásokat mutatunk be, a Velünk élő népek magazinnal megtámogatva a népek kultúrájáról 

való ismeretszerzést.  

A témakört összefoglaló, rendszerező feladatokkal zárjuk. Itt kerül sor a mesével 

kapcsolatos ismeretek rendszerező szemléletű feldolgozására, hogy a szövegekkel való 

későbbi foglalkozások során már a mesék, versek mélyebb mondanivalóját, tartalmi, formai 

jegyeit vizsgálhassuk. 

4. Modern állatmesék 

Kortárs magyar szerzők (Nemes Nagy Ágnes, Lázár Ervin, Romhányi József, Kovács András 

Ferenc) modern meséit, állatos verseit olvashatják a gyerekek ebben a fejezetben. A 

negyedikes korosztály már megérti ezeknek a meséknek, verseknek a humorát. Fontos erkölcsi 

kérdésekről (belső értékek, mások iránti felelősség, gondoskodás) is szót ejthetünk a 

feldolgozás során.  

5. Modern tündérmesék 

Ebben a fejezetben is kortárs szerzők (Lázár Ervin, Dániel András, Békés Pál, Piret Raud) 

meséiből válogattunk egy csokorral. Mindegyik mesében találkozunk a már megszokott 

meseszereplőkkel is: királykisasszony, király, szegénylegény, sárkány. Természetesen 

megjelennek a csodás elemek is: jövőbelátó szemüveg, világjáró bajusz stb. Mindez kínálja a 

lehetőséget a népmesék és modern mesék összehasonlítására. A mesék mindegyike egy-egy 

fontos témához kapcsolható: fogyatékosság, szerelem, barátság, harag, félelem stb. 

6. Én és a világ 

A kötet zárófejezete gyermekekről szóló történeteket, verseket tartalmaz. 

Továbbolvasásra ösztönöznek, segítik az olvasóvá nevelést az ifjúsági regényekből vett 

részletek. Olvashatnak a gyerekek svéd ifjúsági regényből vett részletet (Astrid Lindgren: 

Harisnyás Pippi) és kortárs magyar szerzők írásait (Lackfi János, Majoros Nóra, Csukás István). 

A szövegek központi témái a következők: beilleszkedés, szabálykövető-szabálykerülő 

magatartás, másság, válás, mozaikcsaládok, barátság. 

A II. kötet 4 fejezetre tagolódik: 

1. Utazás az időben 

A különböző műfajú szövegekben (mese, lírai szöveg, monda, elbeszélés) közös az idő 

valamilyen formában történő megjelenése. Ebben a fejezetben folytatjuk a 3. osztályban 

megkezdett időbeli tájékozódás fejlesztését. Ezzel egyrészt mélyítjük az idővel kapcsolatos 

tudnivalókat, előkészítve a történelmi olvasmányokat, valamint az 5. évfolyamon megjelenő 
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történelem tantárgyat. A II. féléves anyag lineáris ívet húz az időben a történelmi 

olvasmányoktól a modern kori találmányokig, így helyezve rendszerbe az olvasottakat.  

2. Mondák, regék, legendák 

Ez a II. kötet legnagyobb terjedelmű fejezete. Az előző fejezet szövegeivel készítettük elő 

ezeket a történelmi tárgyú olvasmányokat. A mondák, regék és a legenda feldolgozásával 

műfaji ismereteket alapozunk.  

3. Együtt jobb 

A fejezet szövegei a korosztályt érdeklő témákkal (magány, félelem, egyedüllét, másság) 

foglalkoznak. A szövegértés fejlesztésén túl a fejezet olvasmányai segítik erkölcsi ítéletek 

megfogalmazását, alkalmasak érvelésre, a vitakészség fejlesztésére. 

4. Érdekességek a nagyvilágból 

A II. féléves anyag zárófejezete művészettel, tudományokkal, sporttal kapcsolatos 

ismeretközlő szövegeket tartalmaz. Itt ér véget az a lineáris ív, mely a történelmi 

olvasmányoktól a modern kori találmányokig helyezte rendszerbe az olvasottakat.  

Ebben az évben is folytatódik a már harmadik évfolyamról ismert magazinok sorozata. 

Negyedik osztályban már eltérünk az évkörhöz, a hónapokhoz kapcsolódó magazinoktól. 

Ezeket a magazinokat az olvasmányokhoz kapcsolódó tematikus tartalmakkal töltjük fel. 

Ügyelünk arra, hogy ismeretközlő és más szövegtípusba sorolható olvasmányok, illetve lírai 

alkotások is bekerüljenek ebbe a válogatásba. A szövegek alkalmasak differenciálásra, az 

olvasástechnika fejlesztésére és a tanulás tanulására. Feldolgozhatóak projektmunka során is. 

Az olvasmányokat ráhangolódó feladatsor előzi meg. A szövegek feldolgozásakor már 

egyértelműen a folyamatos olvasás került előtérbe, nem szakítjuk meg megállókkal a 

szövegeket. Továbbra is nagy szerep jut az előkészítés során az olvasástechnikai és 

kommunikációs előkészítésnek. Az előkészítés során új elem a 4. osztályos Olvasókönyvben, 

hogy a felső tagozatos kísérleti könyvekkel összhangot mutatva, a ráhangolódást segítő 

kérdések a „Rólad szól! Csak figyelj oda!” (5. osztályos Irodalom tankönyv) témakörben 

készülnek. Szorosabb kapcsolatot mutatva az egyéni problémák, a kritikai gondolkodás, 

véleményalkotás és természetesen az előzetes tudás feltárására. Például A Félőlény című 

leckénél: 
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Ok./I. 95. o. 

Szómagyarázatokhoz továbbra is használjuk a lábjegyzeteket. 

 

 
Ugyanakkor negyediktől már csökken ezeknek a szómagyarázatoknak a száma. Ennek 

egyik oka az, hogy a szépirodalmi alapanyag modernebb, épp ezért aktívabb a szóhasználata 

is. A másik a korosztály érettségével hozható összefüggésbe, ugyanis a negyedikes tanulótól 

már elvárható, hogy a kontextuális összefüggés segítségével megértse a számára elsőre 

esetleg idegennek tűnő szavakat. 

A kötet végén a legfontosabb fogalmakat Kislexikonba gyűjtöttük. Ezek az adott könyv 

leckéiben előkerülő, feldolgozott, ismert fogalmak a könyv végén definííciószerűen 

szerepelnek. A kislexikon szócikkei a kerettanterv által elvárt fogalmakat tartalmazzák. 
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A taneszközökben továbbra is nagy hangsúlyt kap a vizualitás. A tankönyvekben a 

rendszerezést, az összehasonlítást, a folyamatok és problémák magyarázatát, az 

összefüggések bemutatását, a gondolkodásra késztetést, az értékekre nevelést segítik a képi 

elemek, grafikus szervezők.  

  

 

A tankönyv feladattípusai és grafikai eszközei 

Újdonság a felmenő évfolyamok könyveiben, hogy míg az 1–2. évfolyam olvasókönyveiben 

természetszerűleg a grafikák voltak túlsúlyban, a 3–4. évfolyam olvasókönyveiben még 

markánsabban elválik egymástól a kétféle vizuális megjelenítés: a grafikával és a fotóval való 

didaktikai célú demonstrálás. Már az 1–2. évfolyam olvasókönyveiben is megtettük az 

alaphasítást: az irodalmi szövegeket grafikák, míg az ismeretközlő és dokumentum típusú 

szövegeket a valósághű fényképek (és valósághű grafikai megoldások) kísérték. Új elemként a 

jelen fejlesztés során a képzőművészeti alkotások (a szobrok, a festmények, a népi 

iparművészet remekei stb.) is jelentős számban jelennek meg fényképen. 
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A könyv mindkét évfolyamon koncentrikusan építkezik: lehetőséget ad az új ismeretek 

rendszeres átismétlésére, összefoglalására, hiszen egy-egy témát, témakört többféle irodalmi 

anyaggal, mesével, ismerettartalmú (ismeretközlő és dokumentum típusú) szöveggel, verssel 

ír körül, s eközben lehetőség van a folyamatos ismétlésre, az addig elsajátított ismeretek 

összefoglalására. 

Szövegtípusok 

A fejezetek témakörein belül változatos szövegtípusok jelennek meg: 

 tudományos és ismeretterjesztő szöveg; 

 dokumentumszöveg; 

 szépirodalmi szöveg (vers vagy próza, lírai alkotás vagy dráma, népmese, műmese, 

monda, legenda, mítosz, elbeszélés, novella, regényrészlet). 

Újszerűség a könyvekben a tipográfiai megjelenítés is. Egyrészt kisebb betűméretet 

alkalmazunk 3. és 4. osztályban a kenyérszövegben, de így is 14 pont körüli a méret, tehát jól 

olvasható, illetve optikailag még a 14 pontnál is nagyobbnak látszik a betű. Másrészt áttérünk 

az 1. és 2. évfolyamon alkalmazott talpatlan (groteszk) betűről talpas betűre (az 1. és 2. 

évfolyamon alkalmazott talpatlan betű talpas párjára).  

A talpas betű jóval olvashatóbb, és így jóval hosszabb távolságot be tudnak a gyerekek 

fogni ennek a betűfajtának az alkalmazásával, ezáltal egyre hosszabb szövegtestet tudnak 

olvasástechnikai problémák nélkül elolvasni. Azaz az egyre magabiztosabb és lendületesebb, 

szórutinokkal megvalósuló olvasást és az ehhez szükséges olvasástechnikai készséget fej-

lesztjük általa, a szövegértést támogatva. Ezt alapozza meg a szópiramisok, illetve az egyre 

bővülő mondatok, mondatpiramisok olvastatása is (látószög növelése), amely feladattípusok 

változatos formában végigkísérik a köteteket.  

Alapvető és a tankönyvek egészén végigvonuló motivációs erőt jelent a feladatok 

tevékenykedtető jellege, amely a játék örömét lopja át az iskola – meghatározóan mégiscsak 

– kompetitív világába. „Tankönyv” ízű könyvvel szemben a kiadvány mind tipográfiájában, 

mind szövegválasztásában, mind pedig mind kép- és színvilágában a mesekönyvek, az 

értékeket képviselő gyermekkönyvek és gyermekmagazinok hangulatát idézi. 

A befogadás-központú irodalomtanítás 

A diákok élményvilágára épülő algoritmusok alkalmazása, amelyek megvalósításához figye-

lembe vesszük a 9–10 éves gyermek élményvilágát, s ezen élményeket kiváltó (művészeti) je-

lenségeket (pl. képregény, videoklip, animációs film stb.). Ezzel az egyén önismereti fejlődését 

támogatjuk.  

Az élményközpontú tanítással a befogadóra koncentrálunk – jelen esetben a diákra –, és 

az irodalmi mű kibontásakor a személyes élmény felszabadítására törekszünk.  
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A tanítási folyamatokban elsősorban nem az intellektuális teljesítményre, hanem az 

érzelmi-értelmi gazdagodásra törekszünk. Tanítási programunk és tankönyveink alapelve a 

problémacentrikusság, amelyben a tanítási folyamatot úgy tervezzük, hogy a kreativitást-

nyitottságot lehetővé tegye, hogy a diákok saját szubkultúrája és élményvilága is 

megjelenhessen.  

Drámapedagógia 

A drámajáték lehetőségének felkínálásával arra törekszünk, hogy a pedagógusnak lehetőséget 

biztosítsunk tanítványaikban a személyes élmények asszociációs sorának elindítására, 

amelynek eredményeképpen felfedezik a mű által önmagukat. Több irodalmi alkotás esetén 

alkalmazzuk. Nem a mű illusztrálására használjuk, hanem az adott világba való belépésre – 

szerepbe lépésre.  

A kooperatív tanulás 

A kooperatív tanulási módszereket következetesen alkalmazzuk az egyes tananyagok 

feldolgozása során. Így a tanítás helyett a (tapasztalati) tanulásra tesszük a hangsúly. A 

kooperatív tanulási módszerek alkalmazásával a tanórákon lehetővé tesszük a különféle 

képességű, felkészültségű és érdeklődésű tanulók individuális tanulását, az egyéni tanulási 

utak kialakítását. A résztvevők informális véleménycseréje egyrészt segíti a tanulást elősegítő 

oldott, játékos légkör kialakulását, másrészt elősegíti a témára való ráhangolódást. A 

kooperatív tanulási formák alkalmazásával nem a hagyományos módszereket kívánjuk 

felváltani, hanem azokat szeretnénk kiegészíteni. A kooperatív technikák egy része a tanítói 

kézikönyvben jelenik meg javaslatként, tehát nem minden technika kerül a könyvbe, mert a 

tanórára való, nem a tankönyvbe.  

Projekttanulás (egyéni és csoportos) 

Folyamatolvasás – irodalmi körök, szakaszos olvasás (csoportos és egyéni) 

Vita (módszer) 

II.2. A tankönyv nagy témakörei tankönyvenként elkülönítve  

Olvasókönyv 3. osztály 

Ismét együtt, ismételjünk! 

A fejezet céljai 

Az anyanyelvi oktatás célja a tanulók tudatos nyelvhasználatának és szóbeli, írásbeli 

kifejezésmódjának fejlesztése. A tanulási folyamat első szakasza – az olvasástanulás –, majd a 

dekódolás megtanulása után az olvasási képességek fejlesztése az 1–2. évfolyam fő feladata 

volt. 3. osztálytól a szövegértés, szövegalkotás képességének fejlesztése kerül előtérbe. 



FI -501020301/1, F I -501020302/1 Olvas ás  3 .  |   F I -501020401/1, F I -501020402/1 Ol vas ás  4 .   

Taní tó i  k éz i kön yv  
 

52 
 

Az ismétlés időszaka lehetőséget biztosít a tanulók ismereteinek feltérképezésére, 

beszédük megfigyelésére. A gyerekek számára lehetővé teszi nyári élményeik megosztását és 

az előző évben olvasottak felidézését. A korábbi tanévben sok mesét, verset olvastak, ebben 

az évben már a mesék tartalmi jellemzőire fókuszálunk. Ezt készítjük elő a már ismert mesék 

felelevenítésével. 

A fejezet feldolgozását diagnosztizáló mérés követi. Ebben rövid szöveg önálló 

megértését ellenőrizzük a szöveghez kapcsolódó kérdésekkel, feladatokkal. 

A fejezet feldolgozására ajánlott idő 

Az ismétlésre a tanév 1–2. hetében kerül sor, kb. 6 óra szükséges hozzá. 

Ajánlott feldolgozási mód 

Az ismétlést a nyári élmények felidézésével (Nyári élmények) kezdjük. Az 

élménybeszámolókhoz a tankönyv javasol témákat, de természetesen ezeken osztályunk 

ismeretében változtathatunk. Minden gyerek megoszthatja gondolatait, ha csoportos 

munkaformában a háromlépcsős interjúval készülnek a beszámolók. Ennek során a 4 fős 

csoportok A, B, C, D jeleket osztanak ki egymás között. Először A elmondja élményeit B-nek, 

ezzel párhuzamosan pedig C elmondja D-nek. A következő lépésben B mondja el élményeit A-

nak, D pedig C-nek. Ezután A elmondja C-nek és D-nek, amit B-től hallott, aki eközben ellenőrzi 

az elmondottakat. Majd B mondja el C-nek és D-nek az A-tól hallottakat, s közben A ellenőrzi. 

Ezután C mondja el a D-től hallottakat A-nak és B-nek, s ezt D figyeli. Végül D mondja el a C-től 

hallottakat A-nak és B-nek, C ellenőriz. A beszámolók végeztével a csoportok kiválasztják a 

legérdekesebbnek tartott beszámolót, s megosztják az osztállyal. Fontos, hogy a beszámolók 

idejét előre beszéljük meg az osztállyal. 

Ezzel a módszerrel azon kívül, hogy mindenkinek biztosítunk lehetőséget a 

megszólalásra, a gyerekek emlékezetét, figyelmét és az egymásra figyelés képességét is 

fejleszthetjük. 

Az esetlegesen megmaradt témákból párban alkothatnak történeteket a gyerekek. (5. 

o. 1. f.) 

A tömörítést gyakorolhatják SMS írásával (5. o. 2. f.). Amennyiben lehetőségünk van 

rá, valódi telefonon írjanak a gyerekek! 

A nyári emlékek felidézését az előző év meséinek felelevenítése követi (Ezt már 

tudom). 

A mesecímek összegyűjtése után a gyerekek a mesék tartalmát mondhatják el 

különböző formában. A kapcsolódó feladatok (6. o. 2–4. f.) lehetőséget biztosítanak a 

differenciálásra, mert szóban és dramatikus játékkal is beszámolhatnak a gyerekek. 

Saját maguk is alkothatnak mesét (7. o. 5. és 8. f.), ezzel a szövegalkotás képessége 

mellett kreativitásukat, fantáziájukat is fejleszthetjük. A mesekártyákat már az előző évről 

ismerik a gyerekek, ez segíti majd később a mesei jellemzők rendszerezését is. 
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Olvasástechnikailag nehéz szavak, szókapcsolatok olvasását gyakorolják a 6. és 7. 

feladatban. Mivel ezek a kifejezések segítik a szövegalkotást is, javasoljuk, hogy olvasásukat a 

mesék alkotása előtt gyakoroltassuk. 

A mesék ismétlése után a tanulók mondogassák a tavaly tanult verseket! Ehhez 

kapcsolhatjuk a verssorok megfigyelését, a rímek keresését (9. o. 12–14. f.). Differenciáló 

feladatként a gyerekek maguk is alkothatnak rímeket, rímelő verssorokat egy-egy megadott 

szóra. Rímgyűjtést is szervezhetünk. Melyik csoport gyűjt több rímelő kifejezést adott idő 

alatt? 

Dramatikus játékra ad lehetőséget a szólások, közmondások eljátszása. 

Mivel ebben az évben igen sokféle szövegtípussal találkoznak a gyerekek, célszerű az 

ismétlő időszak végén az eddig felismert szövegfélék átismétlése (8. o. 9. f.). Alkossanak 

szövegrészletet ők maguk is az egyes szövegfajtákhoz! 

Mit és hogyan olvass? 

A fejezet céljai  

A mindennapi életben való helytálláshoz nélkülözhetetlen az írott szövegek megértése. Már a 

kisiskolásoknak is szükségük lehet arra, hogy olvasás segítségével tájékozódjanak vagy 

oldjanak meg valamilyen problémát. Ezért 3. évfolyamon kiemelt célok közé tartozik az 

olvasásértés megtanítása. Az olvasott szöveg megértésekor tisztában vagyunk az olvasás 

céljával, tudjuk a megszerzett információkat értékelni, rendszerezni. A fejezet szövegei és a 

hozzájuk kapcsolódó feladatok az olvasási stratégiák, szövegértési műveletek megtanítását 

célozzák. 

A fejezet tartalmi elrendezése, tantárgyi koncentráció 

A tankönyvi fejezetben és a hozzá tartozó munkafüzeti oldalakon többségében ismeretközlő 

és dokumentumszövegek feldolgozására nyílik lehetőség. A szövegek témája a korosztályhoz 

közel áll, lányok és fiúk egyaránt találhatnak köztük számukra érdekeset. Pl.: Komodói sárkány, 

Új cipő focistáknak, Esővarázslás. A dokumentumszövegek között olvashatnak szórólapokat, 

mozijegyről gyűjthetnek információkat. 

Az olvasási stratégiák megismerése mellett grafikus szervezők használatát is 

elsajátíthatják a tanulók. Ezek az értő olvasás tanításán túl a tanulás tanulására is alkalmasak. 

A fejezet feldolgozására ajánlott idő 

A témakörre a tanév elején az ismétlés után a heti óraszámtól függően 3, illetve 4 tanórát 

terveztünk. Természetesen az olvasástanítás nem korlátozódik erre a néhány órára. Hiszen az 

itt elsajátítottakat a tanév folyamán végig alkalmazzák a gyerekek. A gyakorlást segítik a 

Munkafüzetben található Értem, amit olvasok c. leckék.  
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A fejezet felhasználási területei 

Egy szöveg megértésének egyik alapfeltétele az olvasás technikájának ismerete. Az olvasás 

jelrendszerének elsajátítása után a folyékony olvasás tanítása kerül előtérbe. Ez utóbbi 

tanítása még központi feladat a 3. évfolyamon is. Ahhoz azonban, hogy tanulóink jártasságot 

szerezzenek a szövegértés különböző fokozataiban, szükséges a különböző olvasási módok 

(áttekintő olvasás, átfutás, beleolvasás, kereső olvasás) megismerése is. 

Ajánlott feldolgozási mód 

A fejezet nyitó leckéjében (I. kötet/16–17. o.) az olvasásra való felkészülést segítő tanácsokat 

és egy mintául szolgáló preparált szöveget találunk. Javasoljuk, hogy ezt a részt közösen 

dolgozzuk fel a gyerekekkel. A tanácsokat lépéről lépésre haladva értelmezzük, és mindegyik 

lépést kövesse kipróbálás! Itt találkoznak a gyerekek insert technikával, mely olyan 

jegyzetelési eljárás, amikor az olvasó a szöveg feldolgozása közben jelöli a számára ismert 

tényeket és új információkat, a további kutatást igénylő részeket. Ezzel az eljárással a tanulók 

aktív módon követhetik saját megértési folyamatukat. 

 
Ok. I./16. 

Az új eljárást A komodói sárkány c. szövegen modellezzük. A technika megismerése 

után készítsenek a tanulók önállóan jegyzeteket a munkafüzet 7–11. oldalán található 

szövegek valamelyikéről! 

A 18. oldalon a diákok hétköznapi szövegeken gyakorolhatják az olvasási stratégiákat. 

A mozijegy (Ok. I./18. o. 3. f.) értelmezése drámajátékkal tehető életszerűvé. A termet 

nézőtérre emlékeztető módon átrendezzük, a sorszéleket és a székeket számjelekkel látjuk el. 

Majd minden gyerek kap egy jegyet, s ennek alapján kell megkeresnie a helyét. (Ezzel a 

szövegértés tanítása mellett a térbeli tájékozódást is segítjük.) Ezután következhet a szöveg 

értelmezése. A feldolgozást a szöveg átfutásával kezdjük, ez az az olvasási mód, melynek során 

kulcsinformációk kiemelése céljából áthúzzuk a szemünket a szövegen. Differenciálásként 
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egyénileg vagy csoportban írhatnak filmajánlót a tanulók egy általuk látott filmről, és ehhez 

készíthetnek mozijegyet is. 

Lépten-nyomon találkozhatunk hirdetésekkel, szórólapokkal. Az ilyen típusú szövegek 

feldolgozási módját ismerhetik meg a tanulók két szórólap segítségével.(Ok. I./18. o. 4. f. és 

Mf. I./9. o. 1. f.). Az olvasást a szöveg áttekintésével kezdjük. Ennek során a szöveg típusáról 

kapunk információt, pontosítjuk az olvasás célját, elvárásokat fogalmazhatunk meg a 

tartalommal kapcsolatban. A teljes szöveg elolvasása után pedig ezeket az elvárásokat 

összevethetjük az olvasottakkal. A kapcsolódó feladatok megoldásához a kereső olvasást 

használják a gyerekek. Ennek az olvasási módnak a használata során egy számunkra fontos 

információ után kutatva futjuk át a szöveget. 

Az újonnan megismert olvasási módokat és jegyzetelési technikát gyakorolhatják a 

tanulók a Munkafüzet 7–11. oldalain található szövegeken. Természetesen itt nem ér véget a 

szövegértés tanítása. Az új ismereteket folyamatosan alkalmazzuk a későbbi 

szövegfeldolgozások során! 

Mesék állatokról 

A fejezet céljai 

Harmadik évfolyamon az olvasástechnika eszközzé fejlesztése megteremti a lehetőségét az 

egyszerű irodalmi formákkal kapcsolatos tapasztalatok szerzésére, az olvasás 

megszerettetésére. A fejezetben állatmeséket és állatos meséket olvashatnak a gyerekek. 

A befogadás, az érzelmi tartalmak átélése mellett a feldolgozás során megfigyelhetik a 

mesék jellemző fordulatait, szókapcsolatait, jellemzőit.  

Az ún. ütköztető szövegek – a mese témájához vagy a mesében szereplő 

valóságtartalomra rávilágító rövid, többnyire ismeretközlő szövegek – segítik a 

fantáziabirodalom elkülönítését a megtapasztalható valóságtól. Ezekkel a szövegekkel 

fejlesztjük a problémamegoldó gondolkodást, felkeltve a hiteles tájékozódásra való igényt. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, tantárgyi koncentráció 

Az I. kötet legterjedelmesebb fejezete túlnyomórészt állatmesékkel foglalkozik. Található 

köztük magyar népmese (A róka, mint pásztor, Farkastanya stb.), más népek meséje (A kisegér 

– indián mese), verses mese (Móra Ferenc: A csókai csóka, Zelk Zoltán: A három nyúl), lírai 

szöveg (Szabó T. Anna: Így sétálnak a varjak, Tóth Krisztina: Londoni mackók), kortárs mese 

(Lázár Ervin: A nagyravágyó fekete rigó, Várszegi Adél: Kismadár és kóró), részletek 

meseregényből (Kormos István: A Pincérfrakk utcai cicák, Bálint Ágnes: Frakk, a macskák réme, 

Berg Judit: Rumini). 

A szépirodalmi szövegen kívül – az ütköztető szövegekben – találhatunk példát 

ismeretközlő szövegekre (Kismacskák, nagymacskák – 45. o., A háziegér – 49. o., Úgy dolgozik, 

mint a güzü stb.), dokumentumszövegre (plakát – Mf. 45. o., könyvajánló – 58. o.), találós 

kérdésekre (27. o.). 
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A mesék tematikus blokkokba szerkesztve olvashatók. A válogatás szempontja a mese 

főszereplője: macska, kutya, nyúl, medve, madarak. 

A szövegfeldolgozás folyamatában gyakran építünk a tanulók együttműködésére, 

alkalmazunk kooperatív technikákat, fejlesztve ezzel az együttműködési képességet. Szerepet 

kap a szóbeli és írásbeli szövegalkotás is. A mesékhez kapcsolódó ismeretközlő szövegek 

feldolgozásával a természettudományos kompetenciák is fejleszthetők. A differenciálásra is 

alkalmas, problémahelyzetekből kiinduló feladatok fejlesztik a hatékony, önálló tanulás 

képességét. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

A témakör feldolgozására a tantárgy heti óraszámától (heti 4, illetve 3 óra) függően 59, illetve 

45 órát terveztünk. Ebből 12–9 órát gyakorlásra, ellenőrzésre. A bőséges szöveganyag nagy 

szabadságot biztosít a tanító számára, hogy tanítványai aktuális tudásának, érdeklődésének 

megfelelően alakítsa a tananyagbeosztást, és válogasson a szövegek között. 

Ajánlott feldolgozási mód 

A mai kihívásoknak leginkább megfelelő feldolgozási mód, amikor a tanulóknak lehetőséget 

biztosítunk arra, hogy az új tudáselemeket a már meglévő tudásukhoz illeszthessék. Ezért 

javasoljuk a szövegek feldolgozásához az RJR – ráhangolódás, jelentésteremtés, reflektálás – 

technikát. 

A ráhangolódás szakaszában a motiváció és figyelemfelkeltés mellett előkészítjük az 

olvasandó szöveg megértését. A szövegeket bevezető sorok az érdeklődés felkeltése mellett 

a kommunikációs előkészítésre is lehetőséget adnak.  

 
Ok. I./66. 

A Mióta haragszik a kutya a macskára c. mese elolvasása előtt csoportokban beszéljék 

meg a gyerekek a felvetett kérdést (Ok. I. 66. o./1. f.)! 

Az egerek c. mese megismerése előtt adjunk lehetőséget vitára, hogy vajon miért 

szeretik, illetve nem szeretik az emberek az egereket (Ok. I. 46. o./1. f.)! 

Szintén a kommunikációs előkészítéshez tartozik a szöveggel kapcsolatos 

előfeltevések, jóslások megfogalmazása. Meg kell figyelni az illusztrációt, címet, a tanulók 

megfogalmazzák véleményüket a szöveg tartalmáról, a szereplőkről, a helyszínekről. Ezek a 

feladatok a majdani szövegfeldolgozást támogatják (Ok. I. 70. o./1. f., Ok.I. 38. o./3. f.). 
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Ha a szövegben a gyerekek számára ismeretlen és az olvasottak megértését akadályozó 

szavak, szókapcsolatok vannak, időt kell szánnunk ezek értelmezésére. Az értelmezést segítő 

feladatok biztosítják, hogy a tanulók maguk fedezhessék fel a szavak jelentését. Így 

alkalmazásképes tudást szerezhetnek, és a megértett kifejezések beépülhetnek aktív 

szókincsükbe (Ok. I. 24. o./1. f.). 

Többször kerül ebbe a részbe szólások, közmondások értelmezése is, hiszen ezek a népi 

kincsek a szöveg megértését, tartalmi mondanivalóját remekül kiemelik.  

Az olvasástechnikai előkészítés során a nehezebben olvasható vagy hosszabb szavak 

(Ok. I. 52. o./1. f.), szókapcsolatok (Ok. I. 132. o./1. f.), mondatok (Ok. I. 78. o./3. f.) olvasását 

gyakoroljuk.  

