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1. évfolyam 

A kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés 
A helyes beszédlégzés. A hangok 
tiszta artikulációja, időtartama. A 
helyes ejtés. A kijelentő és a kér-
dő mondat hanglejtése. A min-
dennapi érintkezés nyelvi fordu-
latai. Szókincsfejlesztés. 

1/hét A ManóÁBÉCÉ program 
kezelésének, használatának 
bemutatása 

Egyéni, illetve kiscsoportos. Interaktív tanítási prezentáció 
a program kezelésének bemu-
tatásával. Egyéni gyakorló fel-
adatok megoldása a program 
használata során. 

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: ManóÁBÉCÉ (Profi-
Média Kft.) 
Szoftver: ManóOlvasás 1. 
Hardver: multimédiás számítógép, 
(Win 3.1/95) 8MB RAM 
Szoftver: Mesevilág (I&I Informati-
ka és Iskola Alapítvány) 
Hardver: AT 286-486 számítógép 
(DOS), nyomtató  
Szoftver: Ablak – zsiráf; (CD Mul-
timédia) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
(Win95/98) 32MB RAM  
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: számítógép, (Win95/98) 
64MB RAM  
Szoftver: Seholsincs kastély (Color 
Plus Multimédia Stúdió) 
Hardver: AT 486 DX multimédiás 
számítógép (WIN 95) 8 MB RAM 
(Macintosh-on is fut!) 

Fejlesztendő készségek, képességek 
A helyes légvétel, gazdálkodás a levegővel a mondókák elmondásával fejlődhet. A beszédritmus megfigyelése beszédben, felolvasásban, rövid verseken, mondókákon a program hangzó anyagának 
meghallgatásával és a tanítói bemutatással is fejleszthető. Érthető és értelmes beszéd: szavak, szószerkezetek, mondatok helyes ejtésének gyakorlása a beszédkészséget és a logikai képességeket fej-
lesztik. Jól ritmizálható mondókák, versek tanulása, előadása a koncentrációt, a rövid távú emlékezetet és a figyelem tartósságát edzi. Érzelmek kifejezése némajátékkal. Felelgetős mondókák elő-
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adása párokban, együttműködés a társakkal. Szituációs játékkal: köszönés, bemutatkozás, kérdezés, kérés, ajándékozás, köszöntés, köszönetnyilvánítás gyakorlása a kommunikációs készségeket fej-
leszti.  
A szókincs bővítése, pontosítása szómagyarázattal, mondatalkotással a rendszerező képességet és a nyelvi leleményt fejleszti. 

Praktikus tanácsok 
A ManóÁbécé előkészíti a hangoztató-elemző-összetevő szótagoló olvasástanítási módszert. E program segítségével a kis- és nagybetűket ismerhetik meg a gyerekek, valamint fonetikai gyakor-
latok segítik a hangok helyes képzését, kiejtését. Rövid gyakorlás után a gyerekek önállóan képesek tevékenyen használni. Mintegy kétszáz, soronként tanulható mondókát is tartalmaz. 
Javasoljuk, hogy a ManóOlvasás 1. párhuzamosan (fejezetenként) kerüljön feldolgozásra a ManóÁBÉCÉ-vel. 
A Mesevilág ún. nyitott szoftver. Hagyjuk a gyerekeket kreatív szituációkban megnyilatkozni! Ehhez sok segítséget nyújt a 14 témakör 20-20 elbűvölő grafikája. 

Az olvasás-írás tanulásának előkészítése  
A beszéd, a beszédészlelés és be-
szédértés fejlesztése. A mondat 
felbontása szavakra, a szavak 
szótagokra, a szótagok hangokra. 
A mondat, a szó, a szótag, a hang 
szavak használata a gyakorlatban. 
A jelfunkció. A hangok sorrendi-
sége a szavakban.  
Tájékozódás térben, síkban, a 
testsémán. Relációkat, térben 
vagy síkban elfoglalt helyet, hely-
zetet kifejező szavak ismertetése, 
értelmezése. Az alakfelismerés. A 
szem és a kéz mozgásának ösz-
szehangolása. Finommozgások 
fejlesztése. 

1/hét A ManóÁBÉCÉ és a 
ManóOlvasás program 
használatának bemutatása, 
az önálló tanulói tevékeny-
ség segítése. 

Egyéni és kiscsoportos Egyéni és társas feladatmegol-
dások a program használata 
során. Feladatmegosztás gya-
korlása a tanulótárssal. 

Ú 
GY 
M 

Szoftver: ManóÁBÉCÉ (Profi-
Média Kft.) 
Szoftver: ManóOlvasás 1. 
Hardver: multimédiás számítógép, 
(Win 3.1/95) 8MB RAM 
Szoftver: Mesevilág (I&I Informati-
ka és Iskola Alapítvány) 
Hardver: AT 286-486 számítógép 
(DOS), nyomtató  
Szoftver: Ablak – zsiráf; (CD Mul-
timédia) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
(Win95/98) 32MB RAM  
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: számítógép, (Win95/98) 
64MB RAM 

Fejlesztendő készségek, képességek 
A mesehallgatás jól fejleszti a gyerekek beszédértését, logikus és kauzális gondolkodását. 
A nyelvi tudatosság fejlesztése: analizáló gyakorlatok: szótagolás, hangokra bontás; szintetizáló gyakorlatok: szótagok, szavak alkotása fejleszti a felismerő és megfigyelő képességeket. 
MondataIkotás eseményképről a logikai gondolkodást erősíti. A helyzetet meghatározó kifejezések használata az aktív szókincset bővíti. Formák fölismerése, különbségeik és azonosságaik megál-
lapítása pszichikus funkciókat fejleszt (vizuális és akusztikus érzékelés, szín-, forma- és nagyságemlékezet). A térben és síkban való tájékozódás képességet a multimédiás feldolgozás számos felada-
ta fejleszti 
Az olvasáshoz, íráshoz szükséges helyes testtartásra szoktatás, a megfelelő írásszokások alapozása a számítógép előtt ülő gyermeknek ugyanolyan fontos, mint a hagyományos tevékenységnél. Az 
írástevékenység megkezdése előtt a betűelemek összehasonlítása, a megfigyelő képességet és a forma és nagyságemlékezet pszichikus funkcióját is fejlesztik. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 3. oldal 

http://www.profi-media.hu/manosor/abc/abc_info.html
http://www.profi-media.hu/manosor/abc/abc_info.html
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Az olvasás jelrendszerének meg-
tanítása. Az olvasás jelrendszer-
ének elsajátítása és felhasználása, 
szavak, szószerkezetek, monda-
tok, rövid szövegek hangos és 
néma olvasása. Nyelvtani fogal-
mak tapasztalati úton való meg-
ismerése: a mondat, a szó, a ma-
gánhangzó, a mássalhangzó, rö-
vid és hosszú hangok, egy-, két-, 
háromjegyű betű, az ábécé. A 
nagybetűk, a mondatzáró írásje-
lek használatának megfigyelteté-
se. 

1/hét A ManóÁBÉCÉ és a 
ManóOlvasás program 
használatának bemutatása, 
önálló tanulói tevékenység 
segítése. 

Frontális, kiscsoportos Egyéni és társas feladatmegol-
dások. Kooperatív tevékeny-
ségek. 

GY 
M 

Szoftver: ManóÁBÉCÉ (Profi-
Média Kft.) 
Szoftver: ManóOlvasás 1. 
Hardver: multimédiás számítógép, 
(Win 3.1/95) 8MB RAM 
Szoftver: Mesevilág (I&I Informati-
ka és Iskola Alapítvány) 
Hardver: AT 286-486 számítógép 
(DOS), nyomtató  
Szoftver: Ablak – zsiráf; (CD Mul-
timédia) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
(Win95/98) 32MB RAM  
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: számítógép, (Win95/98) 
64MB RAM 

Fejlesztendő készségek, képességek 
A hangoknak megfelelő kis- és nagy nyomtatott betűk használatának gyakorlása az alakfelismerés és a differenciáló képességet fejleszti. A betűknek megfelelő hangok helyes ejtése a vizuális és az 
akusztikus érzékelésre hat. A tanult betűk összeolvasása az analizáló-szintetizáló képességet erősíti. Szavak, szószerkezetek, mondatok hangos olvasása, értelmezése a szövegértés képességét erősíti. 
A hangos olvasás gyakorlása a vizuális és akusztikus érzékelést növeli. Az olvasás pontosságának fejlesztésével az önellenőrzés készsége fejlődik. A néma olvasást feladatok megoldásával és követő 
olvasással megalapozhatjuk meg. Ugyanakkor ezzel a probléma-felismerés és a kreatív gondolkodás fejleszthető. 
Az írás jelrendszerének megtanítása a rövid és hosszú távú emlékezetet is edzi. 

Praktikus tanácsok 
A ManóÁBÉCÉ a jelek, jelrendszerek és a betűk világát úgy mutatja be, hogy még az olvasási problémákkal küzdő gyerekek is szívesen gyakorolnak vele, hagyjuk őket kedvükre gyakorolni. A 
szoftver betűtanítási sorrendje kizárja a vizuális és a fonetikai tévesztési zavarokat, ezért dyslexiás és logopédiai problémákkal küzdő gyerekek is fejleszthetők vele. A feladatsorok és interaktív 
mutatók önállóságra szoktatják a gyerekeket. Fő témakörök: Jelek, jelrendszerek, formák és irányok. Kis- és nagybetűk. Fonetikai gyakorlatok, helyes hangképzés. Szókincsbővítő gyakorlatok. 
Mondókák. 

be-

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 4. oldal 
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Kis- és nagybetűk írásának elsajátítása. 
A szabályos betűalakítás és -
kapcsolás: betűk, szavak, szó
szerkezetek, rövid mondatok írá-
sa. 

- ógé-
gzik.

Mul-

1/hét Írás nyomtatott kis és 
nagybetűkkel a számít
pen. A Mesevilág program 
ÍRUNK részének bemuta-
tása. 

Egyéni és kiscsoportos Felfedeztető írástevékenység. 
A feladatokat a gyerekek tár-
sukkal együttműködve vé

GY 
M 

Szoftver: Mesevilág (I&I Alapítvány) 
Hardver: AT286 számítógép (DOS), 
nyomtató 
Szoftver: Ablak – zsiráf; (CD 
timédia) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
(Win95/98) 32MB RAM  
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: számítógép, (Win95/98) 
64MB RAM 
Szoftver: LogoWRITER (ingyenesen 
beszerezhető) Írott betűk rajzolása, 
kapcsolása 
Hardver: AT286 számítógép, (DOS!) 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Valamennyi betűkapcsolási típus gyakorlása az alak- és formaérzékelést, valamint a differenciáló képességet fejleszti. Szavak hangokra bontása és a hangok sorrendjének megfigyeltetése az 
ló-szintetizáló képességet és a logikai funkciókat erősíti. Szavak, szószerkezetek mondatok írása másolással írott vagy nyomtatott mintáról a helyesírási készség alapozása mellett a reprodu
dolkodási műveletet fejleszti. Legalább két, legfeljebb hat betűből álló szavak írása: látó/halló előkészítés után tollbamondásra és számítógépen történő írásra alkalmas. Ezzel a pontosság és a fi
nommozgás képességeit fejleszthetjük. 

analizá-
ktív gon-

-

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 5. oldal 
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Irodalomolvasás, szövegértés 
al-Népköltészeti és műköltészeti 

kotások: mesék, mondókák, so
rolók, rövid gyermekjátékok. A 
mindennapi életből, a természeti 
környezetből vett témájú rövid 
szépirodalmi művek, versek és 
prózai alkotások, ismeretterjesztő 
művek. Az olvasottak tartalmá-
nak és címének összefüg
próza és a vers különbsége.  

-

gése. A 

be-
lak 

körüláll-
rtos (2-3 
znak a 

en 
e-

Kö-
é-

Informati-

Mul-

szá-

1/hét Szoftver használatának 
mutatása. Keresés az Ab
- Zsiráf lexikonban. 

Frontális (a gyerekek 
ják a gépet), kiscsopo
fős csoportban dolgo
számítástechnika teremb
vagy az osztályteremben elh
lyezett 2-3 számítógépnél) 

Ismeretszerzés a társsal. 
zös olvasási és tanulási tev
kenység 

GY 
M 

Szoftver: ManóÁBÉCÉ (Profi-
Média Kft.) 
Szoftver: ManóOlvasás 1. 
Hardver: multimédiás számítógép, 
(Win 3.1/95) 8MB RAM 
Szoftver: Mesevilág (I&I 
ka és Iskola Alapítvány) 
Hardver: AT 286-486 számítógép 
(DOS), nyomtató  
Szoftver: Ablak – zsiráf; (CD 
timédia) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
(Win95/98) 32MB RAM  
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: számítógép, (Win95/98) 
64MB RAM  
Szoftver: Seholsincs kastély (Color 
Plus Multimédia Stúdió) 
Hardver: 486 DX multimédiás 
mítógép (WIN 95) 8 MB RAM 
(Macintoshon is fut!) 

Fejlesztendő készségek, képességek 
A szereplők, a helyszín, az események elmondása a logikus gondolkodást, a rövidtávú emlékezetet fejleszti. Kapcsolat keresése az olvasott szöveg és a tanuló saját élményei, tapasztalatai között a 
kreatív gondolkodás fejlesztésére használható. Mesemondás, képolvasás; az események elmondása kérdésekre a koncentrációt, rövid távú emlékezetet, vizuális érzékelést, a figyelem tartósságát fej-
leszti. Illusztráció készítése a problémafelismerő, kreatív gondolkodást fejleszti. A vers hangulatának fölismerése, ritmizálása tanítói segítséggel az elvonatkoztatás és következtetés gondolkodási 
műveleteket edzi. Az olvasott szöveg meg- értésének bizonyítása elmondással és feladatmegoldással a problémamegoldó gondolkodást erősíti.  

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 6. oldal 
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Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat 
Az önálló feladatvégzés lépései-
nek alapozása. Könyvtárlátoga-
tás. A könyvtár szolgáltatásai, a 
könyvkölcsönzés módja. Olvasá-
si szokások alakítása a könyvtár-
ban. Gyermeklexikon használata.  

1/hét A multimédiás programok 
használatának bemutatása. 

Frontális (a tanulók körbeáll-
ják a gépet), kiscsoportos 

Csoportos feladatmegoldások. 
Keresés lexikonból, enciklo-
pédiából multimédiás program 
használatával. 

Ú 
GY 
M 

Szoftver: ManóÁBÉCÉ (Profi-
Média Kft.) 
Szoftver: ManóOlvasás 1. 
Hardver: multimédiás számítógép, 
(Win 3.1/95) 8MB RAM 
Szoftver: Ablak – zsiráf; (CD Mul-
timédia) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
(Win95/98) 32MB RAM  
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: számítógép, (Win95/98) 
64MB RAM  
Szoftver: Seholsincs kastély (Color 
Plus Multimédia Stúdió) 
Hardver: 486 DX multimédiás szá-
mítógép (WIN 95) 8 MB RAM 
(Macintoshon is fut!) 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Az önálló feladatvégzés lépéseinek gyakorlásával a tájékozódási képesség fejlesztése. A reproduktív és a rövidtávú emlékezetet fejlesztik az ismert szövegből kérdésekre válasz keresése típusú fel-
adatok. Látogatás az iskolai könyvtárban a szociális képességeket fejleszti. Válogatás a korosztálynak készült könyvekből: képeskönyvek, mesekönyvek, ismeretterjesztő művek megismerése. A 
könyvtárban szokásos viselkedési szabályok tanulása. Szavak magyarázata gyermeklexikon használatával az önálló ismeretszerzés képességét erősíti.  

Társadalmi ismeretek 
A szűkebb és a tágabb család, a 
családtagok kapcsolatai, a gyere-
kek helye a családban. 

5–6  Kiscsoportos (2-3 fő egy szá-
mítógépnél a számítástechnika 
teremben) 

Ismeretszerzés a közösen 
megoldott feladatok során. In-
teraktív játék. 

Ú 
GY 
M 

Szoftver: Manóka-land/A csa-
lád/Foglalkozások (MIKROSULI 
BT.) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
WIN 3.1/95 8MB RAM 

Fejlesztendő készségek, képességek 
A gyermek környezetében élők cselekedeteinek megfigyelése a megfigyelőképességet, a kreatív gondolkodást, a következtető képességet fejlesztik. Beszámoló saját életének eseményeiről a rövidtá-
vú emlékezetet és a logikus gondolkodási műveletet edzi. Az irodalomban megjelenített gyermek - felnőtt kapcsolat megbeszélése az elvont gondolkodást fejleszti. Részvétel közösségi tevékeny-
ségben a szociális viselkedés képességét erősíti. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 7. oldal 



Szerző: Németh Zoltán Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom  
 

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök 
 

Tánc és dráma 
Érzékelő-, utánzó- és memória-
fejlesztő játékok. A beszéd, az 
ének, a mozgás összekapcsolása 
játékhelyzetekben. Történetek 
feldolgozása a báb és a dráma 
eszközeivel. 

6–8  Ötletgyűjtés báb és dráma te-
vékenységhez a Mesevilág 
program témaköreinek segít-
ségével. 

Kiscsoportos M Szoftver: Mesevilág (I&I Informati-
ka és Iskola Alapítvány) 
Hardver: AT 286-486 számítógép 
(DOS), nyomtató  

Fejlesztendő készségek, képességek 
Utánzó játékok a reproduktív gondolkodási képességet fejlesztik. Az énekes népi gyermekjátékok összekapcsolása mozgással, előadása társakkal a kis és nagymozgásos képesség növelésének esz-
közei. Az olvasott történetek reprodukálása bábozással, szerepjátékokkal a kreatív, produktív gondolkodás fejlesztésére alkalmazhatók. 

Memoriter 
Öt-hat szabadon választható 
vers, két-három népköltészeti 
mondóka, soroló, nyelvtörő. 

15–20  Önálló és kiscsoportos tanulás 
(mondókák) 

Kiscsoportos GY Szoftver: ManóÁBÉCÉ (Profi-
Média Kft.) 
Szoftver: ManóOlvasás 1. 
Hardver: multimédiás számítógép, 
(Win 3.1/95) 8MB RAM 

Fejlesztendő készségek, képességek 
A mondókák tanulásával jól fejleszthető a tanulók figyelme és tartós emlékezete. 

Praktikus tanácsok 
Hagyjuk, hogy a gyerekek a saját képességeiknek megfelelő számú ismételt meghallgatással tanulhassák meg a kiválasztott mondókákat! 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 8. oldal 
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2. évfolyam 

Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés  
Helyes beszédlégzés. A hangkap-
csolatok helyes ejtése a hangok 
időtartama. A mondat- és szö-
vegfonetikai eszközök szerepe. 
Szókincsfejlesztés. Udvarias szo-
kások a felnőttekkel és kortár-
sakkal való érintkezésben. A 
megszólítás. 

1/hét Fogalmak keresése és be-
mutatása a Gyermeklexiko-
nokból, bonyolultabb fo-
galmak kinyomtatása lexi-
konból, szótárból, enciklo-
pédiából nevelői segítség-
gel. 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés

Ú 
M 
I 

Szoftver: Ablak–zsiráf; (CD Multi-
média – Europress Hungary) 
Szoftver: Szókincsfejlesztés 
(Automex) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win95/98 32MB RAM, nyomtató  
Szoftver: Az első enciklopédiám I. 
kötet (általános lexikon gyerekeknek) 
(Woodstone Interactive) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win95/98 64MB RAM, nyomtató 
Szoftver: Digitális magyar értelmező 
szótár (Informánia) 
Szoftver: Anyanyelvi könyvespolc 
(Idegen szavak szótára) (Akadémiai 
Kiadó) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win 95/98, 64 MB RAM, nyomtató 
Szoftver: Mesevilág (I&I Informati-
ka és Iskola Alapítvány) 
Hardver: AT 286-486 számítógép 
(DOS), nyomtató  
Szoftver: ManóÁBÉCÉ (Profi-
Média Kft.) 
Szoftver: ManóOlvasás 1. 
Hardver: multimédiás számítógép, 
(Win 3.1/95) 8MB RAM 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Légző gyakorlatok: szavak, szószerkezetek, mondatok, mondókák utánmondása a ManóOlvasás 1. anyaga alapján. A hangok időtartamának érzékeltetése a szavakban felolvasáskor. Mondat- és 
szövegfonetikai eszközök alkalmazása a beszédben és hangos olvasáskor. A rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak gyűjtése, értelmezése lexikon, szótár segítségével fejleszti a gyerekek szó-
kincsét. A gyűjtött szavakkal mondat-mondatalkotás, hiányos szöveg kiegészítése a Mesevilág program témaköreinek felhasználásával kreatív nyelvhasználatra neveli a tanulókat. Beszélgetés a Me-
sevilág kiválasztott témáiról. (pl. iskola, család, stb.). A beszélgetőtárshoz igazodó udvarias nyelvhasználat, a nem verbális eszközöknek a beszédhelyzethez alkalmazkodó használata fejleszti az 
egymás közötti hatékony kommunikációt. A szituációs játékok a kulturált nyelvi viselkedés gyakorlására adnak lehetőséget.  