Az előzetes tudás előhívására kiváló technika a gondolattérkép készítése, amely a 

környezetismeret tantárggyal koncentrál, és a fogalmazás tárgyban tanult állatleírás 

struktúráját és algoritmusát követi. Elkészítését fokozatosan tanítjuk meg. 

 
Ok. I./32. o. 

A szöveg megismerése történhet egyéni néma olvasással, párban olvasással, tanítói 

bemutatással. A tanítói bemutatás növeli a befogadás élményét, és segíti a szöveg elsődleges 

megértését.  

Hosszabb szövegeknél (Az állatok nyelvén tudó juhász, A nagyravágyó feketerigó, Kacor 

király stb.) a megállók a feldolgozást segítik. Ezekhez a megállókhoz kapcsolhatunk jóslásokat. 

Összehasonlíthatjuk előzetes feltevéseinket az olvasottakkal, illetve megfogalmazhatjuk 

elképzeléseinket a mese folytatásáról. 
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Ok. I./147. o. 

A reflektálás szakaszában jól használhatók a különféle grafikus szervezők. Vázlatkör 

kiegészítése után készülhetnek föl a gyerekek a szöveg tartalmának elmondására. Táblázatban 

vagy tulajdonságtérképen gyűjtik össze a szereplők tulajdonságait. A Venn-diagram alkalmas 

szereplők, szövegek összehasonlítására. Azonos témában írt különböző műfajú szövegek 

összehasonlítását végezhetjük fogalomtáblázat segítségével. A kóró és a kismadár népmese 

és a Kismadár és Kóró verses mese vizsgálatát (Ok./II. 132. és 134. o.) az alábbi táblázattal 

segíthetjük. 

 szereplők esemé-

nyek 

helyszínek tartalom szerkezet stílus 

mese       

verses 

mese 

      

A feladatok között differenciáltan válogassunk! Nem szükséges minden tanulónak 

minden tankönyvi, munkafüzeti feladatot elvégeznie.  

A versek feldolgozásakor is az RJR modellt alkalmazzuk! Nem javasoljuk a vers 

hagyományos iskolai elemzését. Tegyük lehetővé a személyes élmények felszabadulását, a 

gyerekek alkotói készségére építve irányítsuk tanítványaink figyelmét egy-egy vers 

hangulatára, üzenetére! A vers értelmezésének tekinthető az is, ha a gyerekek illusztrációt 

készítenek a vershez, vagy lerajzolják a vershez kapcsolódó belső képüket, ha dallamot vagy 

ritmuskíséretet alkotnak a vershez, ha közösen eljátszanak egy versrészletet. 

A ráhangolódási szakaszban kerülhet sor a személyes élmények felelevenítésére. 

Tandori Dezső medvés verseinek feldolgozása előtt hozzák be a gyerekek mackóikat, és 

készítsenek kiállítást belőlük! El is játszhatják, miről beszélgetnek a mackók (Ok. I. 100. o. 1.; 

5. f.). Érzelmi, hangulati előkészítésként utánozhatják a különböző medvefélék mozgását, 

kipróbálhatják, milyen medvének lenni (Ok. I. 100. o./4. f.). 

A jelentésteremtés során ismerik meg a gyerekek a verset. A teljes vers megismerése 

előtt végezhetnek különböző kreatív-produktív gyakorlatokat.  
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Kaphatnak foghíjas szöveget. 

„Most közösen fogunk utazni, hogy hova, azt nektek kell kitalálnotok Tóth Krisztina 

versének részlete alapján.” (Tóth Krisztina: Londoni mackók – Ok. I./105.o.) 

„Kézen foglak, fütyülök a gondomra, 

elmegyünk a repülővel ………” 

A gyerekek csoportban gyűjthetnek ötleteket a verssor befejezéséhez. 

Soha ne maradjon el a vers tanítói bemutatása! A vershallgatás segíti a belső 

képalkotást, ami a megértés alapja. 

A gyerekek készítsenek illusztrációt a vershez, vagy játsszák el! A Londoni mackók 

feldolgozásakor eljátszhatják a mackók teázását.  

A jelentésteremtés szakaszában kerül sor a vers formájának megfigyelésére. Vizsgáljuk 

meg, hány versszakból, hány sorból áll a vers, keressünk rímeket! 

Használjunk ritmushangszereket! A gyerekek szívesen készítenek a versekhez 

ritmuskíséretet, s eközben játszva szereznek verstani tapasztalatokat. Fekete Vince 

Medverapp c. verséhez (Ok. I./103. o.) készíthetnek rapzenét, előadhatják rap stílusban a 

verset. 

Magazinok 

A fejezet céljai: 

Új elem az Olvasókönyvben a magazinok szerepeltetése. Ezek a gyermekmagazinok rövid, 

változatos szövegekkel segítik az olvasóvá nevelést. A gyerekek olvashatnak ismeretközlő és 

szépirodalmi szövegeket az adott hónapról vagy témáról. Ezek mellett megjelennek az ún. 

dokumentumszövegek (hirdetések, táblázatok, receptek, játékleírások stb.) is.  

A szövegek alkalmasak differenciálásra, az olvasástechnika fejlesztésére. A tipográfia is 

a gyermekújságokéhoz hasonló, segíti a vizuális percepció fejlesztését. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, tantárgyi koncentráció 

A magazinok között vannak hónapokhoz, jeles időszakokhoz (Farsang, Karácsony) köthetők, 

illetve egy adott témakörhöz (sárkányok, kutyák, hagyományok stb.) kapcsolódók. Ennek 

megfelelően nem egy fejezetbe elrendezve jelennek meg a kötetekben. A havi és az évkörhöz 

kapcsolódó magazinok elhelyezésénél a javasolt tanmenetet vettük figyelembe, hogy az adott 

hónapnál, illetve jeles időszaknál olvashassák ezeket a tanulók. A témakörhöz köthető 

magazinok pedig a kapcsolódó témakör után találhatók. Pl.: Miután feldolgozták az 1. kötet 

„kutyás” meséit (Mióta haragszik a kutya a macskára?; Jancsika kutya akar lenni stb.), 

olvashatják a Kutyavilág magazin szövegeit. Az adott témakör megkezdése előtt feldolgozva 

pedig alkalmasak az előzetes ismeretek rendszerezésére és az érdeklődés felkeltésére. 

A magazinok szövegei lehetőséget adnak a tantárgyi koncentrációra is. Sok a 

kapcsolódási pont a környezetismerethez. Olvashatnak egy adott hónap időjárásáról (havi 
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magazinok), kutyák jellemző tulajdonságairól (Kutyavilág magazin), gyógynövényekről (Fűben-

fában orvosság magazin).  

Az időszemlélet fejlesztését segíti a havi magazinok elején található naptár.  

A néphagyományok ápolására adnak lehetőséget a magyar népszokásokhoz, jeles 

napokhoz köthető cikkek (Dömötör-napi időjóslás, Szent András napjához kötődő 

népszokások novemberben, karácsonyi-újévi köszöntések, aratáshoz kötődő hagyományok 

stb.). Külön magazint is szenteltünk a népi hagyományoknak (Hagyomány magazin). A 

magazinokban olvashatnak a gyerekek jeles történelmi eseményekről (Októberi magazinban 

az aradi vértanúkról, az 1956-os forradalomról, a Márciusi magazinban a március 15-i 

eseményekről). 

Technikaórán vagy kézművesfoglalkozásokon elkészíthetjük a kiszebábot, aratódíszt, 

adventi koszorút, karácsonyi ajándékokat. 

Javulhat a szóbeli kommunikáció a feldolgozáskor alkalmazott csoportos és páros 

beszélgetések során, az együttműködésre épülő feldolgozással pedig a szociális 

kompetenciákat fejleszthetjük. Fontos leszögezni, hogy ezek a szövegek nem megtanulni való 

tartalmakat közvetítenek. Ugyanakkor a tanulni tanulás fejlesztését is szolgálják. 

A fejezet feldolgozáshoz ajánlott idő 

A tantárgy heti óraszámától (heti 3 vagy 4 óra), a gyerekek érdeklődésétől függően az egyes 

magazinok feldolgozására 1, illetve 2 tanórát szánhatunk. A feldolgozás folytatódhat délutáni 

szabadidős foglalkozásokon vagy egyéb tanórákon (pl.: technikaóra) is. Délután vetélkedőt, 

kvízjátékot rendezhetünk, tablót készíthetnek a gyerekek a magazinban olvasottakról, 

könyvtári kutatómunkát is végezhetnek az adott témával kapcsolatban. Kipróbálhatjuk a 

tanórán olvasott játékot vagy népszokást (pl.: kiszehajtás, pünkösdikirály-választás, 

ugróiskola).  

Ajánlott feldolgozási mód 

Havi magazinok: 

A magazinok első lapján az időbeli tájékozódást támogató naptár található, melyben az adott 

hónap neve kiemelve jelenik meg. Leolvastathatjuk az előző és következő hónapok neveit, 

felidézhetjük az előző hónap fontosabb eseményeit. 

 
Ok. I./10. 
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Az ismeretek gazdagítását szolgálja és differenciálási lehetőséget biztosít az I. kötet 

havi magazinjainak két állandó rovata. A Születésnaposok rovatban az adott hónap neves 

szülöttei jelennek meg rövid magyarázattal. A gyerekek könyvtárban, interneten további 

adatokat kereshetnek róluk, s tudásukat megoszthatják osztálytársaikkal. 

 
Ok. I./28. 

A Fontos napok rovat az adott hónap országos vagy nemzetközi vonatkozású kiemelt 

napjaira hívja fel a figyelmet (szeptember – Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi 

napja, A magyar népmese napja, január – A magyar kultúra napja stb.). 

 
Ok. I./12. 

A magazinokban olvashatnak a gyerekek egy-egy magyar népszokáshoz, jeles naphoz 

köthető cikket, ismeretközlő szöveget is (Balázsjárás, kiszehajtás, Hogyan vesd el a 

lucabúzát?). A legenda mint műfaj meghatározását, műfaji besorolását készítik elő az egy-egy 

szent életével kapcsolatos írások. Az érdekes, figyelemfelkeltő cikkekben Szent Mihály, Szent 

Ferenc, Szent Márton, Szent Miklós és Szent Balázs élettörténete és a hozzá kapcsolódó 

hagyomány jelenik meg. 

A Nyelvöltő, Nyelvelő rovat egy-egy szó, kifejezés jelentéseit magyarázza. 
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Mindegyik magazinban megtalálhatóak klasszikus és kortárs költők versei is. Ezeket 

többfélemódon közelíthetjük meg, úgy, hogy biztosítsuk a gyerekek számára a kreatív 

befogadás lehetőségét.  

Az Októberi magazinban kapott helyet Szilágyi Domokos Eső c. verse, mely kiváló 

alkalom ritmusjátékra. A vers megismerése előtt ráhangolásként játsszuk el a Trópusi eső 

játékot! Ez egy finommozgást, ritmusérzéket, auditív képességeket, figyelemkoncentrációt 

fejlesztő játék. Körben állunk, és egy erdő fái vagyunk. Lassan csöpögni kezd az eső, zuhog, 

majd eláll. A tanító elindít egy mozdulatot, a mellette álló átveszi, majd a következő is folytatja. 

Ha a mozdulat körbeért, új mozdulatot indít, és azt adja mindenki tovább. Teljes csendből 

indulunk. 1. mozdulat: tenyerek összesimítása, 2. halk csapkodás a csuklón, 3. taps, 4. taps és 

dobogás együtt. Innen visszafelé lépkedünk. 5. taps 6. gyengéd csapkodás a csuklón 7. 

tenyerek összesimítása 8. teljes csend. 

A verset mondogassuk a szövegnek megfelelő hangerőváltással! Ha már jól tudják a 

gyerekek a szöveget, készítsenek hozzá ritmuskíséretet őszi termésekkel (dió, makk, 

gesztenye)! 

Ugyanebben a számban olvasható Kányádi Sándor Fa az ágát földre hajtja c. verse. A 

vers megismerése előtt tegyünk zacskóba almát, körtét, diót, krumplit! A gyerekek tapintás 

alapján találják ki, mi van a zacskóban!  

Játszhatunk úgy is, hogy megmondjuk, mi minden került a zacskóba. Ekkor a gyerekek 

a vers mondogatása közben, csak tapintásukat használva vegyék ki a megfelelő termést! 

A Januári magazinban nézegessük, olvasgassuk Verbőczy Antal képversét! Figyeltessük 

meg a gyerekekkel, hogyan lesz a verssorokból kép! Ezután adjunk teret a gyerekek 

próbálkozásainak is! Képpé alakíthatnak hagyományosan tördelt verset, vagy adott képhez 

illeszthetnek verssorokat. 

Évkörhöz kapcsolódó magazinok: 

A karácsony, farsang egyaránt fontos a gyerekek életében, ezért ezekhez az időszakokhoz 

külön magazinszámok kapcsolódnak. Mindkettőben találhatók szépirodalmi, ismeretközlő és 

dokumentum típusú szövegek is, melyek változatos feldolgozási módokat tesznek lehetővé. 

A Karácsonyi magazin receptjének feldolgozásához használhatjuk a kockázás technikáját. A 

csoport minden tagja megkapja a szöveget, majd önállóan elolvassák azt. Ezt követően minden 

csoport kap egy nagyobb kockát, melynek lapjain a következő kérdések szerepelnek: 

 Miből készült a tésztája? 

 Hogyan lehet díszíteni? 

 Hogy néz ki? (mérete, színe, alakja) 

 Hogyan készül a tésztája? 

 Miért kell hűtőszekrényben tartani? 

 Mi jut eszedbe róla? 
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A csoporttagok dobnak a kockával, majd válaszolnak a dobott kérdésre. A válaszokat 

kérhetjük írásban is. 

 
Ok./II. 111. o. 

Tematikus magazinok: 

A gyermekújság tipográfiáját követő magazinok alkalmasak a változatos szövegtípusok 

olvastatására úgy, hogy önálló szerkezeti egységként belesimulnak a fejezetekbe. Nagyobb 

szabadságot nyújtanak a pedagógus számára, hogy mit olvastasson el belőlük, kérdések-

feladatok híján milyen feldolgozást választ hozzájuk. A fő cél az előbbiek mellett az olvasás 

megszerettetése és az élmény szintű olvasás elérése. 

A magazinok az olvasókönyv egy-egy fejezetéhez kapcsolódnak: Kutyavilág magazin, 

Sárkány magazin, Fűben-fában orvosság magazin, Hagyomány magazin, A magyar tájról 

magazin. 

A Kutyavilág magazin feldolgozásakor beszélgessünk a gazda felelősségéről, az 

élőlények iránti tiszteletről, gondoskodásról! Az állatorvos válaszol c. játékos inverz szöveg a 

kutya „szájába adja”, hogy milyen gazdinak kell lenni ahhoz, hogy a kutya jól érezze magát. Ne 

feledkezzünk meg a gyerekek személyes élményeinek bevonásáról sem! 
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A Sárkány magazin és a Fűben-fában orvosság magazin segíti a hiteles tájékozódásra 

való igény kialakítását. A népmesék sárkányai után a diákok olvashatnak a legendák 

sárkányairól és a valóságos sárkánygyíkról (komodói sárkány) is. A mesebeli sárkányfűárus 

mellett megismerhetik a gyógyító fűszerszámokat. 

A magazinokhoz, mint említettük, nem kapcsolódnak tankönyvi feladatok, kérdések. 

Így megmarad a gyermekújság hangulata ezeknek az oldalaknak. A feldolgozás módja nagyban 

függ a gyerekek olvasási képességeitől, szövegértésük szintjétől, érdeklődésüktől. A tanító 

ennek megfelelően válogathat az adott magazin szövegeiből, és választhatja meg a 

módszereket, munkaformákat. Nem elvárás, hogy mindegyik szöveget minden tanulóval 

feldolgozzuk. Fontos szerep jut a továbbgondolásnak, differenciálásnak. A szövegek 

alkalmasak csoportmunkában történő feldolgozásra.  

A Sárkány magazin feldolgozását kezdhetjük a népmesék sárkányairól való ismeretek 

összegyűjtésével. Ehhez jó módszer, ha a gyerekek csoportokban egy gondolattérképen 

rendszerezik előzetes ismereteiket. Ezt követően fussák át a Magazin cikkeit, s válassza ki 

mindenki az őt legjobban érdeklő írást! A gyerekek érdeklődésének megfelelően alkossunk 

csoportokat! (Pl.: 1.: A hős sárkányölő legendája, 2.: Kitekintő, 3.: A komodói sárkány, 4.: Mit 

jelent a sárkány szó?) A csoport tagjai önálló, néma olvasással ismerkednek meg a választott 

szöveggel. Ezt követően megbeszélik az olvasottakat, leírják az esetlegesen felmerülő 

kérdéseiket, jegyzetet készítenek a szöveg legfontosabb gondolatairól. Mindegyik csoport 

megfogalmaz 2-3 kérdést, amelyeket a csoportbeszámolót követően feltesznek társaiknak a 

megértés ellenőrzésére. A csoportok beszámolnak az általuk olvasott szöveg tartalmáról, és 

felteszik kérdéseiket.  

Nem igényel hosszabb elemzést a magazinban található viccek feldolgozása. Érdemes 

megbeszélni, mi adta a humorát, mi segítheti az előadást, hogy a poén érthető és nevettető 

legyen. A gyerekek maguk is próbálkozhatnak megadott témáról viccet írni. 

A filmajánló alapján készíthetünk egy sokak által látott filmről ajánlót. A csoportok 

ugyanarról a filmről készítik ajánlójukat, ezeket egymásnak felolvassák, majd összehasonlítják. 

Időkitöltő vagy délutáni feladatnak választhatnak az apróhirdetés, a rejtvény közül. 

A munkafüzetek kapcsolódó feladatai a szövegek megértésének ellenőrzésére 

szolgálnak, és széles körű differenciálásra adnak lehetőséget.  

Csoportokban dolgozzuk föl a Hagyomány magazin játékleírását (Ok./II. 114. o.). A 

csoportok elolvassák a játék szabályát, majd rajzos jegyzetet készítenek hozzá. Ezután a 

csoportok hasonlítsák össze leírásaikat, majd a leírások alapján próbáljuk ki a játékot! Így 

biztosan kiderül, ha valamelyik leírás nem pontos. 
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Varázslatos mesék 

A fejezet részcéljainak leírása 

A fejezet a népmesék világával foglalkozik. A bemutatott mesék többsége tündérmese, 

melyeken keresztül folytatjuk az előző évfolyamon elkezdett alapozást. A gyerekek 

megfigyelhetik a mesekezdő és -befejező formulákat, mesei kifejezéseket, meseszámokat, és 

bővítik a mesék állandó szereplőinek körét. 

Az ütköztető szövegek beépítésével fejlesztjük a problémamegoldó gondolkodást, 

felkeltve a hiteles tájékozódásra való igényt. 

A szövegértés szintjét mérhetjük a munkafüzet „Értem, amit olvasok” szövegeivel. 

Ebben a fejezetben négy ilyen szöveg található. Van köztük ismeretközlő szöveg (Királyfik, 

hercegek – Mf./II. 22. o.), meserészlet (Andersen: Akis hableány – Mf./II. 18. o.), mese (Grimm: 

A bölcs pásztorfiú – Mf./II. 8. o.). 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, tantárgyi koncentráció 

Az I. kötet legterjedelmesebb fejezete túlnyomórészt tündérmesékkel foglalkozik. Található 

köztük magyar népmese (A csillagszemű juhász, A deákból lett király), Benedek Elek meséje (A 

szerencsepróbáló királyfi, Mezőszárnyasi), műmese (Borsószem hercegkisasszony, A világot 

betakaró szoknya), más népek meséje (Mirkó királyfi meg a táltos paripa – francia eredetű 

vándormese), verses mese (Móra Ferenc: A didergő király). 

Az előző kötetből már ismert ütköztető szövegek ebben a fejezetben is segítik a 

fantáziabirodalom elkülönítését a megtapasztalható valóságtól. 

Az állatmesék birodalmából Az égig érő mesefa vezet át a tündérmesék birodalmába. 

A próbatételeket, a mesekezdő és -befejező formulákat figyeltethetjük meg A csillagszemű 

juhász és A deákból lett király meséiben. 

A mesék kitalált lényeivel – tündérek, boszorkányok, manók, sárkányok, táltos – 

találkozhatnak a gyerekek A két tündér, A világot betakaró szoknya, a Mirkó királyfi meg a 

táltos paripa és a Mezőszárnyasi c. mesékben. Külön tematikus egységbe kerültek a 

királylányok és királyfiak. Ez utóbbi kettőben nagyon jól megfigyeltethetők a jellegzetes mesei 

kifejezések, szófordulatok.  

Ebbe a fejezetbe iktattuk be a Sárkány magazint (a magazinok feldolgozásáról külön 

fejezetben írtunk). Ez a magazin az ütköztető szövegekhez hasonlóan segíti a gyerekeket a 

fantázia birodalmának és a megtapasztalható valóságnak az elkülönítésében. A sárkányölő 

királyfi után találkozhatnak a legendák hős sárkányölőjével és a valóságos sárkánnyal 

(komodói sárkánygyík) is. 

A szövegfeldolgozás folyamatában építünk a tanulók együttműködésére, kooperatív 

technikákat alkalmazunk, fejlesztve ezzel az együttműködési képességet. Szerepet kap a 

szóbeli és írásbeli szövegalkotás is. A mesékhez kapcsolódó ismeretközlő szövegek 

feldolgozásával a természettudományos kompetenciák is fejleszthetők. A differenciálásra is 
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alkalmas, problémahelyzetekből kiinduló feladatok fejlesztik a hatékony, önálló tanulás 

képességét. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

A témakör feldolgozására a tantárgy heti óraszámától (heti 4, illetve 3 óra) függően 26, illetve 

21 órát terveztünk. Ebből 6-7 órát gyakorlásra, ellenőrzésre. A bőséges szöveganyag nagy 

szabadságot biztosít a tanító számára, hogy tanítványai aktuális tudásának, érdeklődésének 

megfelelően alakítsa a tananyagbeosztást, és válogasson a szövegek között, illetve ehhez 

igazítva dolgozzák föl az olvasmányokat. Az olvasókönyvi szövegeket lehet – sőt néha kell – a 

tanmenettől eltérő óraszámban feldolgozni. Nem feledkezhetünk meg az olvasási 

nehézségekkel, tanulási problémákkal küzdő gyerekekről. Több tanítói segítséggel, illetve 

tartalmi differenciálással segíthetjük a képességfejlesztést.  

Ajánlott feldolgozási mód 

A szövegek feldolgozásához az RJR – ráhangolódás, jelentésteremtés, reflektálás – technikát 

javasoljuk. 

A ráhangolódás szakaszában a motiváció és figyelemfelkeltés mellett előkészítjük az 

olvasandó szöveg megértését. Szövegeket bevezető sorok az érdeklődés felkeltése mellett a 

kommunikációs előkészítésre is lehetőséget adnak.  

 
Ok./II. 44. o. 

 
Ok./II. 34. o. 

Érdekes beszélgetésre ad lehetőséget annak megvitatása, hogy miféle kötelezettségei 

vannak egy királyi sarjnak, ki mit tenne egy király vagy királylány helyében (Borsószem 

hercegkisasszony). 
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Már a ráhangolódáskor foglalkozzunk a mesei jellemzőkkel, hogy ráirányítsuk a 

gyerekek figyelmét a kiemelni kívánt jellemzőre! A csillagszemű juhász feldolgozása előtt 

idézzék fel a tanulók azokat a meséket, amelyekben a főhősnek próbákat kellett kiállnia (Ok./II. 

6. o. 1. f.)! Mielőtt elolvassuk A deákból lett királyt, mesekezdő, mesezáró formulákat 

gyűjthetünk a már megismert mesékből.  

Az előzetes ismeretek összegyűjtésére ad lehetőséget a sárkányok jellemzőinek 

összegyűjtése fürtábrába. 

 
Ok./II. 34. o. 

A fejezetben egy hosszabb mese található, a Mezőszárnyasi. A feldolgozást a már 

ismert megállók segítik. A megállók kérdései egyrészt az eddig olvasottak megértését 

támogatják, illetve jóslásokat, előfeltevéseket fogalmazhatnak meg a gyerekek a következő 

résszel kapcsolatban. 

 
Ok./II. 37. o. 

A jóslások meghallgatásakor mindig kérjünk indoklást és magyarázatot az előzőleg 

olvasottak alapján! Pl.: Miért gondolod, hogy még nem érnek véget Mezőszárnyasi 

megpróbáltatásai? Igazold az eddig olvasottak alapján elképzeléseidet! 
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A szöveg megismerése történhet egyéni néma olvasással, párban olvasással, tanítói 

bemutatással. A tanítói bemutatás növeli a befogadás élményét, és segíti a szöveg elsődleges 

megértését. Párban olvasás módszerének alkalmazásakor egy jól és egy kevésbé jól olvasó 

gyerek alkot párt, és felváltva hangosan olvasnak. A jobban olvasó tanuló olvassa a hosszabb 

részeket! Kombinálhatjuk is az olvasási módszereket. Az olvasási nehézségekkel küzdő 

gyerekeknek a tanító olvassa föl a mesét, a többiek néma olvasással ismerkednek a szöveggel. 

A szöveg elsődleges megértésének ellenőrzését segítik a szövegek után található 

kérdések. Ezek a kérdések általában a szereplőkre, a helyszínre és az eseménysorra 

vonatkoznak.  

 
Ok./II. 11. o. 

 
Ok./II. 46. o. 

A reflektálás szakasza segíti, hogy a megszerzett ismeret, tudáselem beépülhessen a 

meglévő tudáshálóba, és megfelelő kapcsolat alakuljon ki az egyes tudáselemek között. Ekkor 

kerülhet sor vázlat készítésére vagy kiegészítésére (Mf./II. 21. o. 3. f.), a mese tartalmának 

elmondására. A tartalom elmondását segíti a vázlat, a mesekártyák. A reflektálás szakaszában 

biztosítsunk lehetőséget, hogy a gyerekek megoszthassák személyes véleményüket! A „Mit 

gondolsz?”, „Szerinted miért történt így?” kezdetű kérdések indítják el a gyerekeket a 

személyes olvasat kialakulásában. Pl.: Mondd el, szerinted miért hívták vissza a jómódban élők 

is a tündéreket! (Ok./II. 17. o. 4. f.) Mit gondolsz, miért tett fel a királykisasszony a kérőinek 

találós kérdéseket? (Ok./II. 25. o. 2. f.), Szerinted miért lett a juhászból jó király? (Mf./II. 7. o. 

9. f.) 
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Fontos szerep jut a feldolgozás folyamatában a grafikus szervezőknek, melyek 

alkalmasak az ismeretek, gondolatok jól áttekinthető megjelenítésére. A lényegkiemelést 

segíti a vázlatkör készítése. 

 
Mf./II. 11. o. 

A táblázatba rendezés átláthatóvá teszi a meséből gyűjtött információkat. A 

csillagszemű juhász próbáinak, segítőinek összegyűjtése, rendezése segíti a mesei jellemzők 

meglátását. 

 
Mf./II. 6. o. 

A szereplők tulajdonságainak összegyűjtését segíti a tulajdonságtérkép készítése. 

Ennek mindig legyen része a tulajdonságok indoklása a szereplő cselekedetei alapján! 
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Mf./II. 7 o. 

Eseményeket, szereplőket összehasonlíthatunk táblázatba rendezéssel (Mf./II. 11. o. 

4. f.), de kiváló eszköze ennek a Venn-diagram is. 

 
Mf/II. 19. o. 

A tündérekkel kapcsolatos szövegek feldolgozását segíti a TTM táblázat. Ebben a 

gyerekek összegyűjthetik előzetes ismereteiket (Tudom), azokat, melyeket az olvasottakból 

tudtak meg (Megtanultam), és azokat, melyekre még kíváncsiak. 
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Mf./II. 17. o. 

A táblázat jellegéből adódóan nem egyszerre kell kitölteniük a gyerekeknek. A téma 

indításakor gyűjtsék össze előzetes ismereteiket (a táblázat első oszlopa), a szövegek 

feldolgozásával párhuzamosan jegyezzék le az új ismereteket (a táblázat második oszlopa), és 

a téma lezárásaként írják le, mire kíváncsiak még (a táblázat harmadik oszlopa)! Beszéljék meg 

azt is, hol lehet utánanézni azoknak a kérdéseknek, feltevéseknek, amelyekre kíváncsiak! 

Használjuk a szövegfeldolgozás során a második évfolyamról ismert mesekártyákat is! 

Ezeken egy-egy szimbólum jelzi a mesei attribútumokat, szereplőket, fordulatokat. Kirakhatjuk 

belőlük a mese vázlatláncát (Ok./II. 46.o. 5. f.). Ez segítheti új mesék megalkotását (Ok./II.34. 

o. 1. f.). A mesék margóján látható mesekártyákat hívjuk segítségül tartalommondáshoz, 

segítségükkel könnyebben fókuszálhatnak a gyerekek a mesei jellemzőkre. A Mezőszárnyasi c. 

mese margóján a számok segítik a meseszámok megkeresését, felidézését. 