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 9. oldal 
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Praktikus tanácsok 
A lexikon, szótár, értelmező szótár és enciklopédia használatnál a nevelő tevékenysége egyre inkább csak segítő legyen, az ügyes gyerekek kutassanak önállóan, ismerkedjenek a számítógépes esz-
közök használatával. 
A Mesevilág program elkészült tematikus képeit jól használhatjuk a beszédfejlesztésben. Hagyjuk, hogy a tanulók kreatívan nyilatkozhassanak meg, beszédükben a tanító a hibákat javítsa. Nem fel-
tétlenül kell minden munkát azonnal kinyomtatni, hiszen az elkészült munkák elmenthetők 

Irodalomolvasás, szövegértés 
Népköltészeti és műköltészeti al-
kotások a klasszikus és kortárs 
hazai és határon túli magyar iro-
dalomból. Nép- és műmesék, 
népdalok, találós kérdések, népi 
játékok. Mese és valóság különb-
sége. Történetek a mindennapi 
életből, a gyerekek környezeté-
ből. A cím és tartalom viszonya. 
A zeneiség eszközei a versben: 
ritmus, rím, ismétlődések.  

1/két hét Versek bemutatása a vers-
tárakból, a hangzó anyag le-
játszásával 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás a ManóOlvasás 
programból, közös értékelés 

Ú 
M 

GY 
I 

Szoftver: ManóOlvasás 2. - olvasás, 
szövegértés (Profi-Média Kft.) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win95/98 32MB RAM 
Szoftver: Hét nyelven beszélő József 
Attila; (Selectrade Computer) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM  
Szoftver: Irodalmi kincsestár I-II. 
(Petőfi, Ady, Arany János, József At-
tila, … összes művei) (Woodstone 
Interactive) 
Szoftver: Verstár '98 - a magyar líra 
klasszikusai. Félszáz költő összes 
verse (Arcanum, Adatbázis) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win95/98 64MB RAM  
Szoftver az olvasásértéshez: lásd az 
olvasási készség témánál felsorolt 
meséket is! 

Fejlesztendő készségek, képességek 
A mű témájának, eseményeinek, szereplőinek megállapítása a lényegkiemelés képességét fejlesztik. A szereplők cselekedeteinek értékelése, következtetés tulajdonságaikra a logikus gondolkodást 
eredményezi. Az események összefoglalása, a lényeges gondolat kiemelése a rendszerező képességet fejleszti. Az olvasott művek szóhasználatának megfigyelése a szókincs fejlődését segíti. A cím 
és a tartalom összefüggésének megfigyeltetése a logikus gondolkodást erősíti. Az ismeretlen kifejezések értelmezése a lexikonban való gyors keresés képességét fejleszti. A verses forma fölismeré-
se, a ritmus jelzése tapssal, a ritmikai képességek fejlődését segíti. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 10. oldal 
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Olvasási készség 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 11. oldal 
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Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 12. oHardver: számítógép, Win95/98 
64MB RAM  

ldal 

hang-
s. 

A helyes hangsúlyozás és 
lejtés. A szünettartás és a ritmu
Hangos és néma olvasás. A fo-
lyamatos olvasás. 

1/hét Fogalmak keresése és be-
mutatása a Gyermeklexiko-
nokból, bonyolultabb fo-
galmak kinyomtatása 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés

Ú 
I 

Szoftver: Aladdin és a csodalámpa 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: Ali baba és a 40 rabló 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: Alice csodaországban 
(Cyberstone) 
Szoftver: Aprófalva (Dexsoft Mul-
timédia) 
Szoftver: Csizmás Kandúr -
interaktív mese (Cyberstone, 
Woodstone Interactive) 
Szoftver: Csodavilág - Régi idők 
szép meséi (Unit) 
Szoftver: Dzsungel könyve - interak-
tív mese (Woodstone Interactive) 
Szoftver: Pinokkió - interaktív mese 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: A rút kiskacsa - interaktív 
mese (Woodstone Interactive) 
Szoftver: Az ellopott kódex titka 
CD-ROM mesejáték (Minor) 
Szoftver: Az aranykulcs (hat szép 
Grimm-mese) 
Szoftver: Hófehérke és a hét okos 
fiú (játékos mesetár) (Cyberstone) 
Szoftver: Seholsincs kastély (Color 
Plus Kft.) 
Szoftver: Hupukék Törpikék. 
Teletraszportörp (Automex) 
Szoftver: Repülő kastély - interaktív 
mesélő könyv (Marcato Multimédia) 
Szoftver: Hupikék Törpikék. Tanul-
junk a törpökkel (Cyberstone 
Entertainment) 
Szoftver: Hamupipőke - játékos me-
setár (Cyberstone) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win95/98 32MB RAM, kivetítő, 
fejhallgatók 
Szoftver: Ablak–zsiráf; (CD Multi-
média – Europress Hungary) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win95/98 32MB RAM  
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 

Szoftver: Olvasás - gyakorló szoftver 
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Fejlesztendő készségek, képességek 
Az olvasáskészséget fejleszti a szavak, szószerkezetek, mondatok helyes hangsúlyozása. Toldalékos szavak pontos kiolvasása a megkülönböztetés gondolkodási műveletet erősíti. Szünettartás a 
mondaton belül és a mondatok között a hangosolvasási készséget fejlesztik.  
Helyes hanglejtés gyakorlása kijelentő és kérdő mondatokban a nyelvtani ismereteket mélyíti. A hangos és néma olvasás gyakorlása az önbizalom fejlődését is elősegíti. Hangos olvasás előzetes fel-
készülés után az önellenőrzés képességét erősíti. A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok helyes olvasása a helyesírási készséget alapozza. A sorvégi átmenetek megszakítás nélküli olvasása a 
szemfixációt fejleszti. A természetes beszéd tempójának megfelelő hangos olvasás változatos gyakorlása az önbizalmat fokozza.  

Praktikus tanácsok 
Az hangos olvasás fejlesztéséhez frontális munkában szükség van kivetítőre. Egy-egy mesével a tanórán kiscsoportos foglalkozáson is megismerkedhetnek a tanulók, erre a számítástechnika termet 
célszerű igénybe venni. (Fejhallgató szükséges!) Az interaktív meséket a gyerekek a könyvtárban, a napközis foglalkozáson kiscsoportokban is olvashatják, a feladatokat megoldhatják. 
Az ajánlott multimédiás mesefeldolgozásokból a tanító az osztály képességeinek megfelelően, a gyerekek érdeklődését figyelembe véve válogathat. A programok használata kiválóan alkalmas diffe-
renciált foglalkoztatásra. 

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 
Mondatalkotás. Két mondat ösz-
szekapcsolása. Történetalkotás 
szóban. Vázlatkészítés. 

1/két hét Fogalmak keresése és be-
mutatása a Gyermeklexiko-
nokból, bonyolultabb fo-
galmak kinyomtatása 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás a Mesevilág 
program segítségével, közös 
értékelés 

Ú 
M 

GY 

Szoftver: Rayman Junior I-II. (szó-
felismerés, olvasás, helyesírás, szó-
tár) (CD Multimédia Szoftverház) 
Hardver: 486b DX számítógép, Win 
3.1/95/98 8 MB RAM, CD, hang-
kártya 
Szoftver: Mesevilág (I&I Alapítvány) 
Hardver: 286-486 számítógép, DOS, 
nyomtató 
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
64MB RAM  

Fejlesztendő készségek, képességek 
A kreatív nyelvhasználat képessége fejleszthető szógyűjtéssel, szószerkezetek, mondatok alkotásával eseményképről vagy a Mesevilág programmal készített képekről. A lényeglátás képességét fej-
leszti a rövid válaszadás kérdésekre. Személyes élményről vagy feldolgozott olvasmányról szóbeli beszámoló és két-három mondatos írásbeli fogalmazás készítése a megfigyelő, elemző, kommuni-
kációs képességeket fejleszti. Az olvasott művekről vázlatkészítés tanítói segítséggel a megfigyelés és a térbeli-időbeli tájékozódás képességét is előmozdítja. Írás- és helyesírási hibák javítása tanítói 
utasításra és önellenőrzéssel az összehasonlítás, analízis, ítéletalkotás gondolkodási műveleteket erősíti. 

Praktikus tanácsok: 
Csak a szükséges mértékben segítsük a gyerekeket (Rayman Junior)! Hagyjuk, hogy minél önállóbban birkózzanak meg a feladatokkal! 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 13. oldal 
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Íráskészség 
Betűismeret. Írásszokások. Az 
eszközszintű íráshasználat alapo-
zása. 

1/hét  Egyéni, illetve kiscsoportos Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés

M 
GY 

Szoftver: Ismerd meg a betűket! 
(WOODSTONE ; Bagoly doktor 
sorozat) 
Szoftver: Ismerd meg az ellentéteket! 
(Woodstone Interactive; Bagoly dok-
tor sorozat) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM  
Szoftver: Mesevilág (I&I Informati-
ka és Iskola Alapítvány) 
Hardver: AT 286-486 számítógép 
(DOS), nyomtató  

Fejlesztendő készségek, képességek 
A betűismeret megerősítése az összehasonlítás, az analízis gondolkodási műveleteket fejleszti. Szavak, szószerkezetek, két-három mondat leírása másolással, tollbamondással és emlékezetből a he-
lyesírási készségeket alapozza. Válogató másolás és önálló írás a számítógép előtt fejleszti a gyermekek önbizalmát. Helyes írásszokások megszilárdítása (testtartás, billentyűhasználat) a finom mo-
torikus képességek fejlődését segíti. A Mesevilág program ÍRUNK szoftverrészének eszközszintű használata, az önálló hibajavítás képességének kialakításában segít. 

Praktikus tanácsok 
A hatékony fejlesztéshez vegyük igénybe a számítógéptermet! A számítógéppel való írásnak tapasztalataink szerint óriási motivációs hatása van a gyerekekre. Használjuk ki és gyakoroljunk változa-
tosan! 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 14. oldal 
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Nyelvtani és helyesírási ismeretek 
A beszéd/írás részei: mondat, 
szó, hang és betű. A magyar ábé-
cé, a betű- rend, a magán- és 
mássalhangzók megkülönbözte-
tése. Az időtartam jelölése. A 
szótagolás és az elválasztás. A ki-
ejtés szerinti és a kiejtéstől eltérő 
írásképű szavak. A j hang kétféle 
jelölése. A szavak szerkezete: a 
szótő és a toldalék. A kijelentő és 
a kérdő mondat. 

1/hét A szoftverek használatának 
bemutatása. A szótárak 
használatának bemutatása. 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni, illetve kiscsoportos 
gyakorlás a gyakorló szoftve-
rekkel, keresés a szótárakban 
nevelői segítséggel. 

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: Magyar nyelvi GYAKOR-
LÓ mágneslemezen/hosszú vagy 
rövid hangzók, j vagy ly, toldalékok 
kapcsolása, elválasztás és szótagolás, 
hasonló kiejtésű szavak 
(DR.HIBBEY BT.) 
Hardver: 386-os számítógép, 
DOS/Win95/98 
Szoftver: Anyanyelvi Könyvespolc - 
A magyar helyesírás szabályai, He-
lyesírási kéziszótár, Idegen szavak 
szótára, 14 ezer szavas szótár (Aka-
démiai Kiadó) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM  
Szoftver: Helyesírás oktató, gyakorló 
CD-ROM 1-4. osztályosoknak; 
(Marconi Oktatástechnikai Kft.) 
Szoftver: Helyesírás (Cyberstone 
Entertainment) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
64MB RAM 

Fejlesztendő készségek, képességek 
A társak nevének ábécérendbe állítása a számítógép segítségével az algoritmikus gondolkodást mélyíti. A hosszú és rövid hangok fölismerése a beszédben, megfelelő jelölésük írásban a helyesírási 
készséget fejleszti. A kiejtéstől eltérő írásképű szavak egyszerűbb eseteinek helyesírása szótagolással és szóelemzés segítségével, a helyesírás ellenőrző program kipróbálása az analízis és ítéletalkotás 
gondolkodási műveletét erősíti. Egyszerű szavak elválasztása az elválasztás ellenőrzése az ítéletalkotás és a variálás gondolkodási műveletének fejlesztésében jelentős. Az egyalakú szótövek és a tol-
dalékok megkülönböztetése egyszerű szavakban. A kijelentő és a kérdő mondat fölismerésének gyakorlása a nyelvtani ismereteket szilárdítja. A tanult helyesírási ismeretek gyakorlása az analógiás, 
algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése mellett az önbizalom fejlesztésében és a motivációban is hatékony. 

Praktikus tanácsok 
A gyakorlás akkor élvezetes, ha minden tanuló próbálkozhat a gyakorló szoftverek nyújtotta élményszerző tanulási tevékenységgel. A számítógépteremben javasoljuk az órák megtartását. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 15. oldal 
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Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat  
A kép és a szöveg kapcsolata. A 
könyvtárhasználat alapvető sza-
bályai. A könyvek jellemző ada-
tai. Gyermekújságok jellemzői. 

1–2/hó A könyvtári multimédiás 
eszközök, információhor-
dozók bemutatása, haszná-
latuk. 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés

Ú 
M 

GY 

Szoftver: A tudás vára I. 
képességfejlesztő játék 
kisiskolásoknak; (CD Multimédia) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM  
Szoftver: Ablak–zsiráf; (CD Multi-
média – Europress Hungary) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM  
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
64MB RAM  
Szoftver: lásd az interaktív mese 
CD-ket az Olvasási készség témánál 
Szoftver: Internetes gyermekoldalak 
Hardver: számítógép 
Internetkapcsolattal 

Fejlesztendő készségek, képességek 
A programokban a kép és a szöveg együttes értelmezésének gyakorlása a megfigyelés, téri-időbeli tájékozódás, szabályfelismerést segíti. Eligazodás az elektronikus információhordozók használata-
kor menük és a tartalomjegyzék alapján az azonosítás, az összetartozás, a rendszerezés gondolkodási műveletet fejleszti. Tájékozódás a gyermeklexikon betűrendjében az analógiás, algoritmikus 
képességfejlesztésben jelentős. Az elektronikus információhordozók jellemző adatainak megfigyelése (író, cím, kiadó, a kiadás éve) a rendszerező és az emlékező képességet hatékonyan fejleszti. 
Ismerkedés az Internetes gyermekoldalakkal a könyvtárban az önálló ismeretszerzés képességét alapozza. 

Praktikus tanácsok 
A könyvtári órák első részében tartott tanári bemutatók után mindig adjunk lehetőséget a gyerekeknek egyéni vagy kiscsoportos tevékenységre! 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 16. oldal 
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Társadalmi ismeretek 
A barátok, baráti kör, az iskola és 
egyéb kisebb közösségek. 

  Egyéni, illetve kiscsoportos. Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés

M 
GY 

Szoftver: Blinky Bill - A fantasztikus 
léggömbkaland, Első évem a suliban 
(Cyberstone Entertainment) 
Szoftver Pizsi Maci születésnapja 
(Panem) 
Hardver: multimédiás számítógépek, 
Win95/98 32MB RAM, számítógép-
terem, fejhallgatók 
Szoftver: Ablak–zsiráf; (CD Multi-
média – Europress Hungary) 
Hardver: számítógépek, Win95/98 
32MB RAM, számítógépterem 
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: számítógépek, Win95/98 
64MB RAM, számítógépterem 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Felnőttek és gyerekek társas kapcsolatának gyakorlása a programok használata során intenzíven fejleszti a kommunikációs készségeket. Kapcsolatfelvétel családtagokkal, és ismerős felnőttekkel. 
Baráti kapcsolatok ábrázolásának megfigyelése olvasmányokban, véleményalkotás a szereplők viselkedéséről az önálló ítéletalkotás képességét fejleszti. Beszélgetés az iskolai életről, az osztálykö-
zösségről. Részvétel a mindennapi élet különböző helyzeteit felidéző szerepjátékokban az önbizalom fejlesztésében jelentős. 

Praktikus tanácsok 
A tanító csak segítse a gyerekek egyéni és kiscsoportos munkáját. A gyerekek igyekezzenek önállóan dolgozni a programokkal. (A munkáltatáshoz számítógépteremre van szükség!) 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 17. oldal 
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Tánc és dráma 
Érzékelő-, utánzó és memóriafej-
lesztő játékok. népi mondókák, 
gyermekjátékok, népszokások, 
dramatizált mesék. Történetek 
feldolgozása a báb és a dráma 
eszközeivel. 

1–2/hó  Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatok, közös játéktevékeny-
ség 

Ú 
M 

GY 

Szoftver: Népi gyerekjátékok (játék-
gyűjtemény) 
http://www.jatekhaz.skicc.hu/ 
htmlm/nep/2700nepm.htm 
Társasági játékok (játékgyűjtemény) 
http://www.jatekhaz.skicc.hu/ 
htmlm/jat/2001lism.htm 
Hardver: számítógép Internet elérés-
sel, Win95/98 32MB RAM  
Szoftver: A bábok világa (Skicc, 
Panem) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM  
Szoftver: Gyerekjátékok gyűjtemé-
nye; (Woodstone Interactive) 
Szoftver: Népi játékok (Panem) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
64MB RAM  

Fejlesztendő készségek, képességek 
A szövegmondás összekötése ritmikus mozgással a vizuális érzékelés és emlékezet és a viselkedéses cselekvés funkcióit fejleszti. Egyszerű lépésekkel kísért énekes népi gyermekjáték előadása a 
ritmikai készségek fejlesztését segíti. Rövid mesék, történetek dramatizálása, szereplők és a főszereplő megkülönböztetése. Improvizációs játékok tanári irányítással, a kreatív játékra ösztönöz. 

Praktikus tanácsok 
Az ajánlás elsősorban a tanítónak nyújt segítséget, hogy minél változatosabb és színesebb órákra tudjon felkészülni. A játéktárak, gyűjtemények sokféleképpen csoportosítják a fejlesztő játékokat. 

Memoriter 
Hat–nyolc vers, két–három talá-
lós kérdés; népi gyermekjáték. 

5–10 A szoftverek használatának 
bemutatása 

Egyéni, illetve kiscsoportos Egyéni, vagy kiscsoportos 
nulás 

ta- M 
GY 

I 

Szoftver: lásd a verstárakat az Iroda-
lomolvasás témánál 

Praktikus tanácsok 
A hangzó anyaggal történő memoriter tanulás nagyon sok tanulónál hatékony és gyors tanulást eredményez. Adjunk rá lehetőséget. Az előadóművészek által tolmácsolt versek, szépirodalmi sze-
melvények kiváló mintát szolgáltatnak a gyermekek reprodukciós képességének fejlesztéséhez. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 18. oldal 

http://www.jatekhaz.skicc.hu/�htmlm/nep/2700nepm.htm
http://www.jatekhaz.skicc.hu/�htmlm/nep/2700nepm.htm
http://www.jatekhaz.skicc.hu/�htmlm/jat/2001lism.htm
http://www.jatekhaz.skicc.hu/�htmlm/jat/2001lism.htm
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3. évfolyam 

Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés 
A különféle mondatfajták jelen-
tésének és a mondatfonetikai 
eszközöknek az összefüggése. A 
szavak és a nem verbális eszkö-
zök (testbeszéd) szerepe különfé-
le kommunikációs helyzetben. A 
szavak jelentésárnyalata, stílusér-
téke, szerepe a beszédben. Szólá-
sok, közmondások jelentése.  

1/hét Fogalmak keresése és be-
mutatása a Gyermeklexiko-
nokból, bonyolultabb fo-
galmak kinyomtatása lexi-
konból, szótárból, enciklo-
pédiából nevelői segítség-
gel. Az elektronikusértel-
mező szótár használatának 
bemutatása. 

Frontális; egyéni, illetve kis-
csoportos 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés

Ú 
M 
I 
 

Szoftver: Ablak–zsiráf; (CD Multi-
média – Europress Hungary) 
Szoftver: Szókincsfejlesztés 
(Automex) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win95/98 32MB RAM, nyomtató  
Szoftver: Az első enciklopédiám I. 
kötet (általános lexikon gyerekeknek) 
(Woodstone Interactive) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win95/98 64MB RAM, nyomtató 
Szoftver: Digitális magyar értelmező 
szótár (Informánia) 
Szoftver: Anyanyelvi könyvespolc 
(Idegen szavak szótára) (Akadémiai 
Kiadó) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win 95/98, 64 MB RAM, nyomtató 
Szoftver: Mesevilág (I&I Informati-
ka és Iskola Alapítvány) 
Hardver: AT 286-486 számítógép 
(DOS), nyomtató  
Szoftver: ManóOlvasás 2. 
Hardver: multimédiás számítógép, 
(Win 3.1/95) 8MB RAM 
Szoftver: a mese CD-ket, a verstára-
kat és szemelvény gyűjteményeket 
lásd az Irodalomolvasás témakörnél 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Szavak, szószerkezetek megfelelő ejtésének gyakorlása az élőbeszédben és a fölolvasásban a figyelem és az olvasás készségének fejlesztésében jelentős. Helyes beszédlégzés a bővülő mondatokban. 
A nem verbális eszközök összehangolása a tartalommal szövegmondáskor és értelmezésük mások megnyilatkozásaiban a kritikai érzéket fejleszti. Versek és mesék kifejező előadása, kapcsolattartás 
a hallgatósággal a reproduktív képességeket fejlesztik. Szókincsbővítés: a szavak jelentése, stílus-értéke, a tanult szólások, közmondások használata az élőbeszédben és a fogalmazásban az aktív 
nyelvhasználat képességét erősítik. Szóbeli szövegalkotás különféle kommunikációs helyzetekben a kreatív gondolkodási képességet fejleszti. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 19. oldal 
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Praktikus tanácsok 
A lexikon, szótár, értelmező szótár és enciklopédia használatnál a nevelő tevékenysége egyre inkább csak segítő legyen, a gyerekek kutassanak önállóan, ismerkedjenek a számítógépes eszközök 
használatával. 
A Mesevilág program elkészült tematikus képeit jól használhatjuk a beszédfejlesztésben, hagyjuk, hogy a tanulók kreatívan nyilatkozhassanak meg. A beszédükben előforduló a hibákat a tanító ja-
vítsa. Nem feltétlenül kell minden munkát azonnal kinyomtatni, hiszen az elkészült munkák elmenthetők 

Irodalomolvasás, szövegértés 
Prózai művek és versek a magyar 
és külföldi nép- és műköltészet-
ből. Mesék, mondák, legendák, 
történelmi elbeszélések, valamint 
a gyerekek mindennapi életéről 
szóló elbeszélések, regényrészle-
tek, klasszikus és kortárs 
szerzőktől. Versek feldolgozása, 
elemi poétikai és verstani 
ismeretek. Népi játékok, 
dramatizált szövegek, 
ismeretterjesztő művek, a 
mindennapi kommunikáció szö-
vegei (meghívó, recept, hirdetés). 