Időbolt 

A fejezet céljai 

Az Időbolt c. fejezet az időbeli tájékozódás fejlesztését szolgálja. Mivel 3. évfolyamon 

elkezdjük a mesék világát ütköztetni a valósággal, megjelennek a történelmi olvasmányok, 

fontos, hogy ehhez alapot szolgáltassunk. Elengedhetetlen, hogy az olvasmányokhoz tartozó 

történelmi kor kapcsán a tanuló tájékozódni tudjon az időben. E nélkül a történelmi tárgyú 

írások nem tudnak beágyazódni az ismeretek közé, csak önálló történetként foglalkozhatunk 

velük.  

A fejezetben nem megtanítandó, számon kérhető ismereteket akarunk átadni, a cél az 

időszemlélet fejlesztése. A fejlesztés eredménye a történelmi olvasmányok feldolgozása során 

válik érzékelhetővé. Figyeljük meg, el tudja-e helyezni a tanuló az adott eseményt, történelmi 

személyt az időszalagon, tud-e eseményeket sorba rendezni! 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, tantárgyi koncentráció 

Az időbeliséget az életmód, viselet, tárgykultúra felől közelítjük meg, és fokozatosan haladunk 

a sematikus ábrázolásig. 

Az idő mint mérhető mennyiség része a természettudományos tantárgyaknak is. Az 

időszalag tulajdonképpen egy számegyenes, a különböző irányokba való lépkedés a 

számfogalmat erősíti. Az évszakok, hónapok ciklikus sorozatának megfigyelésével szintén 

matematikai kompetenciákat is fejleszthetünk.  

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

A tantárgy heti óraszámától (4 vagy 2 óra) függően 4, illetve 2 órára terveztük a fejezet 

feldolgozását. Ugyanakkor a témával való foglalkozás nem ér véget ezzel a néhány órával. A 

történelmi olvasmányok feldolgozásának mindig része az adott történelmi személy vagy 

esemény idejének elhelyezése a korban. 
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Ajánlott feldolgozási mód 

Az idővel való foglalkozást személyes emlékek, élmények felidézésével indítsuk. A gyerekkori 

emlékek felidézését (Ok. II. 57. o. 3. f.) segíti a fényképes tablókészítés a kisgyerek életének 

eddigi állomásairól. Már itt szerepet kap a sorrendiség, az előtte, utána fogalma. Távolabbi 

időkbe visz a szülők, nagyszülők gyerekkori emlékeinek összegyűjtése (Ok. II. 57. o. 4. és 5. f.). 

Ehhez már nem kapcsolódik saját emlék a gyerekek részéről, csak a családdal való beszélgetés 

alapján ismerik meg. A beszámolók közben megtapasztalják azt – a kisgyerekek számára 

nehezen felfogható dolgot –, hogy az ő életük előtt is történtek események. Ehhez 

kapcsolhatjuk a most, a régebben, nagyon régen fogalmakat.  

A számegyenesekkel már sokat találkozhattak a gyerekek matematikaórákon, most 

bővítjük a fogalmat, a számokhoz eseményeket rendelünk. A fokozatosság elvét betartva 

először éves lépésekben személyes időszalagon helyezzük el az eseményeket. Papírból 

elkészíthetik a gyerekek saját időszalagjukat is, majd csoportokban beszámolhatnak társaiknak 

arról, melyik évben milyen fontos események történtek velük. Tegyenek fel olyan kérdéseket 

egymásnak, amelyekben szerepelnek az előtte, utána fogalmak (Ok. II. 58. o./6–7. f.)! 

Fokozatosan növeljük az egységeket az időszalagon. Az éves egységet követi a 

tízesével, százasával való visszalépkedés. Ezeket – a gyerekek számára már szinte 

felfoghatatlanul nagy időszakokat – az életmód és tárgykultúra változásainak 

megfigyeltetésével tesszük megfoghatóvá. Megfigyelhetik, hogyan változott az évtizedek, 

évszázadok során a távközlés. Végigkövetjük a számítógép útját a kezdetleges 

számolóeszközöktől napjainkig (Ok. II. 58. o./7. f.). 

Sok érdekességről olvashatnak a gyerekek a témakör feldolgozása során, pl.: Mióta 

használnak az emberek villát?, Mióta eszünk paradicsomot? A kapcsolódó szövegek elolvasása 

előtt tegyük fel ezeket a kérdéseket a gyerekeknek, beszélgessünk arról, szerintük mennyi idő 

telhetett el a villahasználat, a paradicsom megismerése óta! Megint előkerülhetnek a régen, 

nagyon régen, előtte, utána fogalmak.  

A különféle naptárok megismerése, a naptár használatának gyakorlása szintén az 

időbeliség megértését segíti. Összegyűjthetjük, hogy az osztály tagjai mely hónapokban 

születtek. Érdekes lehet a gyerekek számára a különböző évek naptárjainak összehasonlítása. 

Ennek során megfigyelhetik, hogy egy adott dátum mely napokra esik az egymást követő 

években. Differenciáló feladatként adhatunk kutatómunkát a naptár kialakulásával 

kapcsolatban. 

Az időfogalomhoz is kapcsolható Varró Dániel Maszat-hegyi naptár c. verse (Ok. II. 64–

65. o.). A hiányzó hónapok megnevezése után megpróbálkozhatnak versírással is az ahhoz 

kedvet érző gyerekek. A csoportok bemutathatják rajzzal, jelenettel valamelyik hónapot, a 

többiek pedig kitalálhatják a bemutatott hónap nevét. Egy-egy versszakot olvasson föl valaki, 

a társai pedig mondják meg, melyik hónapról olvasott! Kössünk a gyerekek számára fontos 

eseményeket a hónapokhoz! 
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Mese és monda határán 

A fejezet céljai 

Ebben a fejezetben jelennek meg először történelmi személyiségek az irodalmi szövegekben. 

A fejezetben lévő szövegek segítségével tudjuk átvezetni a gyerekeket a népmesék világából 

a monda műfajába tartozó szövegek felé. Ezek a szövegek a szövegfeldolgozás mellett 

alkalmasak az ítélőképesség, az erkölcsi érzék fejlesztésére is. A Mátyásról szóló történetek 

feldolgozásakor megjelenik a bölcsesség, az igazságosság szerepe, jelentése. Össze lehet 

hasonlítani a „jó király” és a „rossz uralkodó” archetípusát (pl. A só). Műfaji ismereteket 

alapozunk a népmondák feldolgozásával.  

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

Hosszú előkészítés után kezdődik a mondák világával való foglalkozás. Már a mesék 

feldolgozásakor minden esetben ütköztettük a mesék világát a valósággal. Hangsúlyt 

fektettünk arra, hogy rávilágítsunk az adott témához kapcsolódó valóságtartalomra. Az előző 

fejezetben (Időbolt) elkezdtük az időbeli tájékozódás fejlesztését. 

A fejezet fókuszában Mátyás kora áll. Meséket (Mátyás király meg a juhász, Egyszer 

volt Budán kutyavásár), népmondákat (Mátyás és Kinizsi, Mátyás király udvari bolondja), 

ismeretközlő szövegeket (Kóródi Bence: Királyi lakomák, felséges ételek) olvashatnak a 

gyerekek.  

Ajánlott feldolgozási mód  

A témakört a két népmese feldolgozásával kezdjük. Mindkét mesében Mátyás király a 

főszereplő. Meglehet, a gyerekek már találkoztak hasonló mesével, de itt tudjuk tudatosítani 

bennük, hogy az eddig olvasott mesék főszereplőivel szemben Mátyás király valóságos, élő 

uralkodó volt (Kóródi Bence: A mese valósága – Ok./II. 69. o.). Az Egyszer volt Budán 

kutyavásár c. népmese feldolgozása után kerüljön sor a Mátyásról szóló ismeretközlő szöveg 

(Mátyás, a keménykezű uralkodó – Ok./II. 73. o.) és a krónikarészlet (Krónika a magyarok 

dolgairól) elolvasására! Heltai Gáspár régies szövegének olvasását azoknak a gyerekeknek 

javasoljuk, akik nem küzdenek olvasástechnikai nehézségekkel. A szöveghez kapcsolódó 

Krónikaszótár használata a kifejezések magyarázatán túl az önálló tanulás képességét is 

fejleszti. 

Egy rövid népmondával – A Mátyás király udvari bolondja (Ok./II. 75. o.) – jutunk át a 

mesékből a mondák világába. A mondához két ismeretközlő szöveg is kapcsolódik, mindkettő 

a királyi udvarok mulatságairól, az udvari bolondok szerepéről szól. Ezekre azért van szükség, 

mert történelmi előismeretek nélkül nehezen azonosítható a mondák valóságtartalma. 

Ugyanakkor fontos leszögezni azt is, hogy ezekkel a szövegekkel nem a történelem tanítása a 

célunk, nem kell a gyerekeknek történelmi ismereteket megtanulniuk.  

A monda fogalmának magyarázatát a Mátyás király és Kinizsi c. népmondához 

kapcsoljuk (Ok./II. 77. o.). 

Miután a gyerekek elolvasták a Kinizsiről szóló ütköztető szöveget, csoportokban 

mutassák be a monda Kinizsijét és Kinizsit, a történelmi személyt! Ez is segíti a monda mesei 

és valós részeinek szétválasztását. 
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A fejezet többi részében a címerekről, a Mátyás kori étkezésről, a visegrádi királyi 

palotáról olvashatnak a gyerekek.  

A Királyi lakomák, felséges ételek c. szöveg (Ok./II.83. o.) margóján a vázlatkészítést, 

lényegkiemelést segítő vázlatpontokat helyeztünk el. Ezek hasznunkra lehetnek 

fogalmazásórákon is. A következő szövegnél (Királyasszony otthona – Ok./II. 84.o.) 

fogalmazzák meg a gyerekek önállóan a bekezdések lényegét! 

A fejezet összefoglalásakor kezdjük használni az Időbolt c. fejezetből ismert 

időszalagot! 

 
Ok./II. 86. o. 

Az összefoglaló feladatok előtt vizsgáljuk meg közösen az időszalagot! Figyeljék meg a 

gyerekek, hány évet jelentenek az egyes beosztások közti távolságok! Számolják ki, hogy 

Mátyás korától hány év telt el 2000-ig, illetve a születésükig! 

Az olvasottak felidézését gondolattérkép segíti. 

 
Ok./II. 86. o. 
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Hasonlítsuk össze a mesékből és a mondákból megismert uralkodót! Állítsuk mellé, 

amit az ismeretközlő szövegekből tudtunk meg! Hasonlítsuk össze a kettőt! 

Buzdítsuk a gyerekeket könyvtári kutatómunkára, internetes keresésre! A visegrádi 

várról szóló szöveg feldolgozása után nézzenek utána a visegrádi fellegvár történetének 

(Ok./II. 85. o. 4. f.)! Keressenek rá a Visegrádi Palotajátékok programjára! Ha van olyan 

tanulónk, aki részese volt az eseménynek, kérjük meg, tartson élménybeszámolót! 

Mondák 

A fejezet céljai 

A népmesék, népmondák világától jutottunk el a különféle mondákhoz és a legendához. A 

fejezet fő célja a műfaji ismeretek alapozása. A gyerekek tapasztalati úton ismerkednek a 

monda és legenda jellemzőivel. Nem várjuk el a mondatípusok definíciójának ismeretét, 

célunk, hogy ismerjék fel egy olvasott szövegben a mondát vagy legendát, tudják elkülöníteni 

az adott szöveg mesei és valós elemeit. Bár a feldolgozott mondák egy része történelmi 

személyiséghez, történelmi eseményekhez kapcsolódik, nem tanítjuk az ide vágó történelmi 

ismereteket. 

A Szent László királyunkhoz kapcsolódó szövegek a neves történelmi személyiség 

közelebb hozásával a nemzeti öntudat erősítését is szolgálják. A természettudományos 

kompetenciákat fejleszti, a térképhasználatot tanítja a régi és mai térkép összehasonlítása, a 

térképen való tájékozódás gyakorlása. A szövegekhez kapcsolódó ismeretközlő és 

dokumentum típusú szövegek a szövegértés fejlesztése mellett az önálló tanulás képességét 

és a problémamegoldó gondolkodást is fejlesztik. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

A fejezetben többféle mondatípust ismerhetnek meg a gyerekek. Természeti képződményhez 

kapcsolódik a Sárkány-kút és A Tisza eredete, földrajzi helyhez a Firtos, történelmi személyhez 

(Szent László király) A Tordai-hasadék. Szintén Szent László a főszereplője a fejezetben 

bemutatott legendának (Szent László füve). 

A fokozatosság elvét betartva a népmesékhez leginkább hasonlító két mondával 

kezdjük fejezet szövegeit. A Sárkány-kút c. mondában a népmesékből már jól ismert sárkány 

jelenik meg. A Firtos c. monda szereplői tündérek. Az ezután következő Tordai-hasadék c. 

mondában már valós történelmi személy (Szent László király) és történelmi esemény (harc a 

kunok ellen) jelenik meg. 

A monda valóságtartalmának felismerését segítik az ütköztető szövegek. 

Ebben a fejezetben kapott helyet a Fűben-fában orvosság magazin. Témája 

kapcsolódik a Szent László füve c. legendához, feldolgozását is ezután javasoljuk. 
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Ajánlott feldolgozási mód 

A szövegek feldolgozásához ebben a fejezetben is az RJR (Ráhangolódás – Jelentésteremtés – 

Reflektálás) technikát ajánljuk. A ráhangolódás szakaszában a tanulók információkat 

olvashatnak vagy megfigyelhetik a monda helyszínét. 

 
Ok./II. 88. o. 

 
Ok./II. 98. o. 

Adjunk lehetőséget előfeltevések megfogalmazására! Pl.: Miért nevezhették el a 

forrást Sárkány-kútnak? (OK./II. 88. o. 2. f.) 

A Firtos c. monda feldolgozása előtt gyűjtsék össze a gyerekek, mit tudnak a 

tündérekről (Ok./II. 90. o. 1. f.)! 

A monda valóságtartalmának azonosítását történelmi előismeretek nyújtásával 

segíthetjük. A Tordai-hasadék elolvasása előtt kerüljön sor a Szent Lászlóról szóló ismeretközlő 

szöveg feldolgozására! 

A fejezet szövegei nem hosszúak, így önálló, néma olvasással is megismerkedhetnek 

ezekkel a gyerekek. Természetesen nem maradhat el a segítségnyújtás az olvasástechnikai 

nehézségekkel küzdő tanulók számára. 

Az olvasás és a szöveg megértésének ellenőrzése után kerüljön sor a monda mesei és 

valós elemeinek kiemelésére! Ez mélyíti a monda és legenda fogalmának megértését. Grafikus 

szervezővel is segíthetjük a mesei és valós elemek elkülönítését. Ilyen grafikus szervező a 

Firtos c. mondához kapcsolódó gondolattérkép. 
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Ok./II. 91. o. 

A gondolattérkép a monda valóságos elemeinek összegyűjtésére mutat mintát. Az ábra 

értelmezése után a gyerekek csoportokban készítsenek gondolattérképet a monda mesei 

elemeiről (Mf./II. 48. o. 1. f.)! 

A Szent László füve c. legenda feldolgozása után hasonlítsuk össze a legenda és a 

monda jellemzőit (Ok./II. 95. o. 4. f.)! Az összehasonlítást segíti, ha a gyerekek Venn-

diagramban helyezik el az összegyűjtött jellemzőket. Ez a grafikus szervező segíti a 

hasonlóságok és különbözőségek kiemelését. 

 
Mf./II. 51. o. 

A saját kontextusba ágyazást segíthetjük tartalommondással, az események időrendbe 

állításával (Mf./II. 48. o. 2. f.). 

Szintén a reflektálás szakaszában az értelmezés megszilárdításaként olvassuk a 

mondák valóságtartalmával foglalkozó szövegeket. Ezek között található ismeretközlő (Szent 

László füve nevű gyógynövényről – OK./II. 94. o., Tiszavirág – Mf./II. 53. o.) és dokumentum 

típusú szöveg (plakát – Ok./II. 89. o., térkép – Mf./II. 53. és 47. o.). 

A plakát szövegének megértését nehezíti, hogy nem folyamatos szöveget olvashatnak 

a gyerekek.  
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Ok./II. 89. o. 

Első lépésként fussák át tekintetükkel a szöveget és a képeket! Fogalmazzanak meg 

elvárásokat a tartalommal kapcsolatban! Olvassák el a teljes szöveget, és az olvasottakat 

vessék össze elvárásaikkal! Segítsük kérdésekkel az információkiemelést (Mf./II. 46. o. 2. f. /a), 

b), c))! Ezután kerüljön sor az olvasottak lényegének megfogalmazására (Mf./II. 46. o. 2. f. 

bevezető kérdése)! Csoportokban gyűjtsék össze a tanulók, milyen információkra lenne még 

szükségük, ha részt szeretnének venni a túrán! 

Szintén nem könnyű feladat a térkép „olvasása”. 

 
Mf./II. 47. o. 
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Először a jelmagyarázat segítségével beszéljük meg térképjelek értelmét! Ezek 

felhasználásával keressék meg a gyerekek a forrás helyét! Alakítsunk 4 csoportot, akik a térkép 

4 számozott helyéről indulva fogják megközelíteni a forrást. A csoportok előzetes felkészülés 

után számoljanak be arról, melyik turistajelzés mentén haladnak, és milyen látnivalókat 

érintenek útközben! Alkalmat adhat a feladat többféle térkép (turistatérkép, autóstérkép, 

közigazgatási térkép stb.) összehasonlítására is. 

Differenciálásként adjunk könyvtári és internetes kutatómunkát tanítványainknak a 

témával kapcsolatban! A http://www.orfufitt.hu honlapon olvashatnak a monda földrajzi 

valóságtartalmáról. Sok információ érhető el Firtos váráról az interneten is. Keressenek 

képeket a Tordai- hasadékról! A Tisza eredete c. monda feldolgozásakor Attila királyról 

kereshetnek információkat. 

Titkaim 

A fejezet céljai 

A harmadikos korosztály már kezd kinőni a mesék világából, a gyerekeket egyre inkább érdekli 

a körülöttük lévő valóság és benne saját maguk. Mindemellett ebben az életkorban a gyerekek 

rengeteg félelemmel küzdenek, rossz álmokkal, időnként rémisztő fantáziaképekkel. Fontos, 

hogy megtanulják érzelmeik, szorongásaik kifejezését.  

A fejezet szövegei a gyerekek világáról, az őket foglalkoztató kérdésekről, félelmekről 

szólnak.  

A szövegfeldolgozás mellett – a téma jellegéből adódóan – kiemelt szerep jut a 

kommunikációnak. Segíti az érzelmek, gondolatok kifejezését a szerepjátékok, 

helyzetgyakorlatok alkalmazása. Ezeknek a dramatikus tevékenységeknek szerepük van az 

önismeret fejlesztésében is. A saját vélemény megfogalmazásának módját is gyakorolhatják a 

szövegfeldolgozáshoz kapcsolódó beszélgetések, viták során. Ezek mind fejlesztik a szociális 

kompetenciákat is. Megjelennek olyan erkölcsi kategóriák, mint barátság, titok, félelem, 

harag. Ugyanakkor lényeges, hogy nem direktben, hanem irodalmi művekben találkoznak 

velük, ez biztosítja a szükséges távolítás lehetőségét. Sok gyerek csak akkor mer 

megnyilatkozni, ha bizonyos távolságról, pl. egy irodalmi mű szereplője nevében beszélhet az 

őt foglalkoztató félelmekről, kétségekről. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

A témakör szövegeit hat tematikus egységbe csoportosítottuk. A válogatás szempontja a kor-

osztályt foglalkoztató nagy kérdések. A tematikus egységek a következők: 

Titkaim – Milyen vagyok? Milyen szeretnék lenni? 

Álmomban – Van-e közük az álmoknak az ébrenléthez, a valósághoz? 

Barátság – Milyen az igazi jó barát? 

Én és a családom – Mit jelent a család? Mi a szerepem a családban? 

A felnőttek és én – Milyen lehet felnőttnek lenni? Jobb-e felnőttnek lenni, mint gyereknek? 

http://www.orfufitt.hu/
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Én és a világ – Mi az, hogy világ? Hol a helyem a világban? 

A témát többféle szépirodalmi alkotással közelítjük meg. A szövegek között 

elbeszéléseket, lírai alkotásokat is olvashatnak a gyerekek. 

Ajánlott feldolgozási mód 

A témakör jellegéből adódóan nagy szerep jut a ráhangolódási szakasznak. 

Kezdeményezzünk beszélgetést a bevezető szövegek kapcsán! 

 
Ok./II. 102. o. 

 
Ok. /II. 126. o. 

Az álommal kapcsolatos szövegek feldolgozása előtt csoportokban osszák meg 

egymással a gyerekek egy-egy jó és kellemetlen álmukat! Gyűjtsenek olyan tevékenységeket, 

amelyeket csak álmunkban tudunk megtenni! 

A barátságról szóló témát indíthatjuk asszociációs játékkal: kinek mi jut eszébe a 

barátság szóról? Körforgóban fejezzenek be megkezdett mondatokat: Az igazi barát mindig…; 

Az igazi barát soha…. A felnőttekről szóló téma bevezetéseként csoportokban játsszák el, hogy 

felnőttek (Tk./II. 122. o. 2. f.)! Gyűjtsenek érveket, miért jó vagy nem jó felnőttnek lenni! 

Több szöveg alkalmas dramatizálásra. Pl: Titokdoboz, Társasutazás, Rád nem lehet 

számítani, Kire ütött ez a gyerek?  

Adjunk lehetőséget a szöveggel kapcsolatos előfeltevések megfogalmazására! 

 
Ok./II. 104. o. 
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Ok./II. 111. o. 

 
Ok./II. 125. o. 

A versek megismerése tanítói bemutatással történjen! A teljes vers megismerése előtt 

a diákok végezhetnek különböző kreatív-produktív gyakorlatokat. Pl.: Kiss Ottó Fülbevaló c. 

versét először megkaphatják hiányos szövegként, s próbálják kitalálni, mi kerülhet az üresen 

maradt helyekre. 

 
Ok./II. 124. o. 
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A következő szavakat hagyjuk ki: akarják, mondják, felnőttdolog, fülébe, gyerekdolog, 

fülébe! Juhász Magda Álomhajó c. versét versszakokra vágva adjuk oda csoportoknak! A 

gyerekek rendezzék sorba a versszakokat, majd indokolják is a megalkotott sorrendet! Ingrid 

Sjöstrand versét (Ok./II. 108. o.) verssorokra vágva is adhatjuk a csoportoknak. Természetesen 

nem az a cél, hogy az eredeti szöveget alkossák meg a gyerekek. Tartalom és forma 

kapcsolatáról szerezhetnek tapasztalatot, valamint sokkal motiváltabbak lesznek az eredeti 

szöveg megismerésekor. 

A reflektálás szakaszában is kreatív feladatokkal segíthetjük az önálló olvasat 

létrehozását. A tanulók készíthetnek az olvasottakról illusztrációt, melyből akár kiállítást is 

összeállíthatunk. Próbálkozhatnak önálló versírással. Ehhez adhatunk segítségül egy-egy 

verssort vagy rímeket. 

Hasonlítsuk össze a hasonló témájú verseket! Pl.: A Néha csontvázról álmodom és az 

Álomhajó c. verseket (Mf../II. 59. o. 4. f.). Hasonlítsuk össze László Noémi csúfoló versét a népi 

csúfolókkal (Ok./II. 111. o.)! 

Az olvasottak továbbgondolására sarkall, ha egy elbeszéléshez más befejezést 

alkothatnak a gyerekek. Pl.: A Titokdoboz c. szöveghez (Ok./II. 104. o.) készítsenek olyan 

befejezést, amelyben mindkét gyerek örül!  

Gyurkovics Tibor elbeszélésének (Ok./II. 112. o.) feldolgozása után a gyerekek 

gondolják tovább a történetet, és csoportokban írják le vagy játsszák el, mi történt, amikor a 

főszereplő elment Jenőhöz! 

Olvasni jó 

A fejezet céljai 

Az alsó tagozatos anyanyelvoktatás kiemelt céljai közé tartozik az olvasás megszerettetése, a 

gyerekek elindítása az olvasóvá válás útján. Ehhez kínál olvasnivalót a fejezet. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, tantárgyi koncentráció 

Az olvasás megszerettetése érdekében fontos a széleskörű kínálat, amelyben minden gyerek 

találhat kedvére való olvasnivalót. El kell fogadnunk, hogy megváltozott a gyerekek 

érdeklődési köre, olvasási szokásaik mások, mint régen. Újfajta irodalmi élményhez kell 

juttatnunk a gyerekeket, a régi, megszokott házi olvasmányok üzenete ma már nem vagy csak 

nehezen jut el a kis olvasókhoz. Az olvasást az fogja szeretni, aki örömmel és szívesen olvas. A 

harmadikos olvasókönyvben két kortárs szerző egy-egy regényrészlete segíti az olvasóvá 

válást. Berg Judit Rumini c. meseregényének részletei az 1. félévben kerülnek feldolgozásra. A 

tanév végén pedig Dávid Ádám A Virág utcai focibajnokság c. ifjúsági regényéből olvashatnak 

részleteket a gyerekek. Mindkét regényből olyan részletek kerültek a könyvbe, melyek 

önmagukban is érthetők, feldolgozhatók, ugyanakkor alkalmasak, hogy felkeltsék a kedvet a 

teljes regény elolvasására. 
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A feldolgozás során alkalmazott kooperatív vita a kommunikációs és szociális 

készségeket fejleszti. A helyesírási képességet fejleszti Milán dolgozatának kijavítása 

(Szövegértés mf. II. 70. o. 3. f.). 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

A tankönyvi részletek feldolgozására 2 tanóra elegendő. Természetesen a gyerekek 

érdeklődését figyelembe véve szánhatunk több időt is a fejezetre. Amennyiben az egész 

regényt olvassuk el közösen, a feldolgozáshoz ajánlott idő ennek megfelelően módosul. 

Ajánlott feldolgozási mód 

A feldolgozást tankönyvi és munkafüzeti feladatok segítik. 

Az érdeklődés felkeltéséhez ajánlott témák: 

Fiús sport-e a foci?, Focizhatnak-e lányok is?, Miért szeretik a fiúk a focit?  

Az első két kérdés megvitatásához alkalmazhatunk különböző kooperatív technikákat. 

Pl.: Négyfős csoportokat hozunk létre. A négyfős csoport 2 párra oszlik, az egyik pár az egyik, 

a másik a másik véleményt fogja képviselni. A párok megadott idő alatt megvitatják a kérdést, 

érveket gyűjtenek véleményük mellett (pl.: Igen, a lányok is focizhatnak, mert…). Az idő letelte 

után a párok cserélnek, s most a másik véleményhez kell érveket gyűjteniük (pl.: Nem, a lányok 

nem focizhatnak, mert…). A végén gyűjtsük össze az érveket, próbáljunk közösen egy többségi 

álláspontot kialakítani! Kooperatív technikákban jártas osztály esetében a csoportok önállóan 

alakítsanak ki többségi álláspontot, majd számoljanak be erről! 

Differenciált feladat lehet az egész könyvet ismerő gyerekeknek könyvajánló készítése. 

Olvasókönyv 4. osztály 

Negyedik osztályban már eltérünk az évkörhöz, a hónapokhoz kapcsolódó magazinoktól. 

Három magazin kapcsolódik kiemelt napokhoz: nemzeti ünnephez (Nemzeti ünnepünk: 

október 23. – Magazin), jeles naphoz (Jeles napunk: október 6. – Magazin), illetve az évkörhöz 

(Farsang – Magazin). A többi magazint egy-egy témakörhöz kapcsolódó tematikus 

tartalommal töltöttük fel.  

Mit és hogyan olvass?: Értem, amit olvasok! – Magazin  

Színes a világ: Népköltészet – Magazin, Velünk élő népek – Magazin, Távoli országok – Magazin 

Modern állatmesék: Versek – Magazin  

Modern tündérmesék: Dínók földjén – Magazin, Különös lény – Magazin  

Én és a világ: Téli versek – Magazin 

Utazás az időben: Az idő – Magazin  

Mondák, regék, legendák: Csak tiszta forrásból – Magazin, A honfoglalás korából – Magazin,  

Római számok – Arab számok – Rovásszámok – Magazin, Levelet küldött … – Magazin, 

Magasztos költemények – Magazin  

Együtt jobb: A költészet napja – Magazin 
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I. kötet 

Ismét együtt 

A fejezet céljai 

A tanév első két órája tulajdonképpen ráhangolódás a tanévre. 