 Versek bemutatása a vers-
tárakból, a hangzó anyag le-
játszásával 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás a ManóOlvasás 
programból, közös értékelés 

Ú 
M 

GY 
I 

Szoftver: ManóOlvasás 2. - olvasás, 
szövegértés (Profi-Média Kft.) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win95/98 32MB RAM 
Szoftver: Hét nyelven beszélő József 
Attila; (Selectrade Computer) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win95/98 32MB RAM  
Szoftver: Irodalmi kincsestár I-II. 
(Petőfi, Ady, Arany János, József At-
tila, … összes művei) (Woodstone 
Interactive) 
Petőfi összes költeményei – multi-
média CD-ROM (MarketInvest) 
Szoftver: Verstár '98 - a magyar líra 
klasszikusai. Félszáz költő összes 
verse (Arcanum, Adatbázis) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win95/98 64MB RAM  
Szoftver az olvasásértéshez: lásd az 
olvasási készség témánál felsorolt 
meséket is! 
Szoftver: Mindennapi kommuniká-
ció szövegei az Interneten (hírolda-
lak, gyerekoldalak) 
www.startlap.com 
Szoftver: http://www.extra.hu/ 
mese/index.html (magyar népme-
sék), nyomtató 
Szoftver: 
http://egyszervolt.hu/start.cgi 
Hardver: multimédiás számítógép 
Internet eléréssel 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 20. oldal 

http://www.startlap.com/
http://www.extra.hu/�mese/index.html
http://www.extra.hu/�mese/index.html
http://egyszervolt.hu/start.cgi
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Fejlesztendő készségek, képességek 
A szereplők megnevezése, cselekedeteik, érzelmeik, tulajdonságaik megfigyelése, az események időrendje, a mű szerkezetének fölismerése a megfigyelő képességet és az analógiás gondolkodást fej-
leszti. Mesék bevezető, befejező fordulatainak és jellemző szókapcsolatainak használata. Mesék ismétlődő motívumainak megfigyelése az azonosítás, az összetartozás, a rendszerezés gondolkodási 
műveletet erősíti. Néhány jellegzetes irodalmi téma felismerése - az olvasott művekben, például család, iskola, barátság, segítőkészség, szülői szeretet, hazaszeretet az elvont gondolkodást fejleszti. 
Versek művészi eszközeinek felfedezése: ritmus, rím, refrén, hasonlat az analízis-szintézis gondolkodási műveletét erősíti. Szövegek: mesék, elbeszélésrészletek dramatizálása az aktív nyelvhaszná-
lat képességét erősíti. Ismeretterjesztő és mindennapi gyakorlati szövegek értelmezése logikus következtetésre nevel. Tájékozódás a lakóhely irodalmi vonatkozásairól az önálló ismeretszerzés ké-
pességét erősíti.  

Praktikus tanácsok 
A gyerekek összegyűjthetik mappába a nekik legjobban tetsző meséket. Jegyzeteket készíthetnek a mesék jellegzetességeiről. (A http://www.extra.hu/mese/index.html Internetes oldalról letölthe-
tő mesék egyszerűen nyomtathatók. Talán nagyobb az élmény, ha a gyerekek nyomtatják ki. Tanítsuk meg nekik!) 
A lakóhely irodalmi vonatkozásait Internetes kutatással tehetjük érdekessé, változatossá. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 21. oldal 

http://www.extra.hu/mese/index.html
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Olvasási készség  

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 22. oldal 
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Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 23. oHardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM  

ldal 

A pontos és folyamatos olvasás. 
A felolvasás. Helyes tagolás és 
hangsúlyozás. Értelmező és fo-
lyamatolvasás. 

1/hét Fogalmak keresése és be-
mutatása a Gyermeklexiko-
nokból, bonyolultabb fo-
galmak kinyomtatása 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés

Ú 
I 

Szoftver: Aladdin és a csodalámpa 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: Ali baba és a 40 rabló 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: Alice csodaországban 
(CyberstonE) 
Szoftver: Aprófalva (Dexsoft Mul-
timédia) 
Szoftver: Csizmás Kandúr -
interaktív mese (Cyberstone, 
Woodstone Interactive) 
Szoftver: Csodavilág - Régi idők 
szép meséi (Unit) 
Szoftver: Dzsungel könyve - interak-
tív mese (Woodstone Interactive) 
Szoftver: Pinokkió - interaktív mese 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: A rút kiskacsa - interaktív 
mese (Woodstone Interactive) 
Szoftver: Az ellopott kódex titka 
CD-ROM mesejáték (Minor) 
Szoftver: Az aranykulcs (hat szép 
Grimm-mese) 
Szoftver: Hófehérke és a hét okos 
fiú (játékos mesetár) (Cyberstone) 
Szoftver: Seholsincs kastély (Color 
Plus Kft.) 
Szoftver: Hupukék Törpikék. 
Teletraszportörp (Automex) 
Szoftver: Repülő kastély - interaktív 
mesélő könyv (Marcato Multimédia) 
Szoftver: Hupikék Törpikék. Tanul-
junk a törpökkel (Cyberstone 
Entertainment) 
Szoftver: Hamupipőke - játékos me-
setár (Cyberstone) 
Szoftver: Vuk (Com-Ser) 
Szoftver: Hangzó biblia (Arcanum) 
Szoftver: Interaktív állatvilág (Net-
Net) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win95/98 32MB RAM, kivetítő, 
fejhallgatók 
Szoftver: Ablak–zsiráf; (CD Multi-
média – Europress Hungary) 

Szoftver: Az első enciklopédiám; 
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Fejlesztendő készségek, képességek 
Az olvasás pontosságának, folyamatosságának fejlesztése beszéd- és olvasástechnikai gyakorlatokkal. Néma olvasás feladatok megoldásával a megfigyelő, rendszerező és döntési képességek fej-
leszthetők. Az összetett mondatok helyes tagolása, hangsúlyozása mintakövetéssel a reprodukáló képességet fejleszti. Az értelmező (interpretáló) olvasás fejlesztése tanítói és tanulói kérdések segít-
ségével a perceptív és fogalomalkotó gondolkodást erősíti. Hosszabb szövegek (például multimédiás mesefeldolgozások) olvasására való fölkészítés folyamatolvasással az olvasási készséget és az 
önbizalmat fejleszti.  

Praktikus tanácsok 
A hangos olvasás fejlesztéséhez frontális munkában szükség van kivetítőre. Egy-egy mesével a tanórán kiscsoportos foglalkozáson is megismerkedhetnek a tanulók, erre a számítástechnika termet 
célszerű igénybe venni. (Fejhallgató szükséges!) Az interaktív meséket a gyerekek a könyvtárban, a napközis foglalkozáson kiscsoportokban is olvashatják, a feladatokat megoldhatják. 

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 
Szóbeli szövegalkotás, mint az 
írásbeli fogalmazás alapozása. A 
szövegalkotás műveletei: anyag-
gyűjtés, címválasztás, a megfelelő 
lényeges gondolatok válogatása, 
elrendezése az időrend megálla-
pítása. A szöveg tagolása, a be-
kezdések. Az elbeszélő fogalma-
zásírásának megtanítása. Az elbe-
szélés részei: bevezetés, tárgyalás, 
befejezés. A párbeszéd szerepe 
az elbeszélő szövegben.  

1/két hét A Word szövegszerkesztő 
program bemutatása 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás a Mesevilág 
program segítségével, közös 
értékelés 

Ú 
M 

GY 

Szoftver: Mesevilág (I&I Informati-
ka és Iskola Alapítvány) 
Hardver: AT 286-486 számítógép 
(DOS), nyomtató  
Szoftver: Microsoft Office97- Word 
szövegszerkesztő 
Hardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM, nyomtató 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Szövegalkotás szóban (telefonálás, üzenetátadás) a tanulók kommunikációs képességeit fejlesztik. Olvasókönyvi szövegminták megfigyelése műfaji és szövegszerkesztési szempontból az analógiás 
és az algoritmikus gondolkodásra hat. Címek vizsgálata, a jó cím ismérveinek összegyűjtése a logikus gondolkodást erősíti. Események elrendezése időrendben. Bevezetés (előzmény, színhely, idő-
pont) és befejezés (következmény, tanulság, egyéni vélemény) készítése szóban és írásban. A fogalmazás koherenciájának megteremtése tématartással, a mondatok kapcsolásával. A fogalmazás té-
májának megfelelő szavak és kifejezések használata, a felesleges szóismétlés kerülése. A párbeszéd beillesztése a történetmondásba. Ismert mese elmondása tömörített és bővített változatban a rep-
roduktív emlékezetet, a rendszerező képességet fejleszti.  

Praktikus tanácsok 
Harmadik osztályban már jól használhatjuk a szövegszerkesztő programokat. Javasoljuk a Mesevilág egyszerű szövegszerkesztője mellet a MS Office97 Word szövegszerkesztőjét is kipróbálni, de 
más egyszerű szövegszerkesztőt is használhatunk. A gyerekek örömmel fedezik fel a helyesírás ellenőrző program segítségét. (Mutassuk meg nekik!) 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 24. oldal 
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Íráskészség 
Gazdaságos írásszokások megta-
nítása. Az írott szöveg (vázlat, 
fogalmazás) elrendezése a lapon. 

1/két hét  Egyéni, illetve kiscsoportos Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés

M 
GY 

Szoftver: Mesevilág (I&I Informati-
ka és Iskola Alapítvány) 
Hardver: AT 286-486 számítógép 
(DOS), nyomtató  
Szoftver: WordPad, Microsoft Offi-
ce97- Word programok 
Hardver: számítógépek a számító-
gépteremben, Win95/98 32MB 
RAM 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Az önellenőrzés képességét fejleszti a gyakorlás, típushibák kiküszöbölése. Tempógyorsító gyakorlatok: az írás eszközszintű használatának, a figyelem megosztásának fejlesztése. Szósorok, bővülő 
mondatok írása másolással, tollbamondás emlékezetből és önál1ó írással a helyesírási készséget is alapozza. Az egyéni írásmód kialakítása. A rendezett írás gyakorlása a térbeli tájékozódó képessé-
get fejlesztik. 

Praktikus tanácsok 
A tantervi követelmények az írás eszközszintű használatát hangsúlyozzák. Ma már a számítógéppel írt (begépelt) szöveg a mindennapjaink része. Engedjük tanulóinkat számítógépen is írni az órá-
kon. A hatékony fejlesztéshez vegyük igénybe a számítógéptermet! 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 25. oldal 
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Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat 
Adatok, információk gyűjtésé-
nek, célszerű elrendezésének 
módjai. Alapismeretek a könyv-
tár tereiről és állományrészeiről. 
A könyvek tartalmi csoportjai: 
szépirodalmi művek, ismeretter-
jesztő irodalom. A szótárak szer-
kezeti jellemzői (betűrend, cím-
szó), a szótárhasználat módja. A 
lexikon és a szótár egyező és elté-
rő vonásai. 

1–2/hó A könyvtári multimédiás 
eszközök, információhor-
dozók bemutatása, haszná-
latuk segítése. 

Frontális; Egyéni, illetve kis-
csoportos 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés

Ú 
M 

GY 

Szoftver: A tudás vára I. 
képességfejlesztő játék 
kisiskolásoknak; (CD Multimédia) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM  
Szoftver: Ablak–zsiráf; (CD Multi-
média – Europress Hungary) 
Szoftver: Irodalmi arcképcsarnok 
(Arcanum) 
Szoftver: Irodalmi kalauz 
(Cyberstone) 
Szoftver: Irodalmi lexikon 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: Pannon enciklopédia – 
Magyarország földje – Magyarország 
állatvilága – Magyar nyelv és iroda-
lom (Arcanum Adatbázis) 
Szoftver: Régi magyar népdalok 
(MTA Zenetudományi Intézet) 
Szoftver: Révai nagy lexikona (4 db 
CD) (Cyberstone) 
Szoftver: Találmányok és feltalálók 
(Cyberstone Entertainment, 
Informánia) 
Szoftver: Új akadémiai kislexikon 
(Akadémiai K.) 
Szoftver: Világörökség – az emberi-
ség legféltettebb kulturális és termé-
szeti értékei (Gulliver) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM  
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
64MB RAM  
Szoftver: lásd az interaktív mese 
CD-ket az Olvasási készség témánál 
Szoftver: Internetes gyermekoldalak 
(pl. www.startlap.hu/gyerek) 
Hardver: számítógép 
Internetkapcsolattal 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 26. oldal 
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Fejlesztendő készségek, képességek 
Rövid szóbeli beszámoló ismeretterjesztő műből önálló vagy csoportos anyaggyűjtésről. Az olvasott szövegben előforduló ismeretlen szavak értelmezése gyermeklexikon vagy szótár segítségével 
az önálló tanulás képességét növeli. Tetszés szerint választott helyesírási szótár használata tanítói segítséggel a tájékozódó képességet fejleszti. Könyvek keresése szabad- polcon szerző és cím sze-
rint. Szépirodalmi és ismeretterjesztő művek témájának megállapítása cím és tartalomjegyzék alapján az analógiás és az algoritmikus gondolkodást erősíti. Az olvasott könyvek adatainak fölsorolása 
(író, cím, kiadó, a kiadás éve) az emlékező képességet erősíti. 

Praktikus tanácsok 
A könyvtári órák első részében tartott tanári bemutatók után mindig adjunk lehetőséget a gyerekeknek egyéni vagy kiscsoportos tevékenységre! 

Nyelvtani, helyesírási ismeretek 
A felkiáltó feltételes, óhajtó és 
felszólító mondat és mondatvégi 
írásjelük. Az ige jelentése (cselek-
vés, történés, létezés); rokon és 
ellentétes jelentésű igék. Az ige 
személyragjai és, a személyes 
névmások. Az igeidők és jelenté-
sük. Az igealakok helyesírása szó-
tagolással és/vagy szóelemzéssel. 
Az igekötő szerepe az ige jelenté-
sében. A leggyakoribb igekötők. 
Az ige és az ige- kötő kapcsola-
tának esetei. Az igekötő egybe- 
és különírásának esetei. A főnév 
jelentése, fajtái: köznév, tulaj-
donnév. A főnév toldalékolása. A 
tulajdon- nevek helyesírása. A -
ban/-ben, -ba/-be rag helyes 
használata, a -ból/-bő1, -ról/- 
rő1, -tól/-tő1 rag helyesírása. A 
melléknév és fokozása. A foko-
zott melléknév helyesírása. A j 
hang kétféle jelölése igékben, fő-
nevekben. 

 A gyakorló szoftverek 
használatának bemutatása. 
A szótárak használatának 
bemutatása. 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni ill. kiscsoportos gya-
korlás a gyakorló szoftverek-
kel, keresés a szótárakban ne-
velői segítséggel 

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: Magyar nyelvi GYAKOR-
LÓ mágneslemezen Helyesírás: 
hosszú vagy rövid hangzók, j vagy ly, 
toldalékok kapcsolása, elválasztás és 
szótagolás, hasonló kiejtésű szavak, 
kötőjellel, egybe- vagy különírás. 
Alaktan: igeragozás, szóelemek. 
Elemzés: szófajok, az egyszerű 
mondat. (DR.HIBBEY BT.) 
Hardver: 386-os számítógép, 
DOS/Win95/98 
Szoftver: Anyanyelvi Könyvespolc - 
A magyar helyesírás szabályai, He-
lyesírási kéziszótár, Idegen szavak 
szótára, 14 ezer szavas szótár (Aka-
démiai Kiadó) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM  
Szoftver: Helyesírás oktató, gyakorló 
CD-ROM 1-4. osztályosoknak; 
(Marconi Oktatástechnikai Kft.) 
Szoftver: Helyesírás (Cyberstone 
Entertainment) 
Szoftver: Interaktív magyar nyelvtan 
(Kossuth) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
64MB RAM 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 27. oldal 
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Fejlesztendő készségek, képességek 
A nyelvtani ismeretek gyakorlása az azonosítás, az összetartozás, a rendszerezés gondolkodási műveleteket hatékonyan fejlesztik. A felkiáltó, feltételes, óhajtó, felszólító mondat fölismerése. A 
mondatvégi írásjelek helyes használata az egyszerű mondatok végén. Az igeidők megfigyelése és helyes használatuk történetek elmondásakor. Adott ige mondatba helyezése változó igekötőkkel, az 
igekötő jelentésmódosító szerepének megfigyelése. Az igealakok helyesírásának, valamint az igekötő és az ige egybe- és különírásának gyakorlása. Főnevek felismerése a szövegben. Tulajdonnevek 
és köznevek megkülönböztetése, helyesírásuk gyakorlása. A főnév -t ragjának és a múlt idő jelének megkülönböztetése. A melléknév fölismerése, az összehasonlítás és fokozás alkalmazása szóbeli 
és írásbeli szövegalkotásban. A fokozott melléknév helyesírásának gyakorlása. A nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a nyelvhasználatban az aktív nyelvhasználat képességét fejleszti. 

Praktikus tanácsok: 
A gyakorlás akkor élvezetes, ha minden tanuló próbálkozhat a gyakorló szoftverek nyújtotta élményszerző tanulási tevékenységgel. A számítógépteremben javasoljuk az órák megtartását. 
A helyesírási gyakorlást kiegészíthetjük a fentebb már említett Word szövegszerkesztő program helyesírás ellenőrző szolgáltatásának használatával. A gyakorlás így nemcsak élményszerű, hanem 
nagyon hatékony is. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 28. oldal 
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Társadalmi ismeretek 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 29. oldal 
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Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 30. olSzoftver: Ablak–zsiráf; (CD Multi-
média – Europress Hungary) 

dal 

A magyar nemzet nagy történel-
mi eseményei, például honfogla-
lás, államalapítás, Mátyás kora, a 
török idők. Ünnepeink: családi, 
vallási, nemzeti ünnepek. A ma-
gyar nemzet jelképei. Nemzeti 
emlékhelyeink. 

10–12 Történelmi események, em-
lékhelyeink bemutatása, 
szemléltetés. 

Egyéni, illetve kiscsoportos 
kutatás tanítói segítséggel; 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés

GY 
M 

Szoftver: 1848-1849 multimédia tan-
eszköz (Bethlen Gábor Re4formátus 
Gimnázium) 
Szoftver: Az Árpád-ház története. 
Egy ezredév távlatából (Typotex) 
Szoftver Budapest (CGS), Budapest 
CD (Automex), Budapest CD-ROM 
(Net-Net) 
Szoftver: Budapest multimédia CD-
ROM (Hypermedia Systems), Buda-
pest Museum (Neumann Kht.) 
Szoftver: Budapesti Állatkert 
(Cyberstone Entertainment) 
Szoftver: Budavár (ComputerNet) 
Szoftver: Cambridge enciklopédia 
(CD Multimédia) 
Szoftver: Dicső napok és hétköz-
napok 1848 (Neumann Kht.) 
Szoftver: Emese álma – magyar ős-
történet és államszervezés (1038-ig) 
(Enciklopédia Humana Egyesület) 
Szoftver: A görög mitológia 
(Cyberstone) 
Szoftver: Honfoglalás 896-1996 
(Automex) 
Szoftver: Honfoglalás és államalapí-
tás (Cyberstone) 
Szoftver: Honfoglaló magyarság 
(MédiaNetwork Szoftverház) 
Szoftver: Hypertextes Révai nagy 
lexikona (Woodstone Interactive) 
Szoftver: István a király (Com-Ser) 
Szoftver: Pannon reneszánsz (A 
Hunyadiak és a Jagelló-kor) (Encik-
lopédia Humána Egyesület) 
Szoftver: Fehévár és a Törökkor. 
Mohácstól Rodostóig (Kristóf Lász-
ló) 
Szoftver: Találmányok és feltalálók 
(Cyberstone, Informánia) 
Szoftver: Várak, kastélyok, legendák 
(Talma kiadó) 
Hardver: multimédiás számítógépek, 
Win95/98 32MB RAM, számítógép-
terem, fejhallgatók 

Hardver: számítógépek, Win95/98 
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Fejlesztendő készségek, képességek 
Versek, legendák, történetek olvasása a nemzeti múlt nagy eseményeiről az időbeli tájékozódó képességet és az önálló ismeretszerző képességet fejleszti. Az olvasottak, látottak reprodukálása szó-
ban, illusztrálása, csoportos megjelenítése szituációjátékkal a kreatív nyelvhasználatot, játék képességet erősíti. Műsorok összeállítása nemzeti ünnepeinkre a produktív gondolkodást fejleszti. Szó-
beli beszámoló családi ünnepekről. Beszámoló nemzeti jelképeinkről. A Szózat két versszakának kifejező előadása a reproduktív emlékező képességet fejleszti. Tájékozódás a lakóhely hagyomá-
nyos ünnepi népszokásairól, irodalmi, történelmi emlékhelyeiről az önálló ismeretszerzés képességét erősíti. 