Ajánlott feldolgozási mód  

Janikovszky Éva írásából (Ok./I. 6. o.) kiindulva beszélgethetünk a nyári élményekről. Minden 

gyerek megoszthatja gondolatait, ha csoportos munkaformában a háromlépcsős interjúval 

készülnek a beszámolók. Ennek során a 4 fős csoportok A, B, C, D jeleket osztanak ki egymás 

között. Először A elmondja élményeit B-nek, ezzel párhuzamosan pedig C elmondja D-nek. A 

következő lépésben B mondja el élményeit A-nak, D pedig C-nek. Ezután A elmondja C-nek és 

D-nek, amit B-től hallott, aki eközben ellenőrzi az elmondottakat. Majd B mondja el C-nek és 

D-nek az A-tól hallottakat, s közben A ellenőrzi. Ezután C mondja el a D-től hallottakat A-nak 

és B-nek, s ezt D figyeli. Végül D mondja el a C-től hallottakat A-nak és B-nek, C ellenőriz. A 

beszámolók végeztével a csoportok kiválasztják a legérdekesebbnek tartott beszámolót, s 

megosztják az osztállyal. Fontos, hogy a beszámolók idejét előre beszéljük meg az osztállyal. 

A szöveg alkalmat ad arra is, hogy összehasonlítsuk a saját élményt az irodalmi műben 

megjelenő nyári élménnyel. 

A nyári élmények mellett az iskola már megjelenik Bosnyák Viktória Tündérboszorkány 

c. regényének részletében (Ok./I. 4. o.). Beszélgessünk nyári könyvélményekről! Itt az alkalom, 

hogy lapozgassák végig az olvasókönyvet a gyerekek. Milyen olvasmányokkal fogunk 

foglalkozni? Van-e köztük olyan, amit már olvasott valamelyik kisdiák? Készítsenek 

könyvajánlót a gyerekek (Mf./I. 4. o. 5. f.)! Mutassák be egymásnak a kiválasztott könyvet! A 

bemutató során ismertetik a könyv fontosabb adatait, megindokolják, miért ezt választották. 

Fel is olvashatnak egy rövid – számukra érdekes – részletet, végül tájékoztathatják társaikat, 

hol szerezhető be a könyv.  

Mit és hogyan olvass? 

A fejezet céljai 

A fejezetben a másodiktól képviselt, harmadiktól tudatosan használt olvasási stratégiák 

elsajátításán van a hangsúly. 

A megfelelően megválasztott olvasási stratégia biztosítja a megértést, az eredményes 

olvasástanulást. Ebben a fejezetben bemutatjuk a szövegek sokféleségét és olvasási 

technikákat, stratégiákat ismertetünk meg az olvasási cél meghatározásával. A témakör 

változatos típusú szövegei és a hozzájuk kapcsolódó feladatsorok a gondolkodási és 

szövegértési műveletek elsajátítását támogatják, előkészítve a felső tagozaton megjelenő 

tantárgyakra bomló tanulást. 
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A fejezet tartalmi elrendezése, tantárgyi koncentráció 

A fejezet összeállításakor arra törekedtünk, hogy változatos, a korosztálynak megfelelő és 

kellő motiváló erővel bíró szövegek közül válogathassanak a gyerekek. Ennek megfelelően van 

köztük szépirodalmi szöveg (pl. Tóth Krisztina verse a véznaujjú makiról), ismeretközlő szöveg 

(Madagaszkár csodaállata), dokumentumszöveg (recept, táblázat), szótári szócikkek. 

A különböző olvasási technikák, stratégiák elsajátítása szorosan kapcsolódik a tanulás 

tanulásához. Ez különösen fontos a felső tagozatba lépés küszöbén. 

A fejezet feldolgozására ajánlott idő 

A témakörre a tanév elején az ismétlés után kerül sor. Természetesen az olvasástanítás nem 

korlátozódik erre a néhány órára. Hiszen az itt elsajátítottakat a tanév folyamán végig 

alkalmazzák a gyerekek. A gyakorlást segítik a Munkafüzetben található Értem, amit olvasok 

c. leckék.  

Ajánlott feldolgozási mód 

A fejezet nyitó ábrája segítségével felidézhetjük az előző évben tanultakat, kiegészítve az 

olvasásra való felkészülés szerepével.  

 
Ok./I. 10. o 
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Mindig fontos tudnunk, mi célból olvasunk egy szöveget, hisz ez határozza meg 

felkészülésünket. Az olvasási cél meghatározásához használjuk a következő oldalak négy 

szövegét (Ok./I. 12 – 13. o.)! A szövegek témája megegyezik – a véznaujjú maki –, a típusuk 

azonban eltérő. Olvashatnak a tanulók a véznaujjú makiról ismeretközlő szöveget, verset, 

könyvajánlót és regényrészletet.  

A gyerekeknek gyakran okoz problémát az eligazodás a táblázatos formában, pedig nap 

mint nap találkoznak ezzel a szövegelrendezéssel. Például minden iskolában kifüggesztik a heti 

étrendet. 

 
Ok./I. 14. o. 

Értelmezzük a gyerekekkel közösen a táblázatot! Figyeltessük meg, mit lehet leolvasni 

a sorokból, oszlopokból! Pl.: Mi lesz szerdán az ebéd? Melyik napon lesz szalámis kenyér az 

uzsonna? Érdemes tisztázni az ízes bukta jelentését. Keressenek a gyerekek tejtermékeket az 

ételek között! Beszéljük meg, ki melyik ebédet fogyasztaná szívesen és miért! Az értelmezés 

után a csoportok készítsenek közösen egy iskolai étlapot! 

Közvetlen gyakorlati célú szöveg értelmezése a feladat a kekszrúd receptjének 

feldolgozásakor.  

 
Ok./I. 14. o. 
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A recept és a hozzávalók elolvasása után írják össze a csoportok, milyen eszközökre, edényekre 

van szükség a sütemény elkészítéséhez! Készítsenek bevásárlólistát is! Ehhez tisztázni kel, 

melyik árufélét milyen kiszerelésben árulják. Eközben több kérdés felmerülhet: Hány darab 

keksz lehet egy csomagban? Ha 2 dl tejre van szükségünk, a fél literest vagy a literest a 

kifizetődőbb megvenni? Mennyi kókuszreszelékre lehet szükség? A bevásárlólista elkészülte 

után differenciált feladatként adhatjuk annak kiszámolását, hogy megközelítőleg mennyit kell 

majd fizetni. A diákok csoportokban gyűjtsenek kérdéseket a sütemény elkészítésével 

kapcsolatosan! Amennyiben nem merül fel a kérdések között, mi kérdezzünk rá a 

következőkre: Hogyan kell kettéválasztani a tojássárgáját és -fehérjét? Mit jelent a lassú tűzön 

kevergetés, és miért lehet rá szükség? 

Ebben a korban már szinte minden gyerek találkozhatott e-maillel. Vajon ismerik-e az 

internetes levelezés csínját-bínját, szabályait? Ehhez nyújt segítséget az Értem, amit olvasok 

magazinban olvasható levél. 

 
Ok./I. 16. o. 

A levél elolvasása előtt értelmezzük, mit jelent a címzett, a tárgy fogalma, mikor és 

kinek szoktunk másolatot küldeni, mit jelent a tárgy mezőben a „re” rövidítés, mi történik, ha 

a küldés gombra kattintunk! A munkafüzetben (Mf./I. 7. o. 5. f.) a gyerekek maguk is írhatnak 

e-mailt. Amennyiben van rá lehetőség, írjanak a gyerekek valódi internetes levelet! 

Színes a világ 

A fejezet céljai 

A harmadikban feldolgozott magyar népmesék után kitekintünk a világ minden tájára, tágítjuk 

a gyerekek világnézetét, hasonlóságokat és különbségeket keresünk. A Színes a világ 

fejezetben kínai, afrikai, izlandi, illetve a szomszéd népek körében született népművészeti 

alkotásokat mutatunk be, a Velünk élő népek magazinnal megtámogatva a népek kultúrájáról 

való ismeretszerzést. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

A bőséges szöveganyag nagy szabadságot biztosít a tanító számára, hogy tanítványai aktuális 

tudásának, érdeklődésének megfelelően alakítsa a tananyagbeosztást, és válogasson a 

szövegek között. A feldolgozott szövegek mennyiségénél fontosabb a feldolgozás 

módszertana, mélysége, az üzenet megértése, az esztétikai megoldások megfigyelése. 
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A fejezet tartalmi elrendezése 

A más népek meséivel foglalkozó fejezetben olvashatnak a gyerekek tündérmeséket (Péterke), 

állatmeséket (A tigris és a róka), csalimesét (A tülökvár), égitestszabadító meséket (A 

Holdvadászok). A velünk élő népek és a Távoli országok magazinokban rövid ismeretközlő 

szövegek kaptak helyet. 

A fejezet két magyar népmesével indul, hogy a gyerekek felidézhessék a meséről 

tanultakat. Ezekkel a mesékkel tudják majd összehasonlítani a következő tematikai egység 

meséit, mely a határ menti népek (román, horvát, szerb és szlovák) meséiből kínál válogatást.  

A határ menti népek meséit a távoli országok meséi követik. A fejezet a mesékről 

tanultak összefoglalásával, rendszerezésével zárul.  

Ajánlott feldolgozási mód 

A szövegek feldolgozásához továbbra is az RJR – Ráhangolódás, Jelentésteremtés, Reflektálás 

– technikát javasoljuk. Ez a mai kihívásoknak leginkább megfelelő feldolgozási mód, amikor a 

tanulóknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy az új tudáselemeket a már meglévő tudásukhoz 

illeszthessék.  

A Medvebocs királyfi (Ok./I. 25–26. o.) és a Péterke (28–30. o.) mesékkel a mesék 

sajátosságait eleveníthetjük fel. Negyedik osztályra már elvárható, hogy a gyerekek egy adott 

szövegről megállapításokat tegyenek anélkül, hogy azt elolvasnák. Átfutják tekintetükkel, s a 

cím és ez esetben a kiemelt szavak segítségével gondolják végig, miről fog szólni a mese. A 

kiemelt szavak, kifejezések a mesékre jellemző formulák: mesekezdés, -befejezés, 

meseszámok, mesei kifejezések stb. (Ok. 28. o. 1. f.). Miután ezeket közösen megbeszélték, a 

további feladatokkal (Mf./I. 11. o.) önállóan dolgozhatnak. 

Több mese feldolgozásakor gyakoroltathatjuk a párbeszédes olvasást, párbeszédek 

alkotását, kapcsolódva ezzel a fogalmazás tanításához. Pl.: Medvebocs királyfi, Mese a 

fecskéről, Só és arany. 

A mélyebb megértést segíti a dramatizálás. Készítsenek a gyerekek rövid jeleneteket a 

mesék egy-egy részéből! Pl.: A csodálatos hajszál 

A mátyusföldi mese feldolgozása (Mf./I. 14. o.) alkalmat ad a tündérmese és a tréfás 

mese jellemzőinek összehasonlítására.  

A csalimese mesei elemeinek, váratlan fordulatának, meglepő befejezésének (Ok./I. 

31. o.) felismerése után kreatív írással folytatódik a rögzítés (Mf./I. 12. o.). Az önálló 

mesealkotást differenciálttá tehetjük oly módon, hogy a nehezebben alkotó gyerekek egy 

számukra még ismeretlen csalimese részletéhez írják meg a kiegészítést (pl. a fordulatot, a 

befejezést). 

Az előző években sok mesével, verssel ismerkedtek, foglalkoztak a gyerekek. Ezek 

tudatos rendszerezésére eddig nem fektettünk hangsúlyt. Megfigyelték a mesei elemeket, a 
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mesetípusokat, a versek rímeit, a sorok számát stb., de nem került sor átfogó, összegző 

tudatosításra. Negyedik osztályban, amikor a mesék világából lassan már kezdenek kinőni a 

gyerekek, szükségessé válik ezek rendszerező szemléletű feldolgozása, hogy a szövegekkel 

való későbbi foglalkozások során már a mesék, versek mélyebb mondanivalóját, tartalmi, 

formai jegyeit vizsgálhassuk. 

Az ismétlést a népmesékkel kezdjük. A tankönyv (Ok./I. 64. o. 1. f.) feladatát 

áttanulmányozzák a gyerekek, majd ennek segítségével csoportban, a kerekasztal kooperatív 

technikával elkészítik a munkafüzet feladatának gondolattérképét (Mf/I. 34. o. 1. f.). Ha ezt 

egy csomagolópapíron teszik (a munkafüzetet jegyzetnek, munkaanyagnak használva), 

képtárlátogatással összehasonlíthatják egymás munkáit, kiegészítéseket, javításokat tehetnek 

a munkafüzetükben egy végleges megoldásra. 

Szintén csoportban dolgozhatnak egy tündérmese készítésén (Ok./I. 65. o.). Ebben a 

feladatban alkalmazhatják a már összefoglalt ismereteiket. 

Versek – Magazin 

A fejezet céljai 

Külön magazint szenteltünk az előző három évben már megtapasztalt verstani ismeretek – 

rím, ritmus, versszak, verssor – rendszerezésének. Fontos, hogy az ebben megjelenő fogalmak, 

mint a különböző rímfajták, a képvers, a limerick nem megtanulásra és számonkérésre szánt 

ismeretek. Nem azt várjuk a gyerekektől, hogy definiálni tudják a páros rím, bokorrím, ölelkező 

rím és a keresztrím fogalmát. Kerestessünk rímeket minél több versben, hogy ismerjék föl 

ezeket a rímfajtákat! A rímfajták elnevezésének képszerűsége segíti ezt. 

A fejezet tartalmi elrendezése 

A tanulók sokféle verssel találkoznak itt, a rendszerező oldalakon. Olvashatnak találós kérdést, 

limericket, képverset. A versek szerzői kortárs költők (Varró Dániel, Vörös István, Lackfi János, 

Kiss Anna) és mára már klasszikussá vált szerzők (Weöres Sándor, Szabó Lőrinc). 

Ajánlott feldolgozási mód 

Mielőtt elemzésekbe és verstani rendszerezésbe kezdenénk, a Weöres Sándor-, Lackfi János- 

és Vörös István-versekkel játsszunk, élvezzük ritmusát, zeneiségét, hangulatát! A három vers 

olvasásakor érdekes összehasonlításra nyílik lehetőségünk. Weöres Sándor Csiribiri, Vörös 

István Cserebere és Lackfi János Parabola című verseinek formája, ritmusa megegyezik, 

témájuk viszont különböző.  
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Mf./I. 51. o. 

A vers megismerése előtti címvizsgálat olyan asszociációkra ad lehetőséget, melyek 

segíthetnek a cím sokrétű jelentéstartalmának kibontásában.  

Weöres Sándor Tojáséj c. verse kapcsán beszéljük meg, mi köze lehet egymáshoz a 

tojásnak és az éjszakának! Mi a különbség a tojáshéj és a tojáséj között? Készítsünk rajzot a 

tojáséjről! 

A vers ritmusának megfigyelése is segíti a vers hangulatának megragadását. Építsünk a 

gyerekek meglévő ritmusélményeire! A vers zeneiségének fölfedezéséhez tapsoljuk, 

kopogjuk, járjuk a ritmust! Használjunk ritmushangszereket, tárgyakat, terméseket a 

ritmizáláshoz! Alkothatnak a gyerekek ritmuskíséretet egy-egy vershez. 

 
Mf./I. 52. o. 
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Modern állatmesék 

A fejezet céljai 

Kortárs magyar szerzők (Nemes Nagy Ágnes, Lázár Ervin, Romhányi József, Kovács András 

Ferenc) modern meséit, állatos verseit olvashatják a gyerekek ebben a fejezetben. A 

negyedikes korosztály már megérti ezeknek a meséknek, verseknek a humorát. Fontos erkölcsi 

kérdésekről (belső értékek, mások iránti felelősség, gondoskodás) is szót ejthetünk a 

feldolgozás során. Miközben az eseményekről, szereplőkről beszélgetünk, fejlesztjük az önálló 

véleményalkotás képességét is. A munkafüzetben szereplő regényrészlet olvasása 

(Vacskamati virágja, Mf./I. 46–49. o.) már előkészíti a felsőbb évfolyamokban sorra kerülő 

dráma műnemet. 

A meseregények részleteivel egyrészt az olvasóvá válást kívánjuk segíteni, másrészt 

pedig gyakorlatot szerezhetnek a gyerekek a hosszabb terjedelmű szövegek olvasásában. 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

A két regényrészlet feldolgozásához nem elegendő egy tanóra. A heti óraszám alapján, 

figyelembe véve az osztály érdeklődését, szövegértésének szintjét döntsön a tanító! Nemes 

Nagy Ágnes regényrészletének feldolgozásához kettő, Lázár Ervin szövegéhez pedig három 

tanórát javaslunk. Külön órát szánjunk a párbeszédes szöveg feldolgozására! 

Ajánlott feldolgozási mód 

Mutassuk be mindkét (Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve, Lázár Ervin: A Négyszögletű 

Kerek Erdő) könyvet a feldolgozás megkezdése előtt! 

A Bors néni és a nyulak c. meserészlet feldolgozása előtt ráhangolásként beszélgessünk 

az érzelmekről! Hogyan tudjuk ugyanazokat a mondatokat más-más érzelmet kifejezve 

felolvasni (Ok./I. 70. o. 2. f.)? Ki hogyan viselkedik, amikor mérges? 

A mese elolvasása után a csoportok gyűjtsék össze a főszereplő külső, belső 

tulajdonságait! Kérjünk a szövegből vett indoklást a tulajdonságokhoz! Ezután már 

könnyebben tudnak véleményt alkotni a gyerekek Nyúl Elekről. Kreatív szövegalkotásra ad 

lehetőséget a mese folytatása. Differenciált feladatként adjuk a csoportoknak, hogy szöveget 

írjanak vagy jelenetet készítsenek arról, hogy mi történt, amikor Nyúl Elek lejött a fáról! 

Lázár Ervin meserészletének megismerése előtt gyűjtsenek a gyerekek megadott 

állatokról (pl.: medve, róka, varjú stb.) tulajdonságokat! Ezek összegyűjtése után 

mutatkozzanak be a kiválasztott állat nevében (Ok./I. 78. o. 1. f.)! Az olvasás, a megértés 

ellenőrzése után, figyeltessük meg az emberi viselkedésformákat a mesében! 

A véleményalkotást, beleérző képességet fejleszthetjük, ha a csoportok állóképet 

készítenek a mese egy-egy jelenetéről. Ennek során rövid mozgás után tapsra megállnak, 

mintegy belemerevedve a választott jelenetbe. A tanító kihangosíthatja a tablóképet. 

Megérinti valamelyik szereplő vállát, és az illető az általa játszott szereplő nevében szólal meg, 

így mondhatja el érzéseit, véleményét. 
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Fogalmazási ismeretekhez kapcsolódhatunk, ha hírt vagy tudósítást készíthetnek a 

gyerekek a versenyről. 

A munkafüzeti meserészlet feldolgozásakor beszélgessünk a növények gondozásáról! 

Ha vannak az osztályban cserepes növények, idézzük fel, hogyan gondozzuk őket (Világosabb 

vagy árnyékos helyet kedvel?, Milyen gyakran kell öntözni?)! 

A szöveg elolvasása előtt fussák át a gyerekek a szöveget, figyeljék meg, miben 

különbözik az eddig megszokott szövegektől! 

Olvassuk a szöveget szerepek szerint is, majd játsszuk is el az olvasottakat! 

Modern tündérmesék 

A fejezet céljai 

Ebben a fejezetben is kortárs szerzők (Lázár Ervin, Dániel András, Békés Pál, Piret Raud) 

meséiből került egy csokorral. Továbbolvasásra buzdítanak a meseregényekből vett részletek 

(Weöres Sándor: A holdbeli csónakos, Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika, Békés Pál: A 

Félőlény stb.). Mindegyik mesében találkozunk a már megszokott meseszereplőkkel is: 

királykisasszony, király, szegénylegény, sárkány. Természetesen megjelennek a csodás elemek 

is: jövőbelátó szemüveg, világjáró bajusz stb. Mindez kínálja a lehetőséget a népmesék és a 

modern mesék összehasonlítására. 

A szövegfeldolgozó feladatok alkalmasak a gyerekek kritikai gondolkodásának, 

véleményalkotásának fejlesztésére. 

Ebben a korban a gyerekek már szeretnék kifejezni érzelmeiket, gyakran küzdenek 

szorongásokkal (pl. rosszat álmodnak, meghal valaki a családban vagy az ismeretségi körben). 

Fontos, hogy beszélgessünk ezekről a félelmekről. Meséhez kapcsolva, mesei környezetben a 

gyerekek könnyebben megnyílnak, bátrabban beszélnek az őket foglalkoztató félelmekről, 

szorongásokról.  

A másság, a fogyatékkal élők problémája még nehezen közelíthető meg a 9-10 éves 

korosztály számára. A hosszúlábú királykisasszony mese kapcsán ez a téma is könnyebben 

befogható. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

A mesék mindegyike egy-egy fontos témához kapcsolható: 

A hosszúlábú királykisasszony – Fogyatékosság  

Mesék Budapestről – Mi tehet ünneppé egy napot?  

A holdbeli csónakos – Szerelem, barátság 

Szegény Dzsoni és Ánika – A harag legyőzése 

Kicsibácsi és Kicsinéni – Befolyásolhatjuk-e a jövőnket? 

Három bajusz gazdát keres – Elinduljunk-e az ismeretlenbe? 

A Félőlény – Hogyan győzhető le a félelem? 

A fejezethez kapcsolódik a Különös lény Magazin. 
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A fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

Nagyon fontos, hogy a tanítók az említett témákról a szövegek elolvasása előtt és után 

beszélgessenek a gyerekekkel, hogy ne maradjanak bennük tisztázatlan, megválaszolatlan 

kérdések. Éppen ezért elképzelhető az is, hogy a tanmenetben javasolt óraszámoknál több 

időt kell egy-egy szöveggel foglalkozni. Ne sajnáljuk rá az időt, hiszen ezek a kérdések nagyban 

foglalkoztatják ezt a korosztályt! 

Ajánlott feldolgozási mód 

A ráhangoló beszélgetések kapcsolódjanak a mesék központi témájához, segítve ezzel a 

véleményalkotást, az egyéni problémák megfogalmazását! Beszélgessünk a félelemről, 

bátorságról A Félőlény elolvasása előtt! 

 

Ok./I. 122. o. 

A ráhangoló beszélgetések után használjuk a jóslás technikáját! Ez a befogadói attitűd 

alapozása mellett felkelti az érdeklődést, motiválttá teszi a gyerekeket.  

A hosszúlábú királykisasszony elolvasása előtt a meséből kiemelt kifejezések és a 

szereplők megnevezése alapján várjuk az előfeltevéseket (Ok./I. 96. o. 3–4. f.). 

A holdbéli csónakos történetét egy szereplőtérkép segítségével képzelhetik el a 

tanulók. A grafikus szervezőről a szereplők egymás közti kapcsolata is leolvasható. 
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Ok./I. 104. o. 

A Szegény Dzsoni és Árnika olvasása előtt a királyokról, a királylány kezére pályázó 

kérőkről, próbákról gyűjthetik össze a gyerekek meglévő ismereteiket (Ok./I. 110. o. 5–6. f.).  

A Félőlény beszélő nevei (Rakonc, Félőlény, Csatang, Irodaszörny stb.) segíthetnek a 

szereplők előzetes elképzelésében. A gyerekek csoportokban gyűjtsék össze, milyen 

tulajdonságokkal ruháznák fel az egyes szereplőket, le is rajzolhatják, milyennek képzelik őket 

a külsejük alapján. 

A szöveg elolvasása után mindig vessük össze az olvasottakat a jóslásokkal! Ez segíti a 

szövegértést is. 

A jelentésteremtés során túllépve a szó szerinti megértésen, mutassuk meg a szövegek 

egyre nagyobb mélységeit! Ezt ábrával is segíti az olvasókönyv. 

 
Ok./I. 109. o. 
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A reflektálás szakaszában történik meg a saját kontextusba ágyazás, ehhez szükséges a 

lényeges elemek kiemelésének képessége. Az olvasott meséhez történetpiramist 

készíttethetünk, ahol a piramis szintjei adják a történet vázát. Ha megadjuk, hogy egy-egy 

szinten hány szó szerepelhet, a gyerekek jobban koncentrálnak a lényegre, és a tömörítést is 

gyakorolhatják.  

 
Mf./I. 54. o. 

Az ilyen vázlat készítésének megtanulása segítheti fogalmazásórákon a szövegalkotást. 

Szintén a saját olvasat kialakulását erősíthetjük a mesék folytatásával. Pl.: Hogyan 

alakulhat Pávaszem királykisasszony sorsa a kérők elutasítása után (A holdbéli csónakos). 

Hogyan folytatódhat Csatang és társai története (Félőlény). Csoportokban folytassák a 

történetet a megadott történettérkép alapján (Szegény Dzsoni és Árnika)! Ha van olyan 

tanítványunk, aki olvasta a teljes mesét, a többiek elképzeléseinek megismerése után mesélje 

el a történet folytatását! Differenciált feladatként készítsenek a gyerekek könyvajánlót! 

Az olvasási kedv felkeltése érdekében vigyük be és mutassuk be a fejezetben szereplő 

meseregényeket! 
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Én és a világ 

A fejezet céljai 

A 9–10 éves korú gyerekek kezdenek kinőni a mesék világából, egyre inkább el tudják 

különíteni a fantázia birodalmát a megtapasztalható valóságtól. Mindinkább érdekli őket a 

körülöttük lévő világ, főképp szívesen olvasnak korabeli gyerekekről realisztikus történeteket. 

A kötet zárófejezete gyermekekről szóló történeteket, verseket tartalmaz. 

Továbbolvasásra ösztönöznek, segítik az olvasóvá nevelést az ifjúsági regényekből vett 

részletek. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

A szövegek központi témái a következők: 

Harisnyás Pippi – beilleszkedés, szabálykövető-szabálykerülő magatartás 

Kövér Lajos és a színes zokni – a másság elfogadása 

3 x 1 család – a válás, a mozaikcsaládok 

Keménykalap és krumpliorr – barátság  

Olvashatnak a gyerekek svéd ifjúsági regényből vett részletet (Astrid Lindgren: 

Harisnyás Pippi), és megismerkedhetnek kortárs magyar szerzők írásaival (Lackfi János, 

Majoros Nóra, Csukás István). 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

A Keménykalap és krumpliorrból vett fejezetet három jól elkülöníthető részre tagolva 

szerkesztettük a fejezetbe, három tanóra szükséges a feldolgozásához. Viszonylag hosszabb a 

szövege Astrid Lindgren (Harisnyás Pippi) és Lackfi János (Kövér Lajos és a színes zoknik) 

műveinek, érdemes rá két tanórát szánni. Az előző fejezethez hasonlóan itt is a gyerekeket 

foglalkoztató témákhoz kapcsolódnak a szövegek, ezért nem maradhatnak el az olvasás előtti 

és utáni beszélgetések. Ez természetesen módosíthatja a tanmenetben javasolt óraszámokat. 

Ajánlott feldolgozási mód 

A szövegek központi témáiból adódóan a ráhangolódást segítő kérdések az egyéni 

problémákhoz, véleményalkotáshoz kapcsolódnak (összhangot mutatva a felső tagozatos 

könyvekkel), lehetőséget biztosítva ezzel a személyes élmények felidézésre. 

 

Ok./I. 130. o. (Harisnyás Pippi) 
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Ok./I. 140. o. (3 x 1 család) 

 
Ok./I. 148. o. (Keménykalap és krumpliorr) 

A beszélgetések mellett a jóslás technikájával kelthetjük fel a gyerekek érdeklődését a 

történet iránt. Csukás István regényrészletének elolvasása előtt ismertessük meg a 

gyerekekkel az események előzményeit, majd a gyerekek csoportokban gyűjtsenek ötleteket, 

hogyan szerezhetnének tigrist a barátok! Az újabb részek elolvasása előtt vitassuk meg, vajon 

hogyan folytatódhat a történet! Ha jóslástáblázatban rögzítik a gyerekek elképzeléseiket, 

könnyebb az összevetés az olvasottakkal, és követhetjük a tanulók gondolatmenetét. 

Mit gondolsz, mi fog tör-

ténni? 

Mi erre a bizonyíték? Miből 

gondolod? 
Mi történt valójában? 

   

A Harisnyás Pippi olvasását megelőzően a diákok illusztráció alapján alkothatnak 

előzetes elképzeléseket a szövegről. 

 
Ok./I. 130. o. 
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Legyen része a feldolgozásnak a szereplők jellemzése! Ez készülhet a „Szerep a falon” 

drámai konvencióval. Ilyenkor az adott szereplő körvonalrajzába írják a gyerekek a 

tulajdonságokat, belülre a belső, kívülre pedig a külső tulajdonságokat. 

 
Mf./I. 73. o. 

Ha tulajdonságtérképet készíttetünk, megjelenik az ábrán a tulajdonságok indoklása is. 

A reflektálás szakaszában kreatív feladatként adjunk lehetőséget a történetek 

folytatására! A gyerekek készíthetnek a folytatásról jelenetet, vagy írott szöveget is 

alkothatnak.  

Lackfi János két versének (Lányok dala, Fiúk dala) feldolgozásához a kreatív befogadást 

segítő feladatokat adjunk! Ráhangolásként fölidézhetünk népi csúfolókat. A vers megismerése 

előtt csoportoknak adjuk oda a két vers összekevert versszakait! A gyerekek válogassák szét, 

melyik versszak melyik vershez tartozhat! 

Mondogassuk a verset úgy, hogy felváltva hangozzék el egy-egy versszak a két versből, 

mintha egymásnak felelgetnének! 