Praktikus tanácsok 
A tanító főképpen bemutatáshoz, szemléltetéshez talál gazdag anyagot a CD-ken. Természetes, hogy az érdeklődő gyerekeket segítsük abban, hogy önállóan is ismereteket szerezhessenek a témá-
ban. Az Internetes honlapokon kutathatnak a gyerekek a lakóhely irodalmi és történelmi nevezetességei iránt is. 

Tánc és dráma 
Ritmus-, mozgás- és beszédgya-
korlatokkal kombinált koncent-
rációs és memóriagyakorlatok. 
Fantáziajátékok. Történetek fel-
dolgozása a dráma eszköztárával, 
bábjátékkal. Dramatizált elbeszé-
lések, népszokások. 

1–2/hó  Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatok, közös játéktevékeny-
ség 

Ú 
M 

GY 

Szoftver: Népi gyerekjátékok (játék-
gyűjtemény) 
http://www.jatekhaz.skicc.hu/ 
htmlm/nep/2700nepm.htm 
Társasági játékok (játékgyűjtemény) 
http://www.jatekhaz.skicc.hu/ 
htmlm/jat/2001lism.htm 
Hardver: számítógép Internet elérés-
sel, Win95/98 32MB RAM  
Szoftver: A bábok világa (Skicc, 
Panem) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM  
Szoftver: Gyerekjátékok gyűjtemé-
nye; (Woodstone Interactive) 
Szoftver: Népi játékok (Panem) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
64MB RAM  

Fejlesztendő készségek, képességek 
Ritmikus mozgással és szöveggel összekapcsolt gyakorlatok: gyermekversek előadása ritmus- és mozgásváltással fejleszti a vizuális érzékelés, a figyelem irányítása és a koncentráció pszichikus 
funkcióit. Játék elképzelt tárgyakkal; tárgy- felidéző gesztusok, elképzelt személyek megjelenítése. Csoportos improvizációs játékok; rögtönzések az alapszintű elemző képességet fejlesztik. 

Praktikus tanácsok 
Az ajánlás elsősorban a tanítónak nyújt segítséget, hogy minél változatosabb és színesebb órákra tudjon felkészülni. A játéktárak, gyűjtemények sokféleképpen csoportosítják a fejlesztő játékokat. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 31. oldal 

http://www.jatekhaz.skicc.hu/�htmlm/nep/2700nepm.htm
http://www.jatekhaz.skicc.hu/�htmlm/nep/2700nepm.htm
http://www.jatekhaz.skicc.hu/�htmlm/jat/2001lism.htm
http://www.jatekhaz.skicc.hu/�htmlm/jat/2001lism.htm
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Memoriter 
Vörösmarty Mihály: Szózat című 
versének két versszaka, nyolc-tíz 
szabadon választott vers, hat-
nyolc szólás, közmondás, egy 
verses mese vagy meserészlet. 

 A szoftverek használatának 
bemutatása 

Egyéni, illetve kiscsoportos Egyéni, vagy kiscsoportos 
nulás 

ta- M 
GY 

I 

Szoftver: lásd a verstárakat az Iroda-
lomolvasás témánál (pl.: Vörösmar-
ty: Szózat) 

Praktikus tanácsok 
A hangzó anyaggal történő memoritertanulás nagyon sok tanulónál hatékony és gyors tanulást eredményez. Adjunk rá lehetőséget. Az előadóművészek által tolmácsolt versek, szépirodalmi sze-
melvények kiváló mintát szolgáltatnak a gyermekek reprodukciós képességének fejlesztéséhez. 

4. évfolyam 

Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés 
A szövegjelentés kifejezése mon-
dat és szövegfonetikai eszközök-
kel. A szöveg jelentésének 
megfelelő helyes dallam és nem 
verbális eszközök (testbeszéd) 
használata. Párbeszéd a 
mindennapi kommunikációban. 

1–2/hó Fogalmak keresése és be-
mutatása a Gyermeklexiko-
nokból, bonyolultabb fo-
galmak kinyomtatása lexi-
konból, szótárból, enciklo-
pédiából nevelői segítség-
gel. Az elektronikusértel-
mező szótár használatának 
bemutatása. Érdekes hírek 
bemutatása az Interneten. 

Frontális; egyéni, illetve kis-
csoportos 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés 

 

Ú 
M 
I 

Szoftver: Ablak–zsiráf; (CD Multi-
média – Europress Hungary) 
Szoftver: Szókincsfejlesztés 
(Automex) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win95/98 32MB RAM, nyomtató  
Szoftver: Az első enciklopédiám I. 
kötet (általános lexikon gyerekeknek) 
(Woodstone Interactive) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win95/98 64MB RAM, nyomtató 
Szoftver: Digitális magyar értelmező 
szótár (Informánia) 
Szoftver: Anyanyelvi könyvespolc 
(Idegen szavak szótára) (Akadémiai 
Kiadó) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win 95/98, 64 MB RAM, nyomtató 
Szoftver: a mese CD-ket, a verstára-
kat és szemelvény gyűjteményeket 
lásd az Irodalomolvasás témakörnél 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 32. oldal 
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Fejlesztendő készségek, képességek 
Az élőbeszéd és a fölolvasás tagolása helyes beszédlégzéssel, szünetekkel a szöveg jelentésének megfelelően az olvasási készséget fejlesztik. Párbeszédben alkalmazkodás a kommunikációs szerep-
cseréhez, a nem verbális eszközök összehangolása a beszédhelyzettel a kreatív nyelvhasználatot és a szituatív viselkedés képességét eredményezi. Az aktív és passzív szókincs folyamatos gyarapítá-
sa különféle szövegekből más tantárgyakban előforduló szakkifejezésekkel, ritkábban használt szavakkal. Hiányos mondatok kiegészítése a szövegkörnyezetbe illő rokon értelmű szóval, kifejezéssel 
a kreatív nyelvhasználat képességét fejleszti. Állandó szókapcsolatok gyűjtése. Részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben, vitában az ítéletalkotás és a kritikai érzék fejlődését segíti elő. 

Praktikus tanácsok 
A lexikon, szótár, értelmező szótár és enciklopédia használatnál a nevelő tevékenysége egyre inkább csak segítő legyen, a gyerekek kutassanak önállóan, ismerkedjenek a számítógépes eszközök 
használatával. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 33. oldal 
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Irodalomolvasás, szövegértés 
Prózai és verses népköltészeti al-
kotások a magyar és a hazai etni-
kumok népköltészetéből. Nép-
mesék, mondókák, legendák, 
népdalok, népi játékok, népszo-
kások. Irodalmi mesék. Tündér-
mese, állatmese, tréfás és lánc-
mese. A mesék szerkezeti és 
nyelvi jellemzői, mesemotívumok 
a népdalok jellegzetes témái. El-
beszélések, regényrészletek, ver-
sek a klasszikus és a kortárs ma-
gyar irodalomból. Egyszerű szer-
kezetű gyermekregény. Az iro-
dalmi szöveg művészi eszközei: 
néhány alakzat; a megszemélyesí-
tés; ritmus, rím, refrén. 

15–20 Versek bemutatása a vers-
tárakból, a hangzó anyag le-
játszásával 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni, vagy kiscsoportos Ú 
M 

GY 
I 

Szoftver: Hét nyelven beszélő József 
Attila; (Selectrade Computer) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM  
Szoftver: Irodalmi kincsestár I-II. 
(Petőfi, Ady, Arany János, József At-
tila, … összes művei) (Woodstone 
Interactive) 
Szoftver: Petőfi összes költeményei 
– multimédia CD-ROM 
(MarketInvest) 
Szoftver: Ady összes művei 
(Arcanum Adatbázis) 
Szoftver: Verstár '98 - a magyar líra 
klasszikusai. Félszáz költő összes 
verse (Arcanum, Adatbázis) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win95/98 64MB RAM  
Szoftver az olvasásértéshez: lásd az 
olvasási készség témánál felsorolt 
meséket is! 
Szoftver: Mindennapi kommuniká-
ció szövegei az Interneten (hírolda-
lak, gyerekoldalak) 
www.startlap.com 
Szoftver: http://www.extra.hu/ 
mese/index.html (magyar népme-
sék), nyomtató 
Szoftver: http://egyszervolt.hu/ 
start.cgi 
Hardver: multimédiás számítógép 
Internet eléréssel 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Néhány adat megismerése az olvasott művek szerzőjéről. Szövegelemző műveletek bővítése: szerkezet, tér-idő, összefüggések, kulcsszavak kiemelése, tömörítés, bővítés. Azonos témájú alkotások 
összehasonlítása az analizáló és szintetizáló gondolkodási műveleteket fejlesztik. Egyszerű szövegek vázlatának elkészítése tanítói segítséggel. Érzelmek, emberi kapcsolatok fölismerése, értékelése 
a művekben. Több szempont figyelembevétele a szereplők viselkedésének megfigyelésében az elvont gondolkodási műveleteket erősítik. A multimédiás mesék, történetek előkészítése folyamatol-
vasással, elolvasása és megbeszélése közösen. Művészi eszközök fölismerése lírai és elbeszélő művekben. A szóismétlés, funkciós használatának megfigyelése. Nyelvi érdekességek, művészi eszkö-
zök gyűjtése szövegből. A népköltészetről és a műköltészetről tanultak az összefoglaló rendszerező képességet fejlesztik.  

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 34. oldal 

http://www.startlap.com/
http://www.extra.hu/mese/index.html
http://www.extra.hu/mese/index.html
http://egyszervolt.hu/�start.cgi
http://egyszervolt.hu/�start.cgi
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Praktikus tanácsok 
A gyerekek összegyűjthetik mappába a nekik legjobban tetsző meséket. Jegyzeteket készíthetnek a mesék jellegzetességeiről. (A http://www.extra.hu/mese/index.html Internetes oldalról 
letölthető mesék egyszerűen nyomtathatók. Talán nagyobb az élmény, ha a gyerekek nyomtatják ki. Tanítsuk meg nekik!) 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 35. oldal 

http://www.extra.hu/mese/index.html
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Olvasási készség 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 36. oldal 
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Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 37. oHardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM  

ldal 

A kifejező olvasás előkészítése 
olvasás-technikai gyakorlatokkal. 
A kritikai és kreatív olvasás. 