II. kötet 

Utazás az időben 

A fejezet céljai 

A negyedikes könyvben is szép számmal szerepelnek történelmi tárgyú olvasmányok, fontos, 

hogy ehhez alapot szolgáltassunk. A mondák, legendák feldolgozását igen megnehezíti a 

történelmi előismeretek hiánya. Ahhoz, hogy ezek az írások beágyazódhassanak az ismeretek 

közé, elengedhetetlen az időbeli tájékozódás fejlesztése. Ebben a fejezetben folytatjuk a 3. 

osztályban megkezdett fejlesztést. Ezzel egyrészt mélyítjük az idővel kapcsolatos tudnivalókat, 

előkészítve ezáltal a történelmi olvasmányokat, valamint az 5. évfolyamon megjelenő 

történelem tantárgyat. A II. féléves anyag lineáris ívet húz az időben a történelmi 

olvasmányoktól a modern kori találmányokig, így helyezve rendszerbe az olvasottakat.  
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A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

A gyerekek a fejezetben olvashatnak kortárs mesét (Emlékfoltozók), részletet kortárs 

meseregényből (Helka), lírai alkotásokat (Füstbement terv, Naptár), elbeszélést 

(Tavaszkeresők) és mondát (Balatoni kecskekörmök). A témakörhöz kapcsolódó Magazin is 

beépült a fejezetbe (Az idő). A különböző műfajú szövegekben közös az idő valamilyen 

formában történő megjelenése. A kiindulópont az emlékek, az emlékezet (Emlékfoltozók). Az 

emlékekhez kapcsolódik a felejtés is: „a régi idők emléke homályosulni kezdett” a Helkában. 

Az emlékek nemcsak elhomályosulnak, hanem ezzel párhuzamosan változnak is, egyre 

varázslatosabbá válnak. Így jutunk el lassan a mondák világába, ahol már keverednek a mesei 

és valóságos elemek. Az idő folyását érhetjük tetten Petőfi Sándor lírai költeményében is. Az 

idő – Magazin segít megérteni az időfogalom relativitását. Tágítjuk az időfogalmat: évtizedek, 

évszázadok, évezredek. 

Az időfogalom építése a természettudományos kompetenciák fejlesztésében is fontos. 

Az időszalag használata segíti a számfogalom épülését. 

Ajánlott feldolgozási mód 

Javasoljuk a szövegek sorrendjének megtartását, mert egymásra épülésük segíti az időbeli 

tájékozódást, az idővel kapcsolatos fogalmak megértését. 

Máté Angi modern tündérmeséje (Az emlékfoltozók: Ok./II. 5. o.) az emlékek 

fontosságát, az emlékek elvesztését mutatja be mesei köntösbe öltöztetve. A ráhangolás 

szakaszában gyűjtsék össze a gyerekek, mi jut eszükbe az emlék szóról, meséljenek saját 

emlékeikről (Ok./II. 4. o. 1. f.)! Az „Ablak” kooperatív technika az összegyűjtött gondolatok 

rendezésére alkalmas. Egy A/3-as lap vagy csomagolópapír közepére egy négyzetet rajzolunk, 

úgy, hogy a négyzet csúcsai a lap oldalainak közepére essenek. Az így kialakult négy részben a 

4 csoporttag egyszerre dolgozik. Ennél a feladatnál mind a négy csoporttag lejegyzi azokat a 

gondolatokat, amelyek az emlék szóról jutnak eszébe. Megadott ideig dolgozhatnak egyénileg, 

ezután összehasonlítják egymás írásait, és a lap közepén összegyűjtik azokat a gondolatokat, 

amelyek mindenkinél megjelentek. Ez lesz a csoport közös véleménye. 

 
Ok./II. 4. o. 
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Beszélgessünk arról, ki milyen régi időkre tud visszaemlékezni, hány éves korból valók 

a legkorábbi emlékei! A gyerekek a mese megismerése után, reflektálásként készíthetnek 

tablót saját emlékeikből. 

A Bakonyban élő hercegkisasszony meséje (Helka: Ok./II. 9. o.) már a mondák világa 

felé közelít. A mondák keletkezéséről olvashatunk benne. A régi idők meséi „egyre 

varázslatosabbá válnak, s lassacskán már alig akadt, aki tudta volna a teljes igazságot…” Az 

eseménysor megismerése után figyeltessük meg, hogyan lettek a történetekből varázslatos 

mesék! Ehhez kapcsoljuk az események idejére utaló kifejezések kikeresését (évek teltek el, 

sokáig gondolta, egy napon, egyik éjjelen, következő nyáron). Megfigyeltetjük, hogy nincsenek 

konkrét időpontra utaló kifejezések, ezért nem tudjuk meg az események pontos idejét. Ezzel 

tudjuk majd összevetni a történelmi olvasmányok időmeghatározását. 

Az időfogalom építése mellett a mese kutatómunkára is kínál lehetőséget. A diákok 

ismereteket gyűjthetnek a mese helyszínéről (Bakony, Balaton), kutathatnak Balatonhoz 

kapcsolódó mondák után. Biztosan érdekes lesz a gyerekek számára a Balaton két legrégebbi 

hajójának (Helka és Kelén) története. Ezek a feladatok segítik a monda fogalmának mélyítését 

is. 

Az időre utaló kifejezések (piros színnel kiemelve) kikeresése, csoportosítása előzze 

meg a Balatoni kecskekörmökről szóló monda teljes szövegének elolvasását! A mesei 

időtlenséget tapasztalhatják meg így a gyerekek.  

A költői eszközök megfigyelése mellett az idő relativitására is találnak példát a 

gyerekek Petőfi Sándor versében (Füstbe ment terv): „Míg állni látszék az idő, bár a szekér 

szaladt.” Beszélgessünk arról, hogyan érzékelhető az idő múlása! Csoportokban gyűjtsenek az 

idő múlásával kapcsolatos kifejezéseket (röpül az idő, vánszorog az idő stb.)! 

Az idő – Magazin szövegei közt is találunk olyanokat, amelyek az idő relativitását 

segítenek megérteni (Michael Ende: Momo, Timo Parvela: Körhinta). A szövegek elolvasása 

előtt próbáljuk ki, mit lehet csinálni 1 perc alatt (pl.: Milyen hosszú szöveget lehet elolvasni?, 

Hány betűt tudsz leírni? stb.)! Gyűjtsenek a gyerekek a saját életükből olyan pillanatokat, 

amikor úgy érezték, repül az idő, vagy épp ellenkezőleg, nagyon lassan múlik! A 

munkafüzetben (Mf./II. 13. o. 6. f.) értelmezzük az idővel kapcsolatos mondatok jelentését: 

Nem sajnálja rá az időt! Ki ne fuss az időből! Az idejét áldozza rá. Nem pazarolja rá az idejét. 

Ne húzd az időt! Az értelmezés után csoportokban készítsenek a gyerekek rövid jelenetet, 

amelyben elhangzik a mondatok közül valamelyik! 

Az idő számításával, a napok, hónapok és évek meghatározásával kapcsolatos szövegek 

feldolgozásához jól illik a szakértői mozaik kooperatív technika. A javasolt változatban 

mindegyik csoport más témát dolgoz fel (a feldolgozáshoz adhatunk segítő kérdéseket), a 

csoport minden tagja más-más betűjelet kap (A, B, C, D). A feldolgozás után a tanulók plakátot 

készítenek az új ismeretekről. A plakát elkészültével összeülnek az azonos betűjelű tanulók (a 
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plakátok az asztalokon maradnak), és asztalról asztalra vándorolnak. Mindig az a diák 

magyarázza el az adott plakáton láthatókat, aki részt vett annak elkészítésében, tehát annak 

szakértője. 

Az események időbeli elhelyezését a család történetével indítjuk. A gyerekek számára 

mindig érdekes, ugyanakkor gyakran felfoghatatlan kérdés, milyen események történtek az ő 

születésük előtt. A család története vezet át a népünk történetének megismeréséhez. Az idő 

folyamatosságának és térbeliségének megértését segíti a két ábra. 

 

 
Ok./II. 26. o. 

A későbbiekben minden történelmi olvasmányhoz kapcsolódik majd idővonal. 

Mondák, regék, legendák 

A fejezet célja 

Az előző fejezetben az időbeli tájékozódás fejlesztésével előkészítettük a történelmi tárgyú 

olvasmányokat. Erre épül a II. kötet legnagyobb terjedelmű fejezete. A szövegek 
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feldolgozásával a monda, rege, legenda műfajának tapasztalati úton való megismerése a 

célunk. Ne várjuk el a gyerekektől az irodalmi műfajuk definícióját! Fontos célunk még a 

magyar történelem kiemelkedő személyiségeinek, a múlt emlékeinek megismerésével a 

történeti érzék fejlesztése. Az előző évfolyamhoz hasonlóan itt is hangsúlyozzuk, hogy nem 

történelmet tanítunk, nem kérhetünk számon történelmi ismereteket. A műfaji ismeretek 

tapasztalati alapozásán túl a gyerekek legyenek képesek felidézni történelmünk, kultúránk 

néhány kiemelkedő alakját, s tudjanak néhány fontos jellemzőt hozzájuk rendelni! 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai  

A fejezetben kronologikus sorrendben követik egymást az olvasmányok. A honfoglalás előtti 

időszakhoz kapcsolódik a Rege a csodaszarvasról, A hunok hazát keresnek, Emese álma. A 

honfoglalás korát ismerhetik meg a gyerekek A magyarok útra kelnek és az Árpád, a honalapító 

mondákból. A Lehel kürtje és a Botond a kalandozások korába kalauzolja az olvasókat. Az 

államalapítás időszakát egy kortárs szerző – Lázár Ervin – és egy monda (Andorás vitéz) 

segítségével mutatjuk be. A IV. Béla és a tatárjárás kora után Nagy Lajos királyhoz kapcsolódó 

olvasmányok következnek. A Hunyadiak korával foglalkozó szövegekkel zárul a fejezet. 

Változatos szövegtípusokon keresztül ismerhetik meg a gyerekek a történelmi időket. 

A témakört többféle irodalmi anyaggal járjuk körül. Krónikarészletek (Jordanes krónikája, 

Képes krónika, Dubnici krónika, Minorita krónika, Bonfini krónikája), mondák (Rege a 

csodaszarvasról, Emese álma stb.) és lírai alkotások (Gárdonyi Géza: Éjjel a Tiszán, Arany János: 

Mátyás anyja) mellett ismeretközlő szövegek egyaránt találhatók a fejezetben. 

További ismeretszerzésre, az ismeretek bővítésére ad lehetőséget a fejezethez 

kapcsolódó öt tematikus magazin (Csak tiszta forrásból, A honfoglalás korából, Római számok 

– Arab számok – Rovásszámok, Levelet küldött, Magasztos költemények). 

Ajánlott feldolgozási mód 

A ráhangolás szakaszában készíthetjük elő a korban való tájékozódást, és a megértést segítő 

ismereteket nyújthatunk. Ennek egyik eszköze lehet az időszalag. 

 
Ok./II. 56. o. 
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Ne elégedjünk meg az adott esemény vagy szereplő elhelyezésével az időszalagon, 

hogy keressünk korábbi eseményeket, korábban élt személyeket. Mindig adjunk viszonyítással 

kapcsolatos feladatot is (Ki élt előbb? Mennyivel korábban élt? Hány év telt el a két esemény 

között? stb.), mert ezek segítik az időfogalom fejlődését! 

Az olvasmányt bevezető rövid szövegek az adott történelmi kor megismerését segítik. 

 
Ok./II.56. o. 

 
Ok./II. 62. o. 

Előkészíthetjük a feldolgozást társművészetek segítségével is. A honfoglalásról szóló 

monda (Árpád, a honalapító) elolvasása előtt nézegessük Munkácsy Mihály festményét (Ok./II. 

42–43. o.)! Beszélgessünk arról, kik lehetnek a képen, milyen eseményt láthatunk! A szöveg 

elolvasása után pedig hasonlítsuk össze az olvasottakat a festményen látottakkal! 

Az érzelmi ráhangolás során a történelmi olvasmányok esetében szerepet kaphat a 

személyes élmények bevonása.  

 
Ok./II. 40. o. 
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Ok./II. 78. o. 

Ismerkedjenek meg a gyerekek a Hunyadi családdal, mielőtt Arany János Mátyás anyja 

című balladájával foglalkozunk! A tankönyv képi anyaga (74–75. o. oldal) mellett mutassuk 

meg a Hunyadi-címert, Mátyás kolozsvári szobrát! Nézzenek utána a diákok, miért van holló a 

címerben! 

A mondák olvasása után a valóság hiteles megismerését segítik az ütköztető szövegek. 

 
Ok./II. 37. o. 

Két magazin (A honfoglalás korából, Római számok – Arab számok – Rovásszámok) 

segíti még a távoli korok kézzelfoghatóbbá tételét. A honfoglalás korából magazin honfoglaló 

őseink szálláshelyét, ruházatát, harcmodorát mutatja be. Feldolgozásához kiválóan alkalmas a 

már bemutatott „Szakértői mozaik” kooperatív technika. A gyerekek az őket érdeklő témák 

szerint alkossanak csoportokat! Hasonló módon dolgozhatjuk fel a számok írásának 

kialakulását bemutató magazint.  

A történelmi szövegekhez kapcsoljuk a Magasztos költemények – Magazint. Ezek a 

versek történelmi eseményekhez, illetve nevezetes személyekhez kapcsolódnak. Ilyenkor a 

ráhangoló tevékenységek egyik célja a korosztálynak megfelelő szintű történelmi háttér 

kiépítése.  

Petőfi Sándor Nemzeti dal című versének feldolgozása előtt nézzük meg közösen a 

tankönyv 85–88. oldalán lévő képeket! Figyeljék meg a gyerekek a korabeli ruházatot, az 

épületeket, a hajóhidat! Olvassuk el a márciusi napok eseményeit, a fontosabb pillanatokról – 

az ifjak a Pilvax kávéházban tervezgetnek, a nyomdában követelik a 12 pont és a Nemzeti dal 
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kinyomtatását, Táncsics kiszabadítása, az esti színházi előadás – alkossanak rövid jelenetet 

vagy állóképet a gyerekek! Készíthetnek hírt, tudósítást is ezekről. 

Együtt jobb! 

A fejezet célja 

A negyedikes korosztály már a kiskamaszkor felé közeledik. Átalakulóban vannak a gyerekek 

társas kapcsolatai, egyre többet foglalkoznak a „világ nagy kérdéseivel”, gondolkodásuk már 

kevésbé konkrét, kezdenek képessé válni az elvontabb gondolatok megértésére. 

A szövegértés fejlesztésén túl a fejezet olvasmányai segítik erkölcsi ítéletek 

megfogalmazását, alkalmasak érvelésre, a vitakészség fejlesztésére. Mindez pedig a 

műélvezet, a beleélés mélyebb megtapasztalását teszi lehetővé. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

A Nemes Nagy Ágnes verses mesekönyvéből vett részlet (Ok./II. 92–97. o.) a magány, a félelem 

mesei bemutatása. A vidéki élet mindennapjai jelennek meg a Piac című regényrészletben 

Ok./II. 106–107. o.). A mai rohanó világban fontos, hogy vegyük észre a természet szépségeit, 

hogy legyen egy hely – akár képzeletbeli – , ami csak a mienk (Szabó T. Anna: A titkos 

menedék). A magány, az egyedüllét a központi gondolata Búth Emilia meséjének 

(Levélnehezék Ok./II. 111–113. o.). Behemót meséje (May Szilvia: Mélységes ég) kapcsán a 

másságról, a boldogság kereséséről, az álmok valóra váltásáról beszélgethetünk. A fejezetet 

Lázár Ervin meséje zárja (Ok./II. 118–120. o.) az élet titkairól. 

A fejezet témájához szorosan kapcsolódnak A költészet napja – Magazin versei 

szerelemről, bánatról, félelemről. 

Ajánlott feldolgozási mód 

A szövegek témája megkívánja a személyes élmények bevonását, ez segíti majd a saját olvasat 

kialakítását is. 

Ha lenne egy aranyecseted, mit festenél vele? (Majomka) 

Van-e olyan kedvenc helyetek, ahova szerettek elvonulni? (A titkos menedék) 

Van-e olyan játékod vagy emléktárgyad, amit a legjobban szeretsz? (A levélnehezék) 

Van-e kedvenc fád? Rajzold le! (Az élet titka) 

Az előzetes jóslásokkal a szöveg témája iránt kelthetjük fel a gyerekek érdeklődését. 

A cím alapján következtess arra, hogy milyen élményről szólhat az alábbi elbeszélés! (A titkos 

menedék) 

Mire következtetsz a mese címéből? Mi jut eszedbe a két szóról? (Mélységes ég) 

Olvasd el a mese címét! Mit gondolsz, mire használják a levélnehezéket? (A levélnehezék) 

A szöveg elolvasása után mindig vessük össze az olvasottakat a jóslásokkal! Ez segíti a 

szövegértést is. 
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A gyerekek kritikai gondolkodását, véleményalkotását fejleszthetjük a feldolgozásokhoz 

kapcsolódó beszélgetésekkel. Ilyen beszélgetésekre kínál lehetőséget a szövegek egy-egy 

gondolatának kiemelése, értelmezése: 

„Kell egy titkos tér, ebben a gyors és csillogó világban.” (A titkos menedék) 

„A világban mindenkire rá van bízva valami.” (Az élet titka) 

Véleményalkotásra, vitára késztet: 

Mi a véleményetek arról, hogy a természet világa izgalmasabb, mint az ember gyártotta dolgok 

közege? Szerinted is jobb egy kert, mint egy kuckó? (A titkos menedék) 

Segíthetjük a gondolatok, érzések megfogalmazását dramatikus tevékenységekkel. 

A költészet napja – Magazin 

A fejezet célja 

Az általános iskola első négy évfolyamán kiemelt feladat az anyanyelvi kommunikációs 

képességek fejlesztése. A képességfejlesztéssel egyenrangú cél az irodalom megszerettetése, 

az irodalomolvasás személyiségformáló hatásának érvényre juttatása. Ez utóbbihoz az is 

szükséges, hogy személyes viszony alakuljon ki olvasó és mű között. Különösen igaz ez a lírai 

alkotásokra. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

A magazin verseinek feldolgozását megelőzi József Attila életének és Mama című versének 

megismerése, így ezeket a verseket szervesen kapcsolhatjuk a költészet napjához. A 

fejezetben a gyerekek ízelítőt kaphatnak a XIX. század költészetéből (Petőfi Sándor: A bánat? 

egy nagy óceán), olvashatják a ma már klasszikusnak számító költők – József Attila, Radnóti 

Miklós – verseit is. Több darab került be kortárs költők művei közül is. Szabó T. Anna, Lackfi 

János, Kiss Ottó, Ijjas Tamás, Takács Zsuzsa, Kiss Judit Ágnes verseinek nyelvezetében a mai 

nyelvállapot tükröződik, mely jól érthető a kisiskolások számára, tartalmukban pedig a mai 

gyerekek élményei, problémái jelennek meg. 

Ajánlott feldolgozási mód 

Míg az epikus művek esetében a cselekmény áll a mű középpontjában, addig a lírai 

alkotásokban a költői szubjektív világ az, amely a befogadás során újrateremtődik. 

„A költészetet – általában minden művészetet – átélni voltaképpen annyit jelent, mint 

a művet magunkban újra megalkotni. Bizonyos értelemben az megy végbe a befogadóban, 

ami az alkotóban végbement.” (Sík Sándor: Az olvasás tudománya) 

A vers hagyományos iskolai elemzése, a tartalom elmagyarázása nem teszi lehetővé 

ezt az átélést, hisz csupán passzív befogadásra korlátozódik a tanulói tevékenység. Ezzel 

szemben, ha a tanító a gyerek alkotói készségére épít, lehetővé teszi személyes élményei 

felszabadulását, és ráirányíthatja tanítványai figyelmét egy-egy költemény hangulatára, 

üzenetére. 
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A befogadás elősegítéséhez rendkívül fontos az érzelmi ráhangolódás a vers világára. 

Ebben az előkészítő szakaszban kell megteremtenünk azt a motiváló légkört, amelyben 

egymásra hangolódhat a költő és a kisgyermek belső világa. A ráhangolás feladatait 

természetesen meghatározza az adott vers témája, hangulata. 

Az évszakokról, természeti jelenségekről szóló versek esetében bevonhatjuk a 

társművészeteket is. A Magazinban ilyen Radnóti Miklós Erdő című verse. Hallgathatunk a vers 

témájához kapcsolódó zenét, vagy a természet hangjait. Nézegethetünk közösen 

szépművészeti alkotásokat, fotókat. 

Nem feledkezhetünk meg a személyes élményekből való kiindulás motiváló hatásáról 

sem. Ahhoz, hogy a kisiskolások megértsék a vers hangulatát, befogadják a benne foglalt 

érzelmeket, elő kell hívnunk saját tapasztalataikat, emlékeiket. Ha a kisdiákok ezeket 

felidézhetik, másokkal is megoszthatják, könnyebbé válik a mű befogadása, s ez az út elvezet 

az értő olvasóvá váláshoz. Mindemellett a felidézés, a megosztás fejleszti a kommunikációs 

képességeket is. A drámajátékok, a különféle drámai konvenciók kiválóan alkalmasak – az 

ekkor még sokszor nehezen megfogalmazható – gondolatok és érzelmek kifejezésére. 

A bánat, az öröm, a szomorúság a témája Petőfi Sándor A bánat? Egy nagy óceán és 

Kiss Ottó Reggel című verseinek. Ha a gyerekek képeket alkothatnak, kifejezéseket 

gyűjthetnek ezekről az érzelmekről, elmondhatnak, leírhatnak vagy eljátszhatnak olyan 

pillanatokat, amikor a bánatból öröm lesz, sokkal könnyebben megértik, átélik a versek 

gondolatait. 

 
Mf./II. 60. o. 
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A két vers lehetőséget nyújt arra is, hogy azonos témák különböző költői 

megközelítését összehasonlíthassuk. 

Kiscsoportos helyzetgyakorlatokkal közelíthetjük meg a félelem témáját Kiss Judit 

Ágnes Szörnyszomszéd című versének feldolgozása előtt. 

A negyedikes korosztályt már érdeklő szerelem témáját járhatjuk körbe Lackfi János 

Szerelem, Takács Zsuzsa Szeretik egymást és Szabó T. Anna Szélkalap című műveinek 

feldolgozásával.  

Ne feledkezzünk meg a cím értelmezéséről sem! A vers megismerése előtti 

címvizsgálat olyan asszociációkra ad lehetőséget, melyek segíthetnek a cím sokrétű 

jelentéstartalmának kibontásában.  

József Attila: Perc 

Sok vagy kevés az egy perc? Mi mindent lehet csinálni 1 perc alatt?  

Lackfi János: Szerelem 

Mi jut eszetekbe a szerelem szóról? Milyen érzés? Milyen színeket kapcsolnátok hozzá?  

Szabó T. Anna: Szélkalap 

Rajzoljunk/tervezzünk szélkalapot! 

Kiss Judit Ágnes: Szörnyszomszéd  

Játsszunk el egy szörnyszomszédot! Mi a különbség a szörnyszomszéd és a szörnyeteg 

szomszéd között?  

A vers megismerése a jelentésteremtés része. Ez történhet tanítói bemutatással, de a 

gyerekek megismerkedhetnek önállóan is a művel. A vers önálló olvasásához kapcsolhatunk 

különböző kreatív feladatokat. 

Kihagyhatunk egy-egy szót, kifejezést a versből, melyet a gyerekeknek kell pótolniuk. 
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Mf./II. 61. o. 

Segítheti a vers értelmezését, ha a versszakokat – pl. Zalán Tibor: Szitakötő – vagy a 

verssorokat – pl. Radnóti Miklós: Erdő – szétvágva kapják meg a gyerekek, s nekik kell egy 

általuk választott szempont alapján sorba rendezni. 

Első olvasásra megkaphatják a gyerekek verssorokra tördelés nélkül, mintegy prózai 

szövegként a verset. Bontsák saját elképzelésük szerint verssorokra! 

József Attila: Perc 

Dalol a madársereg, hogy az erdő zeng belé, maszatos parasztgyerek inal a folyó felé. 

Elmondhatjuk, hogy a versben keresztrímek vannak. A tanulók rendezzék ennek 

megfelelően sorokba a verset! 

Az önálló versolvasáskor se maradjon el a vers tanítói bemutatása! A vershallgatás 

segíti a belső képalkotást, ami a megértés alapja. 

A vers megismerését mindig kövesse kötetlen beszélgetés! A vers befogadásának 

része, hogy a gyerekek elmondhassák, milyen gondolatok, érzések támadtak bennük a verssel 

kapcsolatosan. Ekkor nyílik lehetőség arra, hogy összevessék saját emlékeiket, tapasztalataikat 

a versben olvasottakkal. Ugyanakkor ez a beszélgetés hasznos információt nyújthat a 

tanítónak, milyen mélységig jutottak el a gyerekek a mű egészének megértésében. 

Ezután következik a vers tulajdonképpeni elemzése, melynek során szintén a gyerekek 

aktivitására, kreativitására kell építenünk. A vers értelmezésének tekinthető az is, ha a 

gyerekek illusztrációt készítenek a vershez, vagy lerajzolják a vershez kapcsolódó belső 

képüket, ha dallamot vagy ritmuskíséretet alkotnak a vershez, ha közösen eljátszanak egy-

versrészletet. 

 
Mf./II. 61. o. 

A reflektálásnak része a vers elmondása vagy felolvasása. Ezt mindig elő kell 

készítenünk. Keressük a hangsúlyokat, jelöljük a szüneteket! A versmondás történhet 

egyénileg vagy csoportokban is. Építhetjük helyzetgyakorlatra (Szörnyszomszéd), készülhet 
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koreográfia a vershez (Szélkalap), mondhatják a gyerekek ritmuskísérettel (Túl a Dunán). 

Mindezek segítik a vers memorizálását is. 

Érdekességek a nagyvilágból 

A fejezet célja 

Ebben a korban a gyerekek már igazi tanulók, egyre inkább érdekli őket a megtapasztalható 

valóság. A fejezet ismeretközlő szövegei képesek kielégíteni ezt a kíváncsiságot. A szövegek 

feldolgozása a szövegértés fejlesztésén túl segítséget ad a tanulás tanulásához, és előkészíti a 

felső tagozatos természettudományos tárgyak tanulását. Magyar tudósok, magyar 

találmányok, nevezetes magyar tájak bemutatásával jól kapcsolódik a hon- és népismerethez, 

és alkalmas a nemzeti identitástudat erősítésére. 

Hangsúlyos szerepet kap a digitális kompetencia fejlesztése is a fejezetben.  

 
Mf./II. 77. o. 
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Az újság, a hírek témájához kapcsolva a hírek hitelességéről is szó esik. 

 

 
Ok./II. 122. o. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai 

A fejezet a hírek keletkezésével, az újság történetével foglalkozik először. Két lecke is tárgyalja 

a közlekedést és ezzel kapcsolatosan a környezetszennyezést. A híres magyarokról szóló 

leckékben Kempelen Farkas, Neumann János és Szentgyörgyi Albert életéről és találmányairól 

tudhatnak meg érdekességeket a gyerekek. A Szárnyaló ősi vágyunk leckében a repülés, az 

ejtőernyő történetéről olvashatnak írásokat. A Hortobágy érdekességeiről szóló szövegek 

kerültek a Turizmus – Irány Magyarország! részbe. Az időjárás alkotóelemei a témája az 

Időjárás-jelentésnek. Színházról, filmről és magyar sportsikerekről is olvashatnak az utolsó két 

leckében. 

Ajánlott feldolgozási mód 

A szövegek elrendezése nagyban hasonlít a már jól ismert magazinok szerkezetéhez. 

Különbözik ezektől annyiban, hogy ebben a fejezetben kapcsolódnak segítő kérdések és 

feladatok a szövegekhez. 

Mivel ismerettartalmú szövegeket dolgozunk fel, a ráhangolás szakaszának mindig 

legyen része a gyerekek meglévő ismereteinek felidézése, összegyűjtése! Ez készülhet 

gondolattérkép segítségével. 

 
Mf./II. 70. o. 
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Mf./II. 82. o. 

A szövegek feldolgozásához ajánljuk a magazinoknál ismertetett kooperatív 

technikákat (pl. szakértői mozaik). 

Differenciált feladatként többféle kutatómunkát ajánlhatunk tanítványainknak. 

 
Mf./II. 71. o. 
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III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS 

LEHETŐSÉGEI 

Az alsóbb évfolyamokon már használt RJR-modell alkalmazása konzekvensen megjelenik az 

egy fejlesztési szakasznak tekintett 3. és 4. évfolyam tankönyveiben is. A konstruktív 

pedagógia fontos eleme, hogy a már meglévő tudáshoz, tudáselemekhez illesszük az új 

tudáselemet. Fel kell eleveníteni a már meglévő tudást, ebbe a hálóba kell beilleszteni az új 

elemet, kapcsolatokat kell kiépíteni az egyes tudáselemek között. Ennek támogatója az RJR-

modell.  

A ráhangolódás egyfajta helykészítés az új számára, előkészítése előzetes ismereteim, 

tudásom azon területének, amelybe az új anyag beilleszkedik. (Kulcsfogalmak: előkészítés, 

szókincsbővítés, keresztkompetenciák, dramatikus játékok, jóslás.)  

A jelentésteremtés az új anyagot az előzetes ismereteim szerinti pontos helyére illeszti, 

amely által a megértés mellett rendszerszemléletű gondolkodás jön létre, s kialakul egy kritikai 

gondolkodás. (Kulcsfogalmak: az önálló tanulás tanulása, az olvasási-megértési stratégiák 

tanulása, a szöveg struktúraképző elemeinek feltárása, megállók, olvasókártyák.) 

A reflektálás aktívan alakítja gondolkodásunkat, viselkedésünket, az új ismeret nem 

marad tudásunk halmazában az előzőek mellett, vagy egy a többi között, hanem hatást 

gyakorol rájuk és átértékel. (Kulcsfogalmak: rendszerezés, ismétlés, összefoglalás, 

véleményformálás.) 

A ráhangolódási szakaszt segíti a harmadik évfolyam olvasókönyvében új elemként 

megjelenő bevezető pár sor, amely a másodikos tankönyv nyitóképeit váltja. Továbbra is a 

motiváció, a figyelem felkeltése, illetve a kommunikációs készség fejlesztése a célunk ebben a 

szakaszban. Egy kis ízelítőt adunk az adott olvasmányból, ezzel együtt beszélgetésre, 

véleménycserére késztetjük tanítványainkat.  

 
Ok. 3. évfolyam/I. 46. o. 

Ezenkívül a 3. évfolyam tankönyvének alapvető és az eddigi olvasókönyvekben nem 

reprezentált jellegzetessége – amely már az 1. és a 2. évfolyamon is teret kapott –, hogy a 

ráhangolódás, a tanulási motivációt segítő kontextusba helyezés mellett minden olvasandó 
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szöveget – két irányból is, párhuzamosan – előkészít. Az egyik irány az olvasástechnikai 

előkészítés, melynek során a nehezebben olvasható, pl. kevésbé ismert, hosszabb, tájjellegű 

vagy idegen szavakat és szókapcsolatokat (amelyek egyébként nemcsak az olvasástechnikát, 

hanem a szókincset és a tanulás tanulását is fejlesztik, tehát előremutatnak a felső évfolyamok 

tanulási módszereinek megismerése felé) változatos feladatok során, még a szöveg 

megismerése előtt gyakoroltatjuk. Így az ezidáig a betűzgetésre, silabizálásra pazarolt teljes 

figyelem, mely megakadályozta a kognitív funkciók, a megértési mechanizmusok működését, 

a szó, a szöveg megértésének és megjegyzésének, visszaidézhetőségének irányába tolódik el 

az olvasás során, azaz a gyerekek szövegértése és szövegalkotása is lendületesebben fejlődik. 

A másik irány az előzővel szoros összefüggésben a kommunikációs előkészítés. A 

szövegekben viszonylag gyakran (szándékolt módon, illetve a szöveghűség megőrzése miatt) 

olyan szavak, szókapcsolatok is előfordulnak, amelyeket a gyerekek – életkori sajátságaikból 

vagy környezetükből adódóan, szociális hátterük okán – nem ismernek, nem ismerhetnek. 

Ezeknek a szavaknak, kifejezéseknek az értelmét különféle feladatok segítségével a gyerekek 

maguk fedezik fel, maguk járják be aktívan a tudásszerzés lépcsőfokait, abban személyes és 

visszaidézhető tapasztalatokat, tehát alkalmazásképes tudást szerezve. Így utána, a szöveg 

olvasása közben a mondat, a bekezdés és végső soron a szöveg megértését az ismeretlen 

szavak nem akadályozzák. Mindez természetesen a szókincsfejlesztés szolgálatában is áll.  

Újszerűség továbbá, hogy a szókincsfejlesztés és ismeretszerzés a lábjegyzet és 

szótárhasználat megismerésével, megtanulásával és konzekvens használatával, 

alkalmazásával is bővül. Míg a 2. évfolyamban egy meselexikon motiváló szintjén ismerkedtek 

a gyerekek a tudásszerzésnek ezzel a módjával, illetve a margóra kihelyezett értelmezések 

segítették kapaszkodóként a megértési folyamatot, addig a 3. évfolyam olvasókönyvében 

valódi szótárt találnak majd a gyerekek (jelentésszámmal és szófaji megjelöléssel) a könyv 

végén. A szövegben kék kiemeléssel jelölt szavak magyarázatát nem hagyjuk teljesen el, 

csupán súlyozva, adekvátan, recesszíven és árnyaltabban alkalmazzuk.  

Negyediktől a szómagyarázatok száma csökken. Ennek egyik oka az, hogy a 

szépirodalmi alapanyag modernebb, épp ezért aktívabb a szóhasználata is. A másik a 

korosztály érettségével hozható összefüggésbe, ugyanis a negyedikes tanulótól már elvárható, 

hogy a kontextuális összefüggés segítségével megértse a számára elsőre esetleg idegennek 

tűnő szavakat. 

A kötet végén a legfontosabb fogalmakat Kislexikonba gyűjtöttük. Ezek az adott könyv 

leckéiben előkerülő, feldolgozott, ismert fogalmak a könyv végén definíciószerűen 

szerepelnek. A kislexikon szócikkei a kerettanterv által elvárt fogalmakat tartalmazzák. 

A ráhangolódási szakaszban találkozhatnak a gyerekek a jóslást célzó, segítő feladatokkal. Meg 

kell figyelni az illusztrációt, címet, megfogalmazzák véleményüket a szöveg tartalmáról, sze-

replőkről, helyszínekről. Ezek a feladatok a majdani szövegfeldolgozást támogatják. 
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Ok. 3. osztály/I. 70. o. 

Az előzetes tudás előhívására remek lehetőség a gondolattérkép készítése. 

Tankönyvünkben fokozatosan tanítjuk meg a gyermekeket erre. Kezdetben egyszerű 

asszociációkra vagyunk kíváncsiak. Az adott témával kapcsolatban felmerülő gondolatok 

halmazából igyekszünk építkezni. 

 
Ok. 3. osztály/I.46. o. 

 
Ok. 3. osztály/I.90. o. 
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A későbbiek során irányított módon, szempontok megadásával készítünk 

gondolattérképet. Ez a szint már feltételez bizonyos fokú lényeglátást, rendszerezést. Még 

mindig a meglévő tudásra alapozva, de már egységben, rendszerben gondolkodva építjük fel 

a ráhangolódást, az előzetes tudás előhívását. 

 
Mf. 3. osztály/I.12. o. 

A példaként kiemelt gondolattérkép-mintákon jól látszik, hogy az állatmesék bevezetésénél 

azonos felépítés alapján, azonos színekkel jelölve találkoznak a gyerekek az irányított 

szempontokkal. Ez mind azt a célt szolgálja, hogy az állandó színek, szempontok segítségével 

a tanulók elsajátíthassák a gondolattérkép készítésének menetét, ezzel támogatva az önálló 

tanulás tanításának folyamatát. Az alsó tagozat végére képessé kell tenni tanítványainkat az 

önálló szövegfeldolgozásra. Nem kisebb feladat az önálló tanulás alapjainak lerakása, olyan 

technikák megtanítása, amelyek a felső tagozatban oly fontos szövegfeldolgozás, 

szövegértelmezés, önálló tanulás sikerét elősegítik.  

Később az ismeretterjesztő szövegek segítségével – differenciált képességfejlesztés 

keretein belül – ki lehet egészíteni a gondolattérképeket az egyes állatok életmódjával és 

szaporodásával kapcsolatos információkkal. Az egymással összefüggő szavakat, információkat 

össze lehet kötni színes ceruzával. Ezáltal már rávilágítunk az ok-okozati összefüggésekre, 

egyfajta logikai rendet sugallunk tanítványainknak, és letesszük az önálló tanulás alapjait.  

A ráhangolódási szakasz kontextusteremtési feladatát az óra fő része, a 

jelentésteremtés követi. A szövegfeldolgozást segítő feladatok során törekedtünk arra, hogy 

a gyermek a folyamatos szövegfeldolgozás felé induljon el. A korábban megszokott tagolás 

megszűnik. A megállók továbbra is a feldolgozást segítik, de egyszerűbb utalással, kevésbé 

direkt módon jelennek meg. 
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Ok. 3. évfolyam/I. 147. o. 

A jelentésteremtés szempontjából elengedhetetlen, hogy a megfelelő jelentéshálóba, a 

megfelelő módon illesztődjék be az új ismeret. Időről időre lapozzunk vissza a harmadikos és 

negyedikes tankönyv elejére (16., illetve 10. o.) a szövegek megértését segítő tanácsokhoz! A 

gyerekek önálló tanulását segíthetjük, ha ezek a stratégiák beépülnek szövegfeldolgozási 

technikájukba. 

A kulcsszavak kiemelését, a történet mondanivalójának könnyebb megértését segítik 

a vázlatkörök. 

A feldolgozás utolsó egysége a reflektálás. A gyerekek ebben a szakaszban erősítik meg 

a tanórán megszerzett ismereteket. Ez a szakasz segít abban, hogy a megszerzett ismeretet, 

tudáselemet kellő pontossággal építsék be a meglévő tudáshálóba, valamint megfelelő 

kapcsolat alakuljon ki az egyes tudáselemek között. Ennek egy módja a kártyák segítségével, 

vizuális szervezővel támogatott vázlat kiegészítése, a tartalommondás.  

Számos esetben a reflektálás szakaszában a gyerekek megoszthatják személyes 

véleményüket, esetleg alkotó, építő jellegű vitára okot adó kérdések segítségével belső 

világukat, kifejezésmódjukat is megismerjük. 

A reflektálás szakaszában is megjelennek a szólások, közmondások. Ezek általában az 

olvasmány kulcsszavát, mondanivalóját támasztják alá. Változatos módon lehet alkalmazni, 

akár szókincsfejlesztéshez, vázlatpontkészítéshez, tartalommondáshoz.  

A tanulási folyamat eredményességét nagyban befolyásolja tanítványaink 

érdeklődése, motiváltsága, tanulási stílusa. Ugyanakkor minden gyerek számára lehetővé kell 

tennünk, hogy képességeitől függetlenül megélhesse a gondolkodás, az alkotás örömét, 

láthassa az irodalom esztétikumát, fejlődjék önismerete, önbizalma. Mindezt differenciálás 

nélkül nem biztosíthatjuk.  

A differenciált tanulásszervezés korszerű megközelítésben azt jelenti, hogy a 

pedagógus a tanítás-tanulási folyamat irányításakor figyelembe veszi a tanulók egyéni 

szükségleteit, vagyis alkalmazkodik a tanuló egyéniségéhez, sajátosságaihoz (adaptivitás), 

alkalmat ad a gyerekeknek arra, hogy tudásukat erősségeikre és érdeklődésükre építve 

mutassák be.  
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A differenciált tanítás az egyéni különbségek figyelembevételén alapszik, mégis arra 

sarkallja a diákokat, hogy erőfeszítéseket tegyenek. (Ne állítsuk a lécet se túl magasra, se túl 

alacsonyra!) Vagyis ne adjunk a gyengébb tanulóknak mindig könnyebb, a jóknak pedig 

nehezebb feladatot! A tanulók a számukra legoptimálisabb terhelésben részesüljenek! Ehhez 

az szükséges, hogy olyan tevékenységeket tervezzünk, melyek támogatják tanítványaink 

erősségeit, ugyanakkor olyan feladatokat is adjunk, melyek előmozdíthatják gyengébb 

képességeik fejlődését.  

A differenciálás ugyanakkor nem jelenthet sem szelekciót, sem beskatulyázást. 

A differenciálás alapvető feltétele a gyerekek megismerése. Hogy különbséget tudjunk 

tenni, tudnunk kell, miben különböznek egymástól. Hogy alkalmazkodni tudjunk, tudnunk kell, 

hol tart tanítványunk, mi érdekli őt, milyen szokások jellemzik.  

A gyerekek megismerésének módszerei 

Az írásbeli munkák – diagnosztikus mérések, házi feladatok, beadott munkák – elemzése.  

A szövegértés szintjének felmérése. 

Hangos olvasás szintjének felmérése. 

Szóbeli megnyilvánulások megfigyelése – Hogyan kommunikál társaival, tanáraival? Használja-

e a nonverbális kommunikáció eszközeit? Hogyan kérdez? Mennyit, mit kérdez? Kérdez-e egy-

általán? 

Megfigyelés tevékenység, játék közben. 

Figyeljük meg, milyen az emlékezete, figyelme, problémamegoldó gondolkodása! 

A tanulási módszer, stílus megfigyelése. Egészen másképp tanul az a diák, akinek vizuális meg-

erősítésre van szüksége. Ők olvasás, írás útján tudják leghatékonyabban elsajátítani az infor-

mációkat. Sok gyereket a hallott információ segíti a tanulásban. Számukra fontos a szóbeli ma-

gyarázat. A tárgyakkal való manipulálás, a mozgás segíti a kinesztéziás vagy taktilis diákokat. 

A differenciálás módjai 

Mennyiségi differenciálás 

A magazinok szövegei, az egyes olvasmányok utáni ütköztetők, kiegészítő információk 

lehetőséget nyújtanak arra, hogy egy adott szöveg feldolgozása során mindenki a saját 

tempójában olvashasson. Akik gyorsabban olvasnak, ezekből a szövegekből is kaphatnak 

olvasnivalót. Például a kukoricáról szóló magazinban négyoldalnyi szöveg biztosítja, hogy egy 

gyerek se maradjon olvasnivaló nélkül (Olvasókönyv 1. kötet, 30–34. o.). 
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Minőségi differenciálás 

A szövegek értelmezését, felhasználását segítő feladatok között egyaránt találhatók 

egyszerűbbek, melyek a szó szerinti megértésre vonatkoznak, és magasabb szintű 

gondolkodási folyamathoz vezetők. 

Szó szerinti megértésre vonatkozó feladatok: 

 

Értelmezést igénylő feladatok: 
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Kritikai gondolkodást igénylő feladatok: 

 

 

 

Kreatív olvasást igénylő feladatok: 

 

 

Differenciálhatunk a feldolgozásra, az egyes feladatok megoldására szánt idővel is: 

Figyelembe kell vennünk, hogy egy-egy feladat megoldásához nem ugyanannyi időre van 

szüksége minden diáknak. Fontos, hogy biztosítsunk elegendő időt a lassabban haladóknak, 

ugyanakkor legyen elég feladatuk a gyorsabb tempóban dolgozó gyerekeknek. Adhatjuk 

feladatul, hogy olvassák el az olvasmányhoz kapcsolódó ütköztető szöveget, amelyről 



FI -501020301/1, F I -501020302/1 Olvas ás  3 .  |   F I -501020401/1, F I -501020402/1 Ol vas ás  4 .   

Taní tó i  k éz i kön yv  
 

121 
 

beszámolhatnak társaiknak. Kaphatnak ún. időkitöltő feladatokat (pl. az olvasottakhoz 

kapcsolódó kiegészítő információ, saját vélemény megfogalmazása), melyeket óra végén 

ellenőrzünk. 

A feladatok megtervezésekor vegyük figyelembe azt is, milyen témák keltik föl a 

gyerekek érdeklődését!  

A magazinok bőséges szöveganyaga biztosítja a választás lehetőségét. 

Könyveinkben, munkafüzeteinkben több helyen nyílik arra lehetőség, hogy 

tanítványaink választhassanak az olvasnivalók közül. 

 

Segíti a differenciálást a feladatok megoldási módjának sokfélesége. Nemcsak verbális 

válaszokkal operálhatunk, hanem kérhetünk  

 írásbeli szövegalkotást: 

 

 

 táblázatkiegészítést: 
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 rajzot: 

 

 

 

 különböző grafikus szervezők (gondolattérkép, Venn-diagram, T-táblázat) használatát: 
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Jó néhány munkafüzeti feladat több részből áll, ezek alkalmasak öndifferenciálásra is. 

Megadjuk, mely feladatrészeket kell mindenkinek megoldania, a többiből mindenki annyit 

végez el, amennyi a feladatra megadott időbe belefér. 
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Nem egyforma tempóban, nem egyforma szinten olvasnak diákjaink. A tankönyv és 

munkafüzet olvasástechnikai és szövegértési feladatainak nem mindegyikét kell minden 

diáknak elvégeznie. A gyerekek ismeretében döntse el a tanító, hogy kinek melyik feladatot 

adja, s azokat milyen munkaformában végzik el a gyerekek! 

 Differenciáljunk a szöveg megismerésekor is! Azok a gyerekek, akiknek nincsenek 

olvasástechnikai nehézségeik, tudnak önállóan dolgozni, önálló, néma olvasással 

ismerkedjenek az adott szöveggel! Összeállíthatunk olvasópárokat, majd a gyerekek felváltva 

olvassák a szöveget. A nehezebben olvasóknak, olvasástechnikai nehézséggel küszködőknek a 

tanító olvassa fel a szöveget! 

Igen sokféle módon lehetnek ügyesek tanítványaink, sokféle tanulási stílus jellemzi 

őket. Más-más élményekre, tevékenységekre van szükségük a személyes tudás 

megalkotásához. Mindezt legjobban a gyermekek együttműködésén, cselekvéses tanulásán 

alapuló kooperatív csoportmunkával biztosíthatjuk, melynek során diákjainknak lehetőségük 

nyílik párhuzamos interakciókra.  

A kooperatív csoportmunka nem azonos a hagyományos csoportmunkával. A 

kooperatív tanulás a tanulók együttműködésén alapul. Csoporton belül pozitív függés alakul 

ki, mely hozzájárul a szociális kompetenciák fejlődéséhez. 

A kooperatív tanulásszervezés során négy alapelvnek kell együttesen érvényesülnie. 

Az első az építő egymásrautaltság, mely azt jelenti, hogy a csoport sikere a 

csoporttagok sikerének függvénye, ugyanakkor az eredményesség függ az egyén sikerétől is. 

A második a párhuzamos interakciók elve, mely egyidejűleg több szálon futó 

kommunikáció lehetőségét biztosítja a tanulók számára, vagyis gondolataikat folyamatosan 

kicserélhetik egymással. 

A harmadik az egyenlő részvétel elve. Ennek lényege, hogy szerep- és/vagy 

munkamegosztással azt is el kell érni a munka során, hogy a részvétel kiegyenlített legyen, 

vagyis ne legyen mód a passzivitásra. 
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Negyedik alapelv az egyéni felelősség elve. A csoportcélok megvalósulásához az egyén 

optimális teljesítménye szükséges. A csoporttagok felelősséget éreznek az iránt, hogy legjobb 

tudásuk szerint végezzék feladatukat.  

A kooperatív csoportok hosszabb ideig együtt dolgozó 4-6 főből álló ún. alapcsoportok. 

Legideálisabbak a négyfős csoportok, melyekben a párokban való munka és egyidejű 

párhuzamos interakciók egyaránt lehetségesek. A csoportok képességek szempontjából 

mindenképpen heterogén csoportok legyenek! 

Diákjaink képességei, igényei folyamatosan változnak, s nagyban függenek az adott 

tananyagtól. Mindezt követnie kell a csoportalakítás módjának is. A kooperatív csoportok 

alakítása mellett jelenjenek meg a rugalmasan változó csoportok is! Ha rugalmas módon 

állítjuk össze a csoportokat, figyelembe tudjuk venni a tanulók képességbeli, igénybeli 

változásait. Persze mindez nagy odafigyelést, komoly előkészületeket igényel a tanítótól. 

Előfordulhat, hogy a feladatok nehézségétől, típusától függően egy órán belül többször is 

változik a csoportok összetétele. Írjuk a gyerekek nevét kis cédulákra, készítsünk elő annyi 

különböző színű papírt, ahány csoportot kívánunk alakítani, a csoportok helyét ugyanezekkel 

a színekkel jelöljük! A színes papírokat tegyük jól látható helyre, ezekre kerülnek majd az egyes 

csoporttagok nevei. A gyerekek hamar megszokják a csoportalakításnak ezt a módszerét, és 

igen hamar megtalálják a helyüket. Ugyanezt a módszert alkalmazhatjuk, amikor a gyerekek 

maguk választanak feladatot. Ekkor ők teszik a nevüket a választott feladatnak megfelelő 

színes papírra. 

A kooperatív tanulási forma rendszeres alkalmazása nemcsak a gyerekek intellektuális 

képességeinek fejlődésében játszik nagy szerepet, de az együttműködési képesség 

fejlődésével a szocializációt, toleranciát, empátiát is nagymértékben fejleszti. A közös munka, 

az együttgondolkodás, alkotás során megismerik egymást, elfogadóbbak, megértőbbek 

lesznek egymás iránt. Ez pedig az osztályközösség épülését is segíti. A gyerekek egymást 

segítve, tanítva tanulnak.  

Az olvasókönyv és a munkafüzet bőven kínál lehetőséget a különböző kooperatív 

technikák alkalmazására. 
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IV. MUNKAFÜZETEK 

Az olvasókönyvben található szövegek feldolgozásához nyújtanak segítséget a munkafüzet 

feladatai. Ezek a feladatok a jelentésteremtést támogatják változatos, sokszínű módon. A 

feladatok önálló vagy irányított megoldása mellett a gyerekek gyakorolhatják a szóbeli és 

írásbeli szövegalkotást. 

Az olvasókönyvi szövegek legtöbbjéhez készültek feladatok a munkafüzetben, emellett 

az önálló szövegfeldolgozás, az olvasási stratégiák gyakorlására szolgáló – többnyire 

ismeretközlő – szövegek is itt kaptak helyet. 

A munkafüzet kiváló eszköze a differenciálásnak is. Ezek a taneszközök lehetővé teszik 

azt is, hogy minél több intelligenciaterületet bevonhassunk a szövegfeldolgozás folyamatába. 

A Gardner-féle többszörös intelligencia elmélete szerint ezek a területek: 

Verbális-nyelvi intelligencia: 

Magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét. A fejlett nyelvi-verbális intelligenciával 

rendelkező gyerekek szeretnek olvasni, történeteket mesélni. 

Matematikai-logikai intelligencia: 

Ide kapcsolódik a deduktív-induktív érvelés képessége, az összefüggések felismerése. A fejlett 

matematikai-logikai intelligenciájú gyerekeknek jó a problémamegoldó képességük, szeretik a 

számokat, az adatok elemzését. 

Térbeli-vizuális intelligencia: 

Az ezzel az intelligenciával bíró gyerekek jól rajzolnak, ügyesen terveznek. Szeretik a 

rejtvényeket, szívesen foglalkoznak térképekkel, grafikonokkal. 

Zenei intelligencia: 

Ide kapcsolódik a hangokra, ritmusra való érzékenység. Az ezzel az intelligenciával rendelkező 

gyerekek szeretnek zenét hallgatni, könnyedén idéznek fel dallamokat. 

Interperszonális intelligencia: 

Ez az együttműködés a mások megértésére való törekvés képessége. Az ezzel bíró gyerekek 

szeretik a kooperatív csoportmunkát, jól kommunikálnak. 

Intraperszonális intelligencia: 

Ez annak a képessége, hogy megértjük saját magunkat, érzelmeinket, céljainkat. A fejlett 

intraperszonális intelligenciával rendelkező gyerekek szívesen dolgoznak egyedül. 

Természeti intelligencia: 

Ez a dolgok szélesebb perspektívából való megismerésének képessége. Az ezzel az 

intelligenciával bíró gyerekek szeretik maguk felfedezni a dolgokat és működésüket. 

Gyakran oldhatnak meg feladatot a gyerekek rajzolással, színezéssel, ez a térbeli-

vizuális intelligenciájukat erősíti. 
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Szívesen dolgoznak táblázatokkal a matematikai-logikai intelligenciában erős gyerekek. 
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Sok feladat alkalmas a verbális-nyelvi intelligencia fejlesztésére. 

 

 

A térképekhez kapcsolódó feladatokat, rejtvényeket különösen a térbeli-vizuális 

intelligenciával bíró gyerekek kedvelik. 
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A ritmizálás a zenei intelligenciát fejleszti.  

 

A munkafüzet feladatai egyaránt alkalmasak egyéni feladatvégzésre, valamint páros és 

csoportmunkára. 

Míg a tankönyv fejezetekre és azon belül leckékre tagolódik, addig a munkafüzetben 

csak a leckecímet tüntettük föl. Az azonos leckékhez ugyanaz a színvilág tartozik az 

olvasókönyvben és a munkafüzetben, és ugyanaz a kép jelenik meg az oldal bal felső tetején. 
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Melléklet – Mintaóravázlatok 

Óravázlatok – 3. osztály 

Szeptemberi magazin – változatos szövegek feldolgozása 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom  

Tantárgy: olvasás 

Osztály: 3.  

Az óra cél- és feladatrendszere: A szövegértő olvasás megalapozása.  Az olvasástechnika 

megszilárdítása, az értő, önálló olvasás gyakorlása. Önálló ismeretelsajátítás támogatása. 

Olvasóvá nevelés.  

Az óra didaktikai feladatai: Ismeretszerzés, irodalmi, ismeretterjesztő szöveg feldolgozása.  

Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret, matematika 

Felhasznált források: Olvasókönyv 3. I. kötet 10–12. oldal 

Időkeret Az óra menete                  Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

Módszerek Tanulói mun-

kaformák 

Eszközök 

Ráhangolódás 

0–3’ 

 

 

3–5’ 

 

 

 

 

5–8’ 

Motiváció: 

puzzle-játék 

 

 

naptár  

 

 

 

 

szabad- 

asszociációs 

játék 

beszélgetés, 

gyakorlás 

 

 

 

 

beszélgetés 

csoportos 

 

 

 

 

 

frontális 

 

 

egyéni 

puzzle 

(őszi kép) 

 

 

 

 

tankönyv 

 

 

papír, ce-

ruza 

Csoportokban 

puzzle összera-

kása. Mit ábrázol 

a kép? Mit tu-

dunk róla?  

 

Melyik hónapban 

járunk? Beszélge-

tés a naptárról. 

Előzetes tudás 

feleleve- 

nítése, szeptem-

berrel kapcsola-

tos információk 

felsorolása.  

Jelentéstulajdoní-

tás 

8–25’ 

 

 

 

 

Különböző tar-

talmú, témájú 

szöveg feldol-

gozása mozaik-

technikával.  

 

 

gyakorlás 

 

 

 

 

 

 

csoportos 

 

 

 

 

 

 

tankönyv 

 

 

 

 

 

 

Négy csoport dol-

gozza fel mozaik 

technikával a ma-

gazint. 

1. cs. Az angyalok 

vezére 



FI -501020301/1, F I -501020302/1 Olvas ás  3 .  |   F I -501020401/1, F I -501020402/1 Ol vas ás  4 .   

Taní tó i  k éz i kön yv  
 

131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25–30’ 

 

 

 

 

 

 

30–40’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önálló 

szövegfel-dol-

gozás 

 

 

 

Differenciált 

képesség-fej-

lesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ellenőrzés, 

értékelés 

 

 

 

gyakorlás 

 

 

 

 

 

gyakorlás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéni 

 

 

 

 

 

egyéni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tankönyv 

kimásolt 

szövege: 

Nyelvelő 

 

 

tk.: 11. o.  

2. cs. Tündérel-

lenőrző 

3. cs. Az írástu-

datlanság elleni 

küzdelem nem-

zetközi napja 

4. cs. A népmese 

napja 

 

Az olvasott isme-

retek átadása a 

többieknek, il-

letve a vers dra-

matizálása 

 

Szöveg kijegyze-

telése a tanult 

módon. 

 

Képesség szerinti 

differenciálás. 

1. cs. szókincsfej-

lesztés tanítói se-

gédlettel. Ok. szö-

veg segítségével. 

Nyelvelő 

2. cs. 

Extra ismeret, tu-

dás nyújtása a 

gyorsabban ha-

ladó tanulók szá-

mára. Ok. Gon-

doltad volna? 

Reflektálás 

40–45’ 

Rövid újságcikk 

megfogal-

mazása  

gyakorlás, 

ellenőrzés, 

értékelés 

egyéni füzet Szeptember hó-

nappal kapcsola-

tos újságcikk 

megfogalmazása 
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Magazin – november 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom  

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom – olvasás 

Osztály: 3. 

Idő: 45 perc 

Célok és feladatok: Értő olvasás fejlesztése szövegfeldolgozással. Ismeretterjesztő szövegek 

feldolgozása rajzos jegyzettel. 

Lényegkiemelés. 

Beszédbátorság, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret 

Felhasznált források: Olvasókönyv 3. I. kötet 56–57. oldal, Szövegértés munkafüzet 3. I. kötet 

25. 

Az óra menete módszer munkaforma eszköz idő 

Ráhangolódás 

Légző gyakorlat, hangsúlygyakorlat 

versmondással 

 

Rigó Béla: Emlékeztető 

 

versmondás 

 

 

 

 

frontális 

 

 

 

 

 

 

projektor (cél-

szerű a verset ki-

vetíteni) 

 

5’ 

Jelentésteremtés  

Szövegfeldolgozás 

A csoporttagok A, B, C és D jelet 

kapnak. 

Minden csoport más-más témát 

dolgoz fel és ebből plakátot készít. 

Megfogalmaznak 2–3 kérdést a té-

májukról, melyeket majd a beszá-

molójuk végén feltesznek társaik-

nak a megértést ellenőrizendő.) 

1. csoport – November 11. Szent 

Márton ünnepe 

2. csoport – Krizantém, novemberi 

születésnapok 

3. csoport – November 30. Szent 

András napja 

4. csoport – Halottak napja 

 

 

munkáltatás 

megbeszélés 

jegyzetelés 

 

 

 

kooperatív 

technika – for-

dított szakér-

tői mozaik 

 

 

olvasókönyv, 

csomagolópapír, 

filctoll 

 

 

20’ 
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Reflektálás 

Összeülnek az azonos betűjelű gye-

rekek és asztalról asztalra vándorol-

nak. (Mindig a tanító jelére indul-

nak tovább. Kb. 2 perc elegendő a 

beszámolóra és a kérdésekre.) Min-

dig az a kisdiák magyaráz a társai-

nak, aki az adott plakát készítésé-

ben részt vett, tehát annak szakér-

tője.  

 

beszámoló 

bemutatás 

megbeszélés 

 

kooperatív 

technika – for-

dított szakér-

tői mozaik 

  

15’ 

 

 

Értékelés 

Kilépő kártya (a gyerekek az órán 

elhangzottakra, saját munkájukra 

reflektálnak): 

– néhány, az órán megismert érde-

kes, fontos gondolat 

– egy, a tananyaghoz kapcsolódó 

kérdés 

– egy személyes megjegyzés, észre-

vétel 

Ezeket a tanító átolvassa és a kö-

vetkező órán reflektál rá. 

   5’ 
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Győri Katalin Bojti; Magazin – Kutyavilág magazin; Bemutatkozik két kutyafajta; 

Kutya bácsi olvasni tanít 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom  

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom – olvasás 

Osztály: 3. 

Idő: 2x45 perc 

Célok és feladatok: Értő olvasás fejlesztése szövegfeldolgozással. Különböző műfajú szövegek 

olvasása, szövegértés ellenőrzése kérdésekkel, feladatmegoldással. 

Lényegkiemelés. 

Beszédbátorság, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret  

Ajánlás: A vázlatban leírtak több órában is megvalósíthatóak, a gyerekek olvasási készségétől, 

a szövegértés, az önálló feladatvégzés szintjétől, együttműködési készségétől függően. Ebben 

az esetben egy szöveget dolgoznak fel a vázlatban leírt munkaformákat alkalmazva.  

Felhasznált források: Olvasókönyv 3. I. kötet 78–83. oldal, Olvasás munkafüzet 3. I. kötet 50–

52. 

Az óra menete módszer munkaforma eszköz idő 

Ráhangolódás 

Meglévő ismeretek előhívása a ku-

tyáról fürtábrával. 

 

– A csomagolópapír közepére felír-

ják a kutya szót, s ehhez kapcsolják 

gondolataikat, ismereteiket, asszo-

ciációikat, illetve az ezek között te-

remthető kapcsolatokat. A csoport 

tagjai a papírt körbeadva, felváltva 

írják le gondolataikat. (Csoporton 

belül négyszínű filctollat használ-

nak.) 

 

– Az ellenőrzés során a csoportok 

egymás után felolvasnak egy-egy 

leírt gondolatot. 

 

– A megbeszélés során rendszerezik 

a leírtakat. (pl. kutyafajták, haszna, 

mérete) 

 

 

 

 

munkáltatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

megbeszélés 

 

 

 

 

kooperatív 

technika  – ke-

rekasztal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontális 

 

 

 

 

A/3-as méretű 

csomagolópapír 

filctoll 

 

 

 

 

 

10’ 
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Jelentésteremtés  

Szövegfeldolgozás 

A csoportok különböző műfajú szö-

vegeket dolgoznak fel. 

1–2. csoport – Győri Katalin Bojti 

(elbeszélés) 

Tanítói bemutató olvasással ismer-

kednek meg a szöveggel. A történet 

meghallgatása után a gyerekek el-

mondják gondolataikat. 

Csoportmunkában a szöveg alapján 

összegyűjtik, hogy mit kell tudnia 

egy vakvezető kutyának. 

Egyéni munkában megoldják a 

munkafüzet feladatait. 

Felkészülnek a történet elmondá-

sára. 

3. csoport – Juhászkutyák nemzet-

közi terelőversenye (tudósítás) 

A csoport tagjai önálló néma olva-

sással ismerkednek meg a szöveg-

gel.  

Ezt követően megbeszélik az olva-

sottakat.  

A füzetükbe kiírják a szöveg lénye-

ges elemeit. (Hol volt a verseny? 

Miből állt a verseny? Milyen kutya-

fajták vettek részt? Hogyan végző-

dött a verseny?) 

Egyénileg megoldják a mf. 1–2. fel-

adatát, majd csoportban ellenőrzik 

a megoldást. 

1. csoport – Te hogyan segíthetsz? 

(ismeretterjesztő szöveg a vakve-

zető kutyákról) 

 

 

 

 

munkáltatás 

megbeszélés 

jegyzetelés 

ellenőrzés 

 

 

 

 

csoport, 

egyéni 

 

 

 

 

olvasókönyv, 

munkafüzet, fü-

zet 

 

 

 

 

30’ 
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A csoport tagjai önálló néma olva-

sással ismerkednek meg a szöveg-

gel. 

Ezt követően megbeszélik az olva-

sottakat. Ha kérdésük van, azt le-

jegyzik a füzetükbe, hogy később 

megbeszélhessék az osztállyal és a 

tanítóval. 

Nagyméretű lapra rajzos jegyzetet 

készítenek a szöveg legfontosabb 

gondolatairól.  

2. csoport – Bemutatkozik két ku-

tyafajta 

Csoportban elolvassák a szöveget. 

Majd megbeszélik az olvasottakat. 

Ha kérdésük van, azt lejegyzik a fü-

zetükbe, hogy később megbeszéljék 

az osztállyal és a tanítóval. 

Az olvasottakról rajzos jegyzetet ké-

szítenek egy nagyméretű lapra. 

3. csoport – Kutya bácsi olvasni ta-

nít 

A csoport tagjai néma olvasással is-

merkednek meg a szöveggel, majd 

megbeszélik az olvasottakat. 

A munkafüzetben aláhúzzák a szá-

mukra legfontosabb gondolatokat. 

Önállóan megoldják a munkafüzet 

feladatait, majd csoportban ellen-

őrzik a megoldást. 

Felkészülnek a beszámolóra. 

Mindegyik csoport megfogalmaz 3–

4 kérdést, melyeket majd a beszá-

molók végén feltesznek társaiknak 

a megértés (és a figyelem) ellenőr-

zésére. 
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Reflektálás 

A csoportok beszámolnak az általuk 

olvasott szöveg tartalmáról, a jegy-

zeteik, a feladatmegoldásaik segít-

ségével. Felteszik kérdéseiket, me-

lyeket az osztály közösen megvitat. 

Ha szükséges tanítói magyarázat 

segíti a felmerülő kérdések megvá-

laszolását. 

A beszámoló történhet a három 

megy, egy marad kooperatív tech-

nikával. Ekkor a csoporttagok, miu-

tán megszámozták magukat, a ket-

tes, hármas, négyes kisdiák átül a 

szomszéd csoporthoz, ahol az ot-

tani egyes számol be csoportja 

munkájáról. Rövid idő után vissza-

térnek a saját asztalukhoz, s most a 

kettes számú gyermek marad ven-

déglátóként, s a többiek mennek 

egy másik csoporthoz. Ez a folya-

mat addig zajlik, míg mindenki ven-

déglátó és látogató szerepet is be-

töltött. 

A beszámolók másik módja, hogy a 

csoportok egymás után elmondják 

az általuk olvasott szöveg legfonto-

sabb gondolatait. Ha rajzos jegyze-

tet is készítettek, azt bemutatják, il-

letve felhasználják a beszámoló so-

rán.  

A csoportok felteszik azokat a kér-

déseiket, melyeket a felkészülés so-

rán fogalmaztak meg. A társaik vá-

laszadása történhet írásban vagy 

szóban. 

A csoportok kiegészítik fürtábráju-

kat azokkal az ismeretekkel, gondo-

latokkal, melyeket újként ismertek 

meg az órán. 

 

beszámoló 

bemutatás 

megbeszélés 

 

kooperatív 

technika – há-

rom megy, 

egy marad 

  

25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

8’ 
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Értékelés 

Kilépő kártya (a gyerekek az órán 

elhangzottakra, saját munkájukra 

reflektálnak): 

– néhány, az órán megismert érde-

kes, fontos gondolat 

– egy, a tananyaghoz kapcsolódó 

kérdés 

– egy személyes megjegyzés, észre-

vétel 

Ezeket a tanító átolvassa és a kö-

vetkező órán reflektál rá. 

   7’ 
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Bojti 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom  

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom – olvasás 

Osztály: 3.  

Idő: 45 perc 

Célok és feladatok: Szöveg olvasása differenciáltan. Értő olvasás fejlesztése 

szövegfeldolgozással. Lényegkiemelés. Szövegértés önálló feladatmegoldással. 

Beszédbátorság, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret  

Felhasznált források: Olvasókönyv 3. I. kötet 78–79. oldal, Olvasás munkafüzet 3. I. kötet 50. 

Az óra menete módszer munkaforma eszköz idő 

Ráhangolódás 

Meglévő ismeretek előhívása a ku-

tyáról fürtábrával. 

A csomagolópapír közepére felírják 

a kutya szót, s ehhez kapcsolják 

gondolataikat, ismereteiket, asszo-

ciációikat, illetve az ezek között te-

remthető kapcsolatokat.  

Az ellenőrzés során a csoportok 

egymás után felolvasnak egy-egy le-

írt gondolatot. 

Kutyás könyvek, filmek gyűjtése 

csoportban (Tk. 78. old. 1.) 

 

munkáltatás 

megbeszélés 

 

csoport 

frontális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

csoport 

 

A/3-as méretű 

csomagolópapír 

filctoll 

 

 

12’ 

Jelentésteremtés  

Szövegfeldolgozás 

Győri Katalin Bojti című elbeszélé-

sének feldolgozása 

A szöveg olvasása differenciáltan 

történik:  

 olvasás párban – 

különböző olvasási szinten 

lévő, de jól együttműködő 

gyerekek 

 olvasás önállóan – 

gyorsan, jó szövegértéssel 

olvasók 

 

 

munkáltatás 

megbeszélés 

 

 

 

differenciált 

egyéni, páros, 

illetve csoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olvasókönyv, 

munkafüzet, fü-

zet 

 

 

20’ 
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 kiscsoportos olva-

sás tanítói vezetéssel – 

akiknek szükségük van a ta-

nítói segítségre 

Elsődleges megértés ellenőrzése 

A gyerekek elmondják gondolatai-

kat, észrevételeiket, kérdéseiket a 

szöveggel kapcsolatban. 

A tanító néhány kérdéssel ellenőrzi 

a megértést. 

Szövegértés feladatmegoldással 

A párban illetve önállóan olvasó 

gyerekek megoldják a munkafüzet 

feladatai, majd javítókulcs segítsé-

gével önállóan ellenőrzik megoldá-

saikat. (50. old. 1., 3., 4.) 

A tanítóval olvasó gyerekek közö-

sen (tanítói irányítással) értelmezik 

a feladatokat, majd önállóan meg-

oldják a munkafüzet feladatait (50. 

old. 1., 3., 4.). Javítókulcs segítségé-

vel ellenőrzik megoldásaikat. 

Időkitöltő feladatot oldanak meg 

azok a gyerekek, akik a feladataik-

kal már végeztek (Mf. 50. old. 2. 

páros, egyéni, 

frontálisan 

irányított 

egyéni 

 

 

 

 

 

 

 

egyéni, páros 

Reflektálás 

Jelenetalkotás 

A csoportok rövid jeleneteket alkot-

nak. Különböző helyzetekben ho-

gyan tudnak segíteni egy látássé-

rültnek. (Közlekedés, vásárlás, tanu-

lás stb.)  

 

 

drámajáték 

bemutatás 

megbeszélés 

 

 

csoport 

  

 

10’ 

Értékelés 

A gyerekek önértékelése és a tanító 

értékelése a feladatvégzés szem-

pontjából. 

    

3’ 
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Csodakutya 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom  

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom - olvasás 

Osztály: 3. 

Idő: 45 perc 

Célok és feladatok: Esztétikai élmény nyújtása. Kreatív írás.  Verselemzés alapozása. 

Nyelvismeret fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret , ének-zene. 

Felhasznált források: Olvasókönyv 3. I. kötet, 82. oldal 

Az óra menete módszer munkaforma eszköz idő 

Ráhangolódás 

Weöres Sándor Bodri című versé-

nek mondogatása légző gyakorlat-

ként, dinamikai és tempóváltások-

kal. 

Bodri kutya sétál, 

füle-farka szétáll, 

itatója kicsi kút, 

etetője mély tál. 

Kőkerítés szélinél 

tarka macska üldögél, 

észreveszi a kutyát, 

megmássza a szilvafát. 

 „Csodájára járunk” 

Csodálatos dolgok gyűjtése mesék-

ből (pl. kacsalábon forgó palota, 

táltos paripa, tündér, repülő sző-

nyeg) 

 

versmondás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munkáltatás 

 

frontális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

csoport 

 

Tk.  66. old. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papír, filctoll 

 

8’ 

 

Jelentésteremtés  

1.   Milyen lehet egy csodakutya?  

– A gyerekek lerajzolják, milyennek 

képzelik el a csodakutyát. 

– Leírják mindazokat a dolgokat, 

melyektől csodakutya lesz a hétköz-

napi kutyából: tulajdonságai, csele-

kedetei, helyszínek, ahol előfordul-

hat, képességei…  

 

munkáltatás 

bemutatás 

 

 

 

 

csoport 

frontális 

 

 

 

 

 

papír, íróeszköz 

Tk. I. kötet 82. 

old. 

 

 

 

 

20’ 
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2.  Rímkereső 

– Az elképzelt csodakutyáról gyűj-

tenek szavakat.  Pl. nagy fülű, puha 

szőrű, gyors lábú, vakkant… (mel-

léknevek, igék és főnevek is) 

A szavakat egymás alá írják, majd 

mindegyikre keresnek rímelő szót. 

Az így kialakult szópárokból néhány 

soros verset állítanak össze. 

3. Csoóri Sándor Csodakutya 

– A tanító felolvassa/elmondja a 

verset. 

– A gyerekek spontán megnyilatko-

zásai. 

– Beszélgetés a versről: Milyen volt 

a csodakutya? Miért volt csodaku-

tya? Mire volt képes? Hol jelent 

meg? Rímpárok keresése. 

Reflektálás 

1. A vers sorainak grafikus ábrázo-

lása:  

piros volt az orra 

lapulevél nagy füle 

lelógott a porba 

holdsugáron lovagolt 

csillagfejű csikókat  

terelt udvaromba az orra, 

2. Zenehallgatás  

A vers megzenésített változatának 

meghallgatása a Holló együttes elő-

adásában. 

 

munkáltatás 

ábrázolás 

zenehallgatás 

 

csoport 

egyéni 

frontális 

  

12’ 

 

 

 

Értékelés 

Kilépő kártya (a gyerekek az órán 

elhangzottakra, saját munkájukra 

reflektálnak): 

– mi volt a legérdekesebb az órán 

– mit kérdeznél a költőtől  

– megjegyzés, észrevétel 

Ezeket a tanító átolvassa és a kö-

vetkező órán reflektál rá. 

   5’ 
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Különböző szövegtípusok összehasonlítása 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom  

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom – olvasás 

Osztály: 3. 

Idő: 45 perc 

Célok és feladatok: Értő olvasás fejlesztése szövegfeldolgozással. 

Felhasznált források: Olvasókönyv 3. I. kötet 80–83. oldal 

Az óra menete módszer munka-

forma 

eszköz idő 

Ráhangolódás 

Olvasástechnikai gyakorlat 

A táblán szókártyák, melyek a kutyákról szóló 

szövegekből vannak kiemelve.  

 A B C D E 

1 tejfel-

ből 

nya-

logat

ok 

bable-

ves 

szo-

morú 

rös-

telk

edv

e 

2 dél-

ebéd-

del 

heve-

részik 

lapule-

vél 

kau-

ká-

zusi 

han

gos

an 

3 szolgá-

latot 

dide-

regte

k 

vadész

kutya 

csil-

lagfej

ű 

hi-

vatk

ozv

a 

4 fejlesz-

tésébe

n 

ál-

modt

am 

Kisgaz

di 

vizs-

lató 

mes

szir

ől 

Elolvassák a szavakat soronként és oszloponként 

is. Megfigyelik a hasonlóságokat, azonosságokat. 

Válogató olvasással emelnek ki szavakat: pl. koor-

dináták meghatározása, összetett szavak, igék, 

körülírással meghatározott szavak. 

A terem különböző pontjain az utóbbi órákon ol-

vasott szövegek címei találhatóak. 

(Mióta haragszik a kutya a macskára? Jancsi ku-

tya akar lenni, A vén kutya, Frakk, a macskák 

 

 

munkáltatás 

tevékenyked-

tetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szókártyák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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réme, Bojti, Juhászkutyák nemzetközi terelőver-

senye, Bemutatkozik két kutyafajta, Csodakutya, 

Kutya bácsi olvasni tanít) 

A gyerekek megnevezik, hogy melyik szó melyik 

szövegből való, majd elhelyezik a szövegek címei 

alá. 

Jelentésteremtés  

Címek csoportosítása 

Minden csoport megkapja a fenti szövegek címét, 

majd ezeket valamilyen szempont szerint csopor-

tosítják.  

Amennyiben a műfaj szerinti csoportosítás nem 

szerepel a gyerekek megoldásai között, a követ-

kező lépésben a tanító kéri erre őket. 

Minden csoport kap egy Venn-diagramot ábrá-

zoló lapot, melynek segítségével a különböző mű-

fajokat hasonlítják össze: elbeszélés, mese, vers, 

ismeretterjesztő szöveg. 

 (A feladatot végezhetik közösen is. Ebben az 

esetben a diagram a táblán szerepel, s a gyerekek 

szókártyákra írják a megbeszélt jellemzőket, eze-

ket helyezik el a táblán lévő ábrán.) 

A = mese, B=elbeszélés, C=vers,  

D= ismeretterjesztő                                                                                                                   

     
Az összehasonlítás szempontjai lehetnek: formai 

jellemzők, tartalom, mondanivaló, információ-

közlés, költői képek, rímek… 

 

 

munkáltatás 

megbeszélés 

 

 

 

 

csoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(frontális) 

 

 

 

csomagoló-

papír, 

filtoll, (szó-

kártyák) 

 

 

 

 

20 

Reflektálás 

Minden csoport választ/kap egy címet a fentiek 

közül. Röviden bemutatja azt, vagy részletet ol-

vas fel a szövegből, esetleg drámajátékkal rövid 

jelenetet rögtönöz. 

 

 

 

 

  

7’ 

 

 

Értékelés 

A gyerekek önértékelése és a tanító értékelése a 

feladatvégzés szempontjából. 

    

3’ 
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Tóth Krisztina Londoni mackók c. versének feldolgozása  

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom  

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom – olvasás 

Osztály: 3. 

Idő: 45 perc 

Célok és feladatok: Beszédkészség, szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése szituációs 

játékkal, páros és csoportos beszélgetéssel. A vers befogadásának, átélésének segítése kortárs 

gyermekirodalmi alkotás megismerésével. Irodalmi ismeretek – vers, versszak, rím, ritmus – 

tapasztalati úton való elsajátítása. Kreativitás, fantázia fejlesztése improvizációs játékokkal 

Felhasznált források: Olvasókönyv 3. I. kötet 104–105. oldal, Szövegértés munkafüzet 3. I. 

kötet 66. oldal 

Az óra menete módszer munkaforma eszköz idő 

Ráhangolás, a befogadás elő-

készítése 

Asszociációs játék  

A gyerekek kört formálnak, s 

egymás után egy-egy szót mon-

danak, ami az „utazás” szóról 

jut az eszükbe. 

Utazzunk! – fantáziajáték 

Ki hová szeretne utazni és mi-

vel? A vállalkozó gyerekek el-

mondják hová utaznának szíve-

sen, és milyen közlekedési esz-

közzel. Mondhatnak képzelet-

beli helyet és közlekedési esz-

közt is. 

Most közösen fogunk utazni, 

hogy hova, azt nektek kell kita-

lálnotok Tóth Krisztina versé-

nek részlete alapján. 

„Kézenfoglak, fütyülök a gon-

domra, elmegyünk a repülővel” 

A gyerekek csoportban gyűjte-

nek ötleteket a verssor befeje-

zéséhez. 

Útvonaltervező 

Utazzunk képzeletben Lon-

donba! 

 

 

 

munkáltatás 

tevékenykedtetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

csoport-

munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

térkép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 
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A gyerekek két feladat közül vá-

laszthatnak: 

A) Útvonalterv készítése (olva-

sókönyv, 104. o. 1. ,2. feladat) 

Megkeresik térképen Budapes-

tet és Londont, majd párokban 

összegyűjtik, milyen közleke-

dési eszközöket vennének 

igénybe. 

A párokból 4 fős csoportok ala-

kulnak, és a térkép segítségével 

megtervezik az útvonalat Buda-

pest és London között. 

B) Mi van a bőröndben? (olva-

sókönyv, 104. o. 3. feladat) 

Csoportokban összegyűjtik a 

gyerekek, mit vinnének Lon-

donba, és mi mindent hozná-

nak onnan. Idő és csoportösz-

szetétel függvényében kérhet-

jük rajzban vagy írásban a fel-

adatot. 

Mi van a takaró alatt? – Érzé-

kelésfejlesztés   

Egy nagy takaró alá tegyünk kü-

lönféle játékmackókat. A gyere-

kek tapintsák meg valamelyi-

ket, s számoljanak be róla, mit 

éreznek (alakja, mérete, 

anyaga stb.). Egyszerre több 

gyerek is benyúlhat a takaró 

alá. Miután megtapintották a 

játékokat, próbálják kitalálni, 

miféle tárgyak vannak a takaró 

alatt.  

A megfejtések után vegyük le a 

takarót, s ismerkedjünk meg lá-

tás útján is a mackókkal.  

Szórakésztető – Személyes él-

mények felidézése 
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Kezdeményezzünk beszélgetést 

arról, kinek van mackója, mi-

lyen ez a mackó, miért szeretik, 

magukkal szokták-e vinni, ha 

utaznak stb. 

Ismerkedés a verssel 

A vers címe 

Beszélgessünk arról, mi lehet a 

különbség egy londoni vagy egy 

budapesti mackó között.  

A vers tanítói bemutatása 

Beszélgetés a versről 

Vajon hányan utaztak Lon-

donba? Kik lehetnek ők? 

Miért pont teázni fognak Lon-

donban? 

Mit jelenthet a vers 3. vers-

szaka? 

Vajon mi lehet az, amit csak 

egy mackó ért? 

Mi mindent nézhetnek meg 

Londonban? 

Önálló olvasás 

A vers néma olvasása után old-

ják meg a munkafüzet 1., 3., 5. 

feladatát 

Szöveges improvizáció 

A gyerekek csoportokban ké-

szítsenek jelenetet a mackók 

teázásról. Előkészítésként tisz-

tázzuk a helyszínt, esznek-e va-

lamit a teához, hogy ülnek (asz-

tal körül, vagy egymás mellett, 

esetleg párnákon), mi minden-

ről folyhat a beszélgetés 

Illusztráció készítése 

Rajzolják le a gyerekek a mun-

kafüzet 2. feladatában, hol búj-

tak meg a mackók. 

 

 

munkáltatás 

megbeszélés 

 

 

 

 

csoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otthonról hozott 

játékok 

 

 

 

15 
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Ellenőrzéskor beszélgessünk ar-

ról, ki lehet a mackóka, aki a 

paplan alól kukucskál. 

A vers formájának megfigye-

lése 

Megvizsgáljuk, hány versszak-

ból, hány sorból áll a vers. Rí-

meket keresünk a munkafüzet 

6. feladatában. 

Ritmusjáték 

Mondogassuk, tanuljuk meg a 

vers első 2 versszakát. Ha már 

tudják a gyerekek a versrészle-

tet, mondjuk el ritmizálva. 

Lehetőségek ritmusjátékra. 

Az osztály egyik fele mondja a 

verset, másik fele ritmuskísére-

tet ad tapssal vagy valamilyen 

ritmushangszerrel. 

Csoportok készítenek ritmuskí-

séretet a versrészlethez. 

Versjáték – improvizáció 

Versszakonként írjuk külön pa-

pírokra a verset, s minden cso-

port húzzon egyet. A csoportok 

némajátékkal mutassák be a 

kapott versszakot, a többiek 

pedig találják ki, mely sorok be-

mutatását látták. 

Házi feladat 

A vers kifejező olvasásának 

gyakorlása. Akinek van kedve 

meg is tanulhatja a verset. 

Választható feladatok 

Mackós dalok, versek, mondó-

kák gyűjtése.  

Kedvenc mackó bemutatása 
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A nagyravágyó fekete rigó – szövegfeldolgozás 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom  

Tantárgy: olvasás 

Osztály: 3.  

Az óra cél- és feladatrendszere: A szövegértő olvasás megalapozása. Ismeretlen, ritkán 

használt szavak, kifejezések értelmezése.  Az olvasástechnika megszilárdítása, az értő, önálló 

olvasás gyakorlása.  

Az óra didaktikai feladatai: Ismeretszerzés, irodalmi szöveg feldolgozása. Gyakorlati 

alkalmazás: feladatkészítés 

Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret  

Felhasznált források: Olvasókönyv 3. I. kötet 138‒145. oldal 

Időkeret Az óra menete                  Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzé-

sek Módszerek Tanulói 

munka- 

formák 

Eszközök 

Ráhangoló-

dás 

0–3’ 

 

3–6’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6–9’ 

 

 

 

Kerekasztal  

 

A feladat értékelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memóriagyakorlat, 

Szókincsbővítés 

 

 

magyarázat, 

beszélgetés, 

ellenőrzés, 

értékelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ismeretköz-

lés, 

magyarázat 

 

csoportos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontális 

 

 

 

papír, ceruza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvasókönyv 

174/1. 

 

 

Kerekasztal 

módszerrel 

összegyűjt-

jük, hogy mi 

mindent tu-

dunk a lapon 

szereplő ma-

dárról. A la-

pon egy szó: 

feketerigó 

Minden cso-

porttag felír 

egy általa is-

mert, tudott 

információt 

a fekete rigó-

ról, majd to-

vábbadja a 

ceruzát. 

Madárnevek 

olvasása, rö-

vid memori-

zálása. 
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8–10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10–11’  

szókincsbővítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

közmondásmagya-

rázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beszélgetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontális 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok.: 174/4. 

Kört alko-

tunk, a kezdő 

játékos 

mond egy ta-

nult madár-

nevet, a mel-

lette álló el-

ismétli, majd 

hozzátesz 

egy újat. A 

következő el-

ismétli a már 

hallott 2 

szót, majd 

hozzátesz… 

Jelentés- 

teremtés 

11–16’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16–28’ 

Szövegfeldol- 

gozás moza-

iktechnikával 

 

 

 

 

 

 

Ismeretterjesztő 

szöveg olvasása, 

jegyzetelése, 

feldolgozása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

irodalmi szöveg ol-

vasása, feldolgozása 

 

 

 

 

 

 

 

magyarázat 

 

 

 

 

 

 

ellenőrzés 

értékelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olvasás, 

beszélgetés 

 

 

 

 

 

 

 

egyéni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

csoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

fénymásolt 

szöveg kiegé-

szítve „tudom, 

tudni szeret-

ném„ táblázat-

tal  Ok.: 138.o. 

fekete rigó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tankönyv 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveg olva-

sása, kijegy-

zetelése a ta-

nult módon. 

Új ismeret 

jelölése, tu-

dott dolgok 

kiemelése, 

egyszerű rajz 

készítése.  

Táblázat ki-

töltése: tu-

dom, tudni 

akarom, 

megtanulom 

Két-két cso-

port dolgozik 

az olvas-

mány két 

szövegrészle-

tével.  

1. csoport: 

139. o. elol-

vassák a szö-

veget, kiírják, 
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28–30’ 

30–36’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

részösszefoglalás 

 

hirdetés készítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ellenőrzés,  

értékelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontális 

 

páros 

munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok.: 176/6. 

hirdető  

cédula 

majd felso-

rolják a sze-

replőket. 

2. csoport: 

139. o. elol-

vassák a tör-

ténetet, 

majd röviden 

elmondják a 

tartalmát. 

3. csoport: 

140. o. olva-

sás+ újonnan 

megjelent 

szereplők 

4. csoport: 

140. o. 

történet el-

mesélése. 

Reflektálás 

36–45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 

 

 

Add tovább a felada-

tot 

 

 

gyakorlás, 

alkalmazás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

értékelés 

 

csoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontális 

 

papír, ceruza 

A csoportok 

feladatokat 

készítenek az 

olvasmány-

nyal kapcso-

latban. A fel-

adatlap há-

tuljára meg-

oldó kulcsot 

is készítenek. 

3 perc után 

továbbadják 

a feladatot, 

megoldják, 

ellenőrzik, 

majd ismét 

továbbadják.  
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Magazin különszám – Sárkányok 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom  

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom – olvasás 

Osztály: 3. 

Idő: 45 perc 

Célok és feladatok: Értő olvasás fejlesztése szövegfeldolgozással. Ismeretterjesztő szövegek 

feldolgozása rajzos jegyzettel. 

Lényegkiemelés. Beszédbátorság, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése. 

Tantárgyi kapcsolatok: Természetismeret 

Felhasznált források: Olvasókönyv 3. II. kötet 36–39. oldal, Szövegértés munkafüzet 3. II. kötet 

36–39. 

Az óra menete módszer munkaforma eszköz idő 

Ráhangolódás 

A csoportok kapnak egy csomagoló-

papírt, melynek közepén egy sár-

kány rajza/képe látható. Mi jut 

eszedbe a sárkány szóról?  

A gyerekek a papírt körbeadva egy-

más után leírják asszociációikat a 

sárkányról.  

Az elkészült ábrákat kiteszik a táb-

lára és megbeszélik a leírtakat. 

 

munkáltatás 

 

 

 

 

kooperatív tech-

nika– pókábra, 

kerekasztal 

 

 

 

 

 

csomagolópapír 

filctoll 

 

5’ 

Jelentésteremtés  

Szövegfeldolgozás 

Csoporton belül a gyerekek kioszt-

ják egymás között az A, B, C, D jele-

ket.  

A csoport minden tagja más-más 

szöveget kap. Az azonos betűjelűek 

azonos szöveget kapnak. 

Önállóan, némán, elolvassa a szö-

vegét. 

Az azonos betűjelűek összeülnek, 

megbeszélik az olvasottakat és 

jegyzetet készítenek (lehet rajzzal). 

Megfogalmaznak néhány kérdést, 

melyeket majd a csoporttársaiknak 

tesznek fel a megértést ellenőri-

zendő. 

 

 

munkáltatás 

megbeszélés 

jegyzetelés 

 

 

 

kooperatív tech-

nika –szakértői 

mozaik 

 

 

olvasókönyv, fü-

zet 

 

 

20’ 
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A – Sárkány lovagrend 

B – A leghíresebb sárkányölő 

C – Mit jelent a sárkány szó? 

D – A komodói sárkány 

Reflektálás 

Mindenki visszamegy a csoportjába 

és megtanítja társainak a saját fel-

dolgozott anyagát, majd felteszi 

kérdéseit. 

 

beszámoló 

bemutatás 

megbeszélés 

 

kooperatív tech-

nika –szakértői 

mozaik 

  

15’ 

 

 

Értékelés 

Kilépő kártya (a gyerekek az órán 

elhangzottakra, saját munkájukra 

reflektálnak): 

– néhány, az órán megismert érde-

kes, fontos gondolat 

– egy, a tananyaghoz kapcsolódó 

kérdés 

– egy személyes megjegyzés, észre-

vétel 

Ezeket a tanító átolvassa és a kö-

vetkező órán reflektál rá. 

   5’ 
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Óravázlatok – 4. osztály 

Medvebocs királyfi 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom – olvasás 

Osztály: 4. 

Idő: 45 perc 

Célok és feladatok: Az értő olvasás gyakorlása. Véleményalkotás, szóbeli kifejezőkészség, 

beszédbátorság fejlesztése. 

Felhasznált források: Olvasókönyv I. 24–27. o., Mf. I. 10. o. 

Az óra menete módszer munkaforma eszköz idő 

Előkészítés, ráhangolódás 

Szólásmagyarázat 

A csoportok kapnak/húznak egy-egy kártyát, 

melyeken különböző medvés szólások szere-

pelnek.   

Rövid felkészülés után eljátsszák a szólás szó 

szerinti értelmezését, vagy ha ismerik, a je-

lentését.  

A bemutatók után közösen megbeszélik a 

szólások jelentését. 

 

drámajáték 

magyarázat 

 

csoport 

 

szólások 

(Tk. I. 24. 

o., 5. fel-

adat) 

 

8’ 

Medvés mesék, dalok, versek 

A csoportok medvéről szóló meséket, verse-

ket, dalokat gyűjtenek.  

 

munkáltatás 

 

csoport 

  

4’ 

Új tartalom feldolgozása 

Jóslás 

A cím és adott szavak felhasználásával a cso-

portok rövid mesét találnak ki. 

(vásár, tearózsa, ígéret, átok) 

 

munkáltatás 

 

csoport 

  

6’ 

Szómagyarázat 

A mesében előforduló ismeretlen szavak ma-

gyarázata: bekocolt, minutumban, előtalál-

tak 

 

magyarázat, 

bemutatás 

 

frontális 

  

2’ 

A mese olvasása, feldolgozása 

a) A mesével önállóan, néma olvasással is-

merkednek meg a gyerekek, majd önállóan 

elvégzik a munkafüzet feladatait. A feladatok 

javítókulcs segítségével önállóan ellenőrzik. 

 

munkáltatás 

 

differenciált 

 

tankönyv, 

munkafü-

zet 

 

15’ 
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b) A lassabban olvasó gyerekek tanítói segít-

séggel ismerkednek meg a szöveggel. A ta-

nító olvassa fel a mesét. Egy-egy bekezdés 

végén az elsődleges megértést ellenőrző kér-

déseket tesz fel. A mese végét önállóan ol-

vassák el a gyerekek, majd megoldják a ta-

nító által kijelölt feladatokat a munkafüzet-

ből. 

Spontán vélemények 

A gyerekek kötetlen írással leírják gondolata-

ikat a mesével kapcsolatban. Írásaikat meg-

osztják csoporttársaikkal. A legérdekesebbe-

ket felolvassák az osztálynak. Ha olyan kér-

dés, gondolat merül fel, melyről beszélgetést 

lehet kezdeményezni, mindenképp érdemes 

rá időt szánni. 

(Kötetlen írás: a gyerekek 1-2 perc alatt fo-

lyamatosan írják gondolataikat, véleményü-

ket, kérdéseiket. Bátran leírhatják azt is, ha 

éppen semmi nem jut eszükbe. A kötetlen 

írásban ne kell kijavítani a helyesírási hibákat 

sem.) 

 

munkáltatás 

(kötetlen írás) 

bemutatás 

 

egyéni 

csoport 

 

füzet 

 

3’ 

Szintetizálás 

A mese összefoglalása „ötsorossal”. 

1. sor: cím (1 főnév) 

2. sor: leírás (2 melléknév) 

3. sor: cselekvések (3 ige vagy igenév) 

4. sor: érzelem, gondolat (4 szó) 

5. sor: a lényeg újrafogalmazása (1 szó) 

 

 

munkáltatás, 

megbeszélés 

 

frontális/cso-

port 

(A munkaforma 

megválasztása 

attól függ, hogy 

az osztálynak 

milyen gyakor-

lata van az 

örsoros készíté-

sében.) 

  

5’ 

Reflektálás 

Értékelés  

önértékelés (egyéni és csoport) 

Tanítói értékelés  

   2’ 
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Magazin – Népköltészet  

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom – olvasás 

Osztály: 4. 

Idő: 45 perc 

Célok és feladatok: Népköltészeti alkotások, népdalok, kiszámolók, találós kérdések 

felidézése, jellemző jegyeinek felismerése, alkotása. 

Felhasznált források: Olvasókönyv I. 32–33. o., Mf. I. 18. o. 

Az óra menete módszer munkaforma eszköz idő 

Előkészítés, ráhangolódás 

Népdaléneklés 

Az osztály által jól ismert népdalok éneklése, 

mondókák hangoztatása ritmizálva. Az ének-

lést és a versmondást is kísérhetik egyszerű 

ritmushangszerekkel. 

 

tevékeny-

kedtetés 

 

frontális 

 

ritmus-

hangszerek 

 

10’ 

Népköltészeti alkotások felidézése, rendszerezése 

Népköltészeti alkotások  

Minden csoport választ/kap egy-egy alkotást 

a tankönyv magazinoldaláról, majd felkészül-

nek annak bemutatására.  

 

tevékeny-

kedtetés 

 

 

 

csoport 

 

 

 

 

ritmus-

hangszerek 

olvasó-

könyv 

 

8’ 

Népköltészeti alkotások csoportosítása 

Gondolattérképet készítenek az ismert nép-

költészeti alkotásokról, mindegyiket példával 

alátámasztva. 

 

munkáltatás 

 

csoport 

 

csomagoló-

papír 

 

8’ 

Kreatív írás 

Csoportban mondókát, találós kérdéseket, 

kiszámolót alkotnak a gyerekek. Az elkészült 

műveket bemutatják egymásnak. 

 

munkáltatás 

 

csoport 

  

14’ 

Vers ritmizálása 

Weöres Sándor Paripám csodaszép pejkó c. 

versének hangoztatása ritmizálva, kánonban.  

 

tevékeny-

kedtetés 

 

frontális 

  

3’ 

Reflektálás 

Házi feladatként további alkotásokat hozhat-

nak létre. 

munkáltatás egyéni/páros   

Értékelés 

önértékelés (egyéni és csoport)  

tanítói értékelés  
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Magazin – Távoli országok 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom – olvasás 

Osztály: 4. 

Idő: 45 perc 

Célok és feladatok: Rövid ismeretközlő szövegek feldolgozása csoportmunkában. Adatok, 

információk gyűjtése, célszerű elrendezése. Olvasásstratégiai eszközök alkalmazása. 

Felhasznált források: Olvasókönyv I. 58–61. o., Mf. I. 32. o. 

Az óra menete módszer munkaforma eszköz idő 

Előkészítés, ráhangolódás 

Játék 

Minden csoport kap egy világtérképet 

(vagy az atlaszukban találhatót hasz-

nálják). Adott képeket és szókártyákat 

kell elhelyezniük a térképen.  A munka 

végeztével képtárlátogatással megte-

kintik a többi csoport munkáját, majd 

megbeszélik, értékelik a látottakat. 

képek: oroszlán tigris, jaguár, párduc 

szókártyák: piramis, maják, indiánok 

 

tevékenykedte-

tés 

 

 

 

csoport 

kooperatív - 

képtárlátogatás 

 

képek, szó-

kártyák 

 

10’ 

Új tartalom feldolgozása 

Információs szövegek feldolgozása 

Csoporton belül minden diák kap egy 

betűjelet (A, B, C, D), valamint egy sze-

repkártyát: pl. időfigyelő, jegyző, felol-

vasó, ellenőrző. 

Minden csoport más-más szöveget 

dolgoz fel az olvasókönyv 58–61. olda-

láról. Az olvasottakról plakátot készíte-

nek. A munka végeztével az azonos 

betűjelű gyerekek alkotnak egy cso-

portot, s asztalról asztalra vándorol-

nak. Mindig az a kisdiák magyaráz tár-

sainak, aki abban a plakátkészítésben 

részt vett. (Nem kell a magazinoldal 

valamennyi szövegét feldolgozni. A ta-

nító az osztálya ismeretében, illetve a 

létszám alapján válogathat a szövegek 

között.) 

 

munkáltatás 

 

kooperatív (for-

dított szakértői 

mozaik 

 

csomagoló-

papír 

 

20’ 
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Kvízjáték 

Az elhangzott információkból a tanító 

összeállít egy kérdéssort. A kérdésekre 

írásban vagy szóban válaszolnak a cso-

portok. 

 

munkáltatás 

 

csoport 

  

Reflektálás 

Értékelés 

a csoportok önértékelés 

tanítói értékelés 
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Értem, amit olvasok! Hogyan keletkeznek a jéghegyek? 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom – olvasás 

Osztály: 4. 

Idő: 45 perc 

Célok és feladatok: Rövid ismeretközlő szöveg feldolgozása. Adatok, információk gyűjtése, 

célszerű elrendezése. 

Felhasznált források: Mf. I. 30–31. o. 

Az óra menete módszer munkaforma eszköz idő 

Előkészítés, ráhangolódás 

Asszociációs játék 

Az osztály körben áll. Sorban mindenki 

folytatja a megkezdett mondatot: „A 

jégről ……… jut eszembe.” Ha valakinek 

hirtelen nincs ötlete, passzolhat, később 

csatlakozhat a játékhoz. 

 

játék 

 

frontálisan irá-

nyított egyéni 

  

5’ 

Filmvetítés 

Rövid kisfilm megtekintése jéghegyek-

ről. 

(https://www.youtube.com/watch?v=X

uEnpUFtFi4) 

 

megfigyelés 

 

frontális 

  

3’ 

„Tudom, most tudtam meg, tudni sze-

retném” 

A táblán egy három oszlopból álló táblá-

zat szerepel, a fejlécben a „1. tudom, 2. 

most tudtam meg, 3, tudni szeretném” 

feliratok szerepelnek. Minden diák kap 

egy post it-et, melyre felír egy informá-

ciót, amit a jéghegyekről tud. Ezeket 

mindenki elhelyezi a táblázat első oszlo-

pában (tudom). 

(A másik két oszlop a szöveg megisme-

rése után kerül kitöltésre.)  

Röviden összegzik meglévő ismeretiket 

a jéghegyekről. 

 

 

munkáltatás 

 

 

egyéni 

frontális 

  

 

5’ 

Szövegfeldolgozás 

Az információs szöveg megismerése munkáltatás egyéni  15’ 

https://www.youtube.com/watch?v=XuEnpUFtFi4
https://www.youtube.com/watch?v=XuEnpUFtFi4
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Minden diák önállóan, néma olvasással 

ismerkedik meg a szöveggel. Olvasás 

közben alkalmazzák az insert (jelölés) 

technika jeleit. (Mf. I. 30. o. 3. feladat) 

Az olvasás végeztével megoldják a Mf. I. 

31. o. 1–2. feladatát. A 3. feladat időki-

töltő azok számára, akik gyorsabban vé-

geztek az olvasással és a feladatmegol-

dással. 

Beszélgetés az olvasottakról.  

Szómagyarázat 

A szövegben előforduló, a gyerekek szá-

mára esetleg ismeretlen szavak magya-

rázatára kerül sor.  

Pl. monstrum, borjadzás, gleccser 

 

megbeszélés 

 

frontális 

  

2’ 

Információk rögzítése 

Az óra elején elkezdett táblázat kitölté-

sének folytatása közösen. Ki milyen új 

információt olvasott? A második osz-

lopba (most tudtam meg) kerülnek ezek 

a post it-ek. A harmadik oszlopba kerül-

nek a gyerekek kérdései, illetve, amit a 

témával kapcsolatban még tudni szeret-

nének. Ezeknek egyénileg vagy párban 

későbbi kutatómunkában nézhetnek 

utána. Kutatásukról egy másik órán szá-

molhatnak be. 

 

beszélgetés 

 

frontális 

  

7’ 

Kísérlet 

A szöveg utolsó bekezdésében olvasott 

információ megjelenítése. Egy nagyobb, 

átlátszó, vízzel teli tálba, akváriumba 

jégkockákat helyezünk. A gyerekek 

megfigyelik, hogy a jégkockák lebegnek 

a vízben, könnyebbek a víznél. 

 

bemutatás 

 

frontális 

 

jégkockák 

akvárium 

 

5’ 

Reflektálás 

Értékelés 

kilépőkártya: 

– a mai órán azt tanultam… 

– a mai órán volt a legérdekesebb… 

  

egyéni 

frontális 

  

3’ 

 



FI -501020301/1, F I -501020302/1 Olvas ás  3 .  |   F I -501020401/1, F I -501020402/1 Ol vas ás  4 .   

Taní tó i  k éz i kön yv  
 

161 
 

Mit tudunk a népmesékről? 

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom – olvasás 

Osztály: 4. 

Idő: 45 perc 

Célok és feladatok: A meséről tanultak felidézése, ismétlése. A mesei kifejezések és tipikus, a 

magyar népmesékre jellemző jegyek felismertetése. Szereplők, helyszín, probléma, a 

probléma megoldása.  

Mesék csoportosítása fajtái szerint: állatmese, láncmese, csalimese, tündérmese, tréfás 

mese. 

Felhasznált források: Olvasókönyv I. 62–63., Mf. I. 33–37. 

Az óra menete módszer munkaforma eszköz idő 

Előkészítés, ráhangolódás 

Barkochba  

Minden gyermek hátára egy- egy 

szókártya kerül, melyeken mese-

szereplők, mesei eszközök … szere-

pelnek. (Pl. szegénylegény, királyfi 

varázsló, törpe, óriás, varázspálca, 

táltos paripa, …) Miközben szaba-

don mozognak a teremben, a bar-

kochba szabályai szerint kérdeznek 

egymástól. Aki kitalálta a kártyáján 

olvasható szót, a kártyát a táblára 

helyezi, de mint válaszadó to-

vábbra is részt vesz a játékban. A 

játékra szánt idő lejártának köze-

ledtével a ki nem talált szavakhoz a 

társak adnak rövid információkat, a 

megfejtés megkönnyítésére. 

 

tevékenykedte-

tés 

 

kooperatív 

 

szókártyák 

 

8’ 

A népmesékről tanultak rendszerezése 

„Mit tudunk a népmesékről?” 

A csoportok gondolattérkép készí-

tésével összegyűjtik ismereteiket a 

népmesékről. A rendszerezést 

kulcsszavak megadásával lehet se-

gíteni: fajtái, mese kezdése, befeje-

zése, meseszámok, mesei kifejezé-

sek, szereplők, eszközök… 

 

munkáltatás 

 

csoport 

 

csomagolópapír 

 

5’ 
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Az elkészült gondolattérképeket a 

táblára helyezik, közösen átnézik, s 

értékelik, ha kell kiegészítik. 

Mesefajták 

Minden csoport kap egy-egy nép-

mesét: állatmesét, tündérmesét, 

csalimesét, tréfás mesét, láncme-

sét.  

A mesék elolvasása után összegyűj-

tik a kapott mese jellemzőit. 

 

munkáltatás 

 

csoport 

 

mesék 

csomagolópapír 

 

10’ 

Tündérmesék  

A tündérmesékre jellemző kifejezé-

seket gyűjtenek, alkotnak a mese-

kártyák segítségével.  

Mf. I. 34. o. 4. feladat 

 

munkáltatás 

 

páros 

  

5’ 

Meseírás 

A mesekártyák, illetve a tankönyvi 

feladat (63. o. 2- feladat) segítségé-

vel a gyerekek csoportban tündér-

mesét írnak. 

 

munkáltatás 

 

csoport 

 

mesekártyák 

 

15’ 

Reflektálás 

(A munkafüzetben szereplő felada-

tok feladhatóak házi feladatnak, il-

letve további gyakorlóóra és kuta-

tómunka anyagát képezhetik.) 

    

Értékelés 

önértékelés 

tanítói értékelés 

   2’ 
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Négyszögletű Kerek Erdő – Ló Szerafin legyőzi önmagát  

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom – olvasás 

Osztály: 4. 

Idő: 45 perc 

Célok és feladatok: Az értelmező hangos olvasás folyamatos gyakorlása. Vélemény 

megfogalmazása az olvasott szövegekben megjelenő szereplők cselekedeteiről, helyzetekről, 

magatartásokról.   

Felhasznált források: Olvasókönyv I. 77–85., Mf. I. 43–44. 

Az óra menete módszer munkaforma eszköz idő 

Előkészítés, ráhangolódás 

Miben a legjobb? Állatnevekhez 

tulajdonságok gyűjtése 

Minden csoport 2-3 állatnevet 

kap. Megbeszélik, hogy melyik ál-

lat milyen tulajdonsággal jeleske-

dik. Mi az, amiben a legjobb? Állí-

tásaikat egyes szám első személy-

ben megfogalmazva mondják el. 

Az állítások legyenek igazak, reáli-

sak, de legyen köztük álszerény 

vagy dicsekvő is. Pl. varjú – Nekem 

van a madarak között a legszebb 

hangom. kolibri – A legkisebb ma-

dár vagyok.  

elefánt – Termetemhez képest 

elég gyenge vagyok. 

 

 

munkáltatás 

 

 

csoport 

 

 

szókártyák 

 

 

10’ 

Új tartalom feldolgozása 

(Előzetes tevékenységként a me-

serészletet előre elolvassák, meg-

ismerik a gyerekek.) 

A meserészlet feldolgozása 

A munkafüzet feladatainak megol-

dása. Mf. 43–44. o., 1. 2. 3. 5. fel.  

időkitöltő: 4. fel. 

munkáltatás egyéni munkafüzet 10’ 

„Forró szék” tevékenykedte-

tés 

frontális  10’ 
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Az osztály közösen eldönti, hogy a 

szereplők közül kiket látna szíve-

sen a forró székben. A gyerekek 

közül egy-egy önként vállalkozó 

„belebújik” egy kiválasztott sze-

replő bőrébe, s beül a „forró 

székbe”. Ezzel azt is fölvállalja, 

hogy bármilyen kérdést föltesznek 

neki, megpróbál válaszolni arra 

(természetesen, mint adott mese-

szereplő). Ebben a játékban meg 

lehet kérdezni mindazt, ami nem 

hagyja nyugodni, valamiért na-

gyon foglalkoztatja a gyerekeket. 

Törekedjenek arra, hogy ne eldön-

tendő kérdéseket tegyenek fel. 

Közvetítés a verseny helyszínéről  

A csoportok közösen készítenek 

egy helyszíni tudósítást a Négy-

szögletű kerek erdőben lezajlott 

„versenyről”. Ezt röviden le is ír-

ják. Az elkészült tudósítást felol-

vassák az osztály előtt. 

 

munkáltatás 

 

csoport 

  

13’ 

Reflektálás 

Házi feladatként elvégzik a mf. 43. 

o. 4. és 44. o. 6. feladatát. 

    

Értékelés 

önértékelés (csoport és egyéni) 

tanítói értékelés 

   2’ 
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Négyszögletű Kerek Erdő – Vacskamati virágja  

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom – olvasás 

Osztály: 4. 

Idő: 45 perc 

Célok és feladatok: Szépirodalmi alkotás segítségével átélni a mások iránti felelősséget, a 

kiszolgáltatottakról való gondoskodást. Kommunikációs helyzetek megfigyelése.  

Felhasznált források: Mf. I. 45–48. 

Az óra menete módszer munkaforma eszköz idő 

Előkészítés, ráhangolódás 

Ajándékozás 

Az osztály körben ül. A tanító arra 

kéri a gyerekeket, hogy gondolják 

át, majd sorban egymás után 

mondják el, hogy szerintük minek 

örülne a mellettük ülő társuk. Mon-

dandójukat indokolják meg. 

 

beszélgetés 

 

frontális 

  

10’ 

Új tartalom feldolgozása 

Olvasópróba 

A szöveg dramatikus, szerepek sze-

rinti hangos olvasása.  

 

tevékenykedtetés 

 

frontális 

  

8’ 

Spontán vélemények 

A gyerekek elmondják gondolatai-

kat, érzéseiket, véleményüket a 

történetről, a szereplőkről. 

Irányított beszélgetés: Van virágo-

tok otthon? Szoktál vele törődni? 

Hogyan? Ha nincs, milyen virágot 

szeretnél? Hogy törődnél vele, ha 

lenne? Vacskamati mostohán bánt 

a virággal. Mit gondolsz, miért ra-

gaszkodott a Virág mégis hozzá? 

 

beszélgetés 

 

frontális 

  

5’ 

Pillanatkép 

A csoportok kártyát húznak, melye-

ken a mese egy-egy részletének cí-

mét olvashatják. Ezt jelenítik meg 

pillanatképek, fényképek formájá-

ban. Társaik találják ki, hogy melyik 

részletet látták. 

 

drámajáték 

 

csoport 

 

mondatkár-

tyák 

 

10’ 
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1. Ott sürögtek-forogtak 

Vacskamati körül.  

2. Összedugták a fejüket, sutyuru-

mutyuru.  

3. A kezükben egy cserép virág.  

4. Összesereglettek, hogy elvegyék 

a virágot Vacskamatitól.  

5. Vacskamati örül, hogy a virág őt 

választotta.  

6. Számon kérik Vacskamatin, hogy 

miért nem gondozta a virágot. 

A virág megjelenítése rajzban 

A csoportok csomagolópapírra raj-

zolnak. Három csoport azt a virágot 

rajzolja le, melyet a születésnapjára 

kapott Vacskamati. A másik három 

csoport azt a virágot, melyet 

Vacskamati nem gondozott, de 

mégis nála akart maradni. (Mind a 

négyen rajzoljanak, majd válasszák 

ki azt, amit bemutatnak az osztály-

nak.) A csoportok bemutatják a ki-

választott rajzot. 

 

munkáltatás 

 

egyéni, cso-

port 

 

csomagoló-

papír 

 

8’ 

Reflektálás 

Értékelés 

kilépőkártya: 

– Idézz fel magadban és fogalmazz 

meg egy ebben a fejezetben megis-

mert és számodra fontos gondola-

tot!  

– Fogalmazz meg egy kérdést, 

amely a Vacskamati és virágja 

együttéléséhez kapcsolódik!  

– Fogalmazz meg egy véleményt 

vagy észrevételt Vacskamatiról! 

 

munkáltatás 

 

egyéni 

  

4’ 
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Kicsibácsi és Kicsinéni – Szemüveg  

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom 

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom – olvasás 

Osztály: 4. 

Idő: 45 perc 

Célok és feladatok: A hangos olvasás fejlesztése. Az írott szöveg megértése. Irodalmi kultúra, 

az irodalmi művek értelmezése. 

Felhasznált források: Olvasókönyv I. 116–117., Mf. I. 61–62. 

Az óra menete módszer munkaforma eszköz idő 

Előkészítés, ráhangolódás 

Varázsszemüveg 

A gyerekek lerajzolják/elmondják, hogy 

milyen lenne az ő varázsszemüvegük. 

Mi láthat, aki felveszi? 

 

munkáltatás 

 

egyéni 

  

7’ 

„Mit gondolsz a jövődről?” 

A diákok háromlépcsős interjúval meg-

beszélik, hogy szeretnék-e tudni a jövő-

jüket, megindokolják, hogy miért, illetve 

mire lennének kíváncsiak. 

Csoporton belül a gyerekek A, B, C, és D 

jeleket kapnak. 

-„A” tanuló elmondja gondolatát „B” ta-

nulónak, „C” elmondja „D”-nek. 

-„B” tanuló elmondja gondolatát„A” ta-

nulónak, „D” elmondja „C”-nek. 

- „A” tanuló elmondja a „B”-től hallotta-

kat „C”-nek és „D”-nek - „B” figyeli és el-

lenőrzi. 

- B” tanuló elmondja a „A”-tól hallotta-

kat „C”-nek és „D”-nek - „A” figyeli és 

ellenőrzi. 

- „C” tanuló elmondja a „D”-től hallotta-

kat „A”-nak és „B”-nek - „D” figyeli és 

ellenőrzi. 

- „D” tanuló elmondja a „C”-től hallotta-

kat „A”-nak és „B”-nek - „C” figyeli és el-

lenőrzi. 

 

beszélgetés 

 

kooperatív tech-

nika  – három-

lépcsős interjú 

  

8’ 



FI -501020301/1, F I -501020302/1 Olvas ás  3 .  |   F I -501020401/1, F I -501020402/1 Ol vas ás  4 .   

Taní tó i  k éz i kön yv  
 

168 
 

Néhány érdekes gondolatot az osztállyal 

is megosztanak a gyerekek. A beszélge-

tés zárásaként mondják el, hogy szerin-

tük befolyásolhatják-e jövőjüket, indo-

kolják válaszaikat. 

Új tartalom feldolgozása 

Olvasástechnikai gyakorlat 

A gyerekek párban megkapják a mese 

hosszabb szavait tartalmazó papírcsíko-

kat. Felolvassák egymásnak a szavakat, 

ha szükséges többször is. 

(mozdonymintás, csomagolópapírba, 

kartondobozának, dobozfedélen, or-

mótlan, zöldjövőbelátós, 

feketejövőbelátós) 

 

tevékenyked-

tetés 

 

párban 

 

szósor 

papírcsí-

kon 

 

3’ 

Szövegfeldolgozás 

A gyerekek önállóan, néma olvasással 

ismerkednek meg a szöveggel, majd 

megoldják a tanító által kijelölt felada-

tokat és időkitöltőket a munkafüzetben. 

Megoldásukat javítókulcs segítségével 

önállóan ellenőrzik. 

 

munkáltatás 

 

egyéni 

  

15’ 

Spontán vélemények 

A diákok kötetlen írással leírják gondo-

lataikat, véleményüket, kérdéseiket. A 

leírtakat megosztják csoporton belül, 

majd aki szeretné, az osztálynak is felol-

vashatja írását. 

 

munkáltatás 

beszélgetés 

 

egyéni 

csoport 

frontális 

  

4’ 

Szintetizálás 

Jövőbelátó és semmitlátó szemüvegek-

hez reklám vagy használati utasítás ké-

szítése.  

 

munkáltatás 

 

csoport 

  

6’ 

Reflektálás 

Értékelés 

önértékelés 

tanítói értékelés 

   2’ 

 

 