1/hét Fogalmak keresése és be-
mutatása a Gyermeklexiko-
nokból, bonyolultabb fo-
galmak kinyomtatása 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés

Ú 
I 

Szoftver: Aladdin és a csodalámpa 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: Ali baba és a 40 rabló 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: Alice csodaországban 
(CyberstonE) 
Szoftver: Aprófalva (Dexsoft Mul-
timédia) 
Szoftver: Csizmás Kandúr -
interaktív mese (Cyberstone, 
Woodstone Interactive) 
Szoftver: Csodavilág - Régi idők 
szép meséi (Unit) 
Szoftver: Dzsungel könyve - interak-
tív mese (Woodstone Interactive) 
Szoftver: Pinokkió - interaktív mese 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: A rút kiskacsa - interaktív 
mese (Woodstone Interactive) 
Szoftver: Az ellopott kódex titka 
CD-ROM mesejáték (Minor) 
Szoftver: Az aranykulcs (hat szép 
Grimm-mese) 
Szoftver: Hófehérke és a hét okos 
fiú (játékos mesetár) (Cyberstone) 
Szoftver: Seholsincs kastély (Color 
Plus Kft.) 
Szoftver: Hupukék Törpikék. 
Teletraszportörp (Automex) 
Szoftver: Repülő kastély - interaktív 
mesélő könyv (Marcato Multimédia) 
Szoftver: Hupikék Törpikék. Tanul-
junk a törpökkel (Cyberstone 
Entertainment) 
Szoftver: Hamupipőke - játékos me-
setár (Cyberstone) 
Szoftver: Vuk (Com-Ser) 
Szoftver: Hangzó biblia (Arcanum) 
Szoftver: Interaktív állatvilág (Net-
Net) 
Hardver: multimédiás számítógép, 
Win95/98 32MB RAM, kivetítő, 
fejhallgatók 
Szoftver: Ablak–zsiráf; (CD Multi-
média – Europress Hungary) 

Szoftver: Az első enciklopédiám; 
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Fejlesztendő készségek, képességek 
A kifejező olvasás gyakorlása és a szövegben rejlő érzelmek kifejezése mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazásával. Párbeszédek és közbeékelődések elkülönítése fölolvasáskor mintaköve-
téssel a verbális és szöveges emlékezet funkcióit fejleszti. Az értelmező (interpretáló) olvasás továbbfejlesztése tanítói és tanulói kérdések segítségével a figyelem, ítéletalkotás, viselkedés pszichikus 
funkcióit erősíti. A kritikai és kreatív olvasás megalapozása a kreatív nyelvhasználat képességét fejleszti. 

Praktikus tanácsok 
A hangos olvasás fejlesztéséhez frontális munkában szükség van kivetítőre. Egy-egy mesével a tanórán kiscsoportos foglalkozáson is megismerkedhetnek a tanulók, erre a számítástechnika termet 
célszerű igénybe venni. (Fejhallgató szükséges!) Az interaktív meséket a gyerekek a könyvtárban, a napközis foglalkozáson kiscsoportokban is olvashatják, a feladatokat megoldhatják. A tanító az 
osztály képességei, és érdeklődése alapján válogasson az ajánlott programokból! 

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 
Tájékoztató szövegek: hirdetés, 
értesítés. A leírás, jellemzés tar-
talmi, szerkezeti jellemzői, nyelvi 
eszközei, a bemutatás sorrendje. 
A leírás szemléletessége. A levél; 
levelezőlap tartalmi és formai jel-
lemzői, megszólítás, elbúcsúzás, 
dátum. A levélboríték címzése.  

1–2/hó A Word szövegszerkesztő 
program bemutatása 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás a Mesevilág 
program segítségével, közös 
értékelés 

Ú 
M 

GY 

Szoftver: Microsoft Office97- Word 
szövegszerkesztő 
Hardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM, nyomtató 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Hirdetés, értesítés, meghívó megfogalmazása és tolmácsolása élőszóval társnak vagy közösségnek az aktív nyelvhasználat képességét fejleszti. Elbeszélő fogalmazás kiegészítése párbeszéddel írás-
ban. A leírás, a jellemzés megfigyelése irodalmi példákon. Szemléletes leírás készítése egyszerű tárgyról, növényről, állatról, emberről a megfigyelés, felismerés, térbeli tájékozódás, szabályfelismerés 
képességeit fejleszti. Figyelem a bemutatás sorrendjére, egésztő1 a rész felé. Levél-, levelezőlap-írás választott partnernek, a levél, levelezőlap formájára, címzésére vonatkozó szabályok megtartásá-
val, a címzetthez alkalmazkodó stílusban, a szokásos nyelvi fordulatok, megszólítások használatával a hétköznapi kommunikáció képességeit fejleszti. Olvasmányok reprodukálása szóban tömörí-
téssel, nézőpontváltással. Fogalmazástechnikai gyakorlatok, szövegjavítás segítséggel: az analógiás feladat megoldási képességet és az önellenőrzés képességének kialakulását segíti. 

Praktikus tanácsok 
Negyedik osztályban már jól használhatjuk a szövegszerkesztő programokat. Javasoljuk a Mesevilág egyszerű szövegszerkesztője mellet a MS Office97 Word szövegszerkesztőjét is kipróbálni. A 
gyerekek örömmel fedezik fel a helyesírás ellenőrző program segítségét. (Mutassuk meg nekik!) 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 38. oldal 
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Íráskészség 
Eszközszintű egyéni írás. 1–2/hó  Egyéni, illetve kiscsoportos Egyéni, vagy kiscsoportos fel-

adatmegoldás, közös értékelés
M 

GY 
Szoftver: Mesevilág (I&I Alapítvány) 
Hardver: 286-486 számítógép, DOS, 
nyomtató, számítógépterem 
Szoftver: Microsoft Office97- Word 
szövegszerkesztő 
Hardver: számítógépek a számító-
gépteremben, Win95/98 32MB 
RAM 

Fejlesztendő készségek, képességek 
Olvasható, tetszetős és rendezett írás. Az írott szöveg (vázlat, fogalmazás) önálló elrendezése a lapon (lapszélek, betű- és sortávolság megtartásával).  

Praktikus tanácsok 
A tantervi követelmények az írás eszközszintű használatát hangsúlyozzák. Ma már a számítógéppel írt (begépelt) szöveg a mindennapjaink része. Engedjük tanulóinkat szövegszerkesztő program-
mal is írni az órákon. A hatékony fejlesztéshez vegyük igénybe a számítógéptermet! 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 39. oldal 



Szerző: Németh Zoltán Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom  
 

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök 
 

Tanulási képesség, könyv- és könyvtárhasználat 
Különböző információhordozók 
a lakóhelyi és az iskolai könyv-
tárban (folyóirat, hanglemez, 
hangkazetta, dia- és videofilm). 
Ismerkedés folyóiratokkal. A ka-
talógus tájékoztató szerepe a 
könyvek és egyéb információfor-
rások keresésében. 

1–2/hó A könyvtári multimédiás 
eszközök, információhor-
dozók bemutatása, haszná-
latuk segítése. 

Frontális; Egyéni, illetve kis-
csoportos 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés

Ú 
M 

GY 

Szoftver: A tudás vára I. 
képességfejlesztő játék 
kisiskolásoknak; (CD Multimédia) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM  
Szoftver: Ablak–zsiráf; (CD Multi-
média – Europress Hungary) 
Szoftver: Irodalmi arcképcsarnok 
(Arcanum) 
Szoftver: Irodalmi kalauz 
(Cyberstone) 
Szoftver: Irodalmi lexikon 
(Woodstone Interactive) 
Szoftver: Pannon enciklopédia – 
Magyarország földje – Magyarország 
állatvilága – Magyar nyelv és iroda-
lom (Arcanum Adatbázis) 
Szoftver: Régi magyar népdalok 
(MTA Zenetudományi Intézet) 
Szoftver: Révai nagy lexikona (4 db 
CD) (Cyberstone) 
Szoftver: Találmányok és feltalálók 
(Cyberstone Entertainment, 
Informánia) 
Szoftver: Új akadémiai kislexikon 
(Akadémiai K.) 
Szoftver: Világörökség – az emberi-
ség legféltettebb kulturális és termé-
szeti értékei (Gulliver) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM  
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
64MB RAM  
Szoftver: lásd az interaktív mese 
CD-ket az Olvasási készség témánál 
Szoftver: Internetes gyermekoldalak 
(pl. www.startlap.hu/gyerek) 
Hardver: számítógép 
Internetkapcsolattal 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 40. oldal 
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Fejlesztendő készségek, képességek 
A gyerekeknek szóló ismeretterjesztő művekből, folyóiratokból információk gyűjtése és az adatokkal a tanultak kiegészítése az önálló tanulás képességét fejleszti. Vázlat alapján beszámoló - szük-
ség esetén tanítói segítséggel - ismeretterjesztő olvasmányokról, megfigyelésekről, kísérletekről a kreatív nyelvhasználat képességét erősíti. Beszámoló egyéni élményekről, olvasmányokról. Mese-
gyűjtemények, gyerekek részére készült verseskötetek keresése a szabad polcon. Eligazodás a gyerekeknek készült segédkönyvek (lexikon, enciklopédia, kétnyelvű szótár) használatában a megfigye-
lés, térbeli tájékozódás és a szabályfelismerés képességét fejlesztik. Közmondások, szólások, állandó szókapcsolatok jelentésének megismerése kézikönyvekből. 

Praktikus tanácsok 
A könyvtári órák első részében tartott tanári bemutatók után mindig adjunk lehetőséget a gyerekeknek egyéni vagy kiscsoportos tevékenységre! 

Nyelvtani és helyesírási ismeretek 
A szófajokról tanult ismeretek 
összefoglalása és kibővítése. Az 
igemódok, a tulajdonnév fajtái: 
személy-, állatnév, földrajzi név, 
márka, intézménynév, a cím. A 
főnév ragos alakjai (a -val/-vel 
rag). A névutós és névelős főnév. 
A tulajdonnévből képzett mel-
léknév egyszerű esetei. A szám-
név és fajtái a határozatlan szám-
név fokozása. A' keltezés. A 
mondatfajták ismétlése, kapc
latuk az igemódokkal. Az eddig 
tanult ismeretek rendezése: han-
gok, ábécé, betűrend, a szótő és a 
toldalékok; egyszerű és összetett 
szavak. A nyelvhelyességi és h
lyesírási ismeretek összefoglal

so-

e-
ása. 

1/két hét A gyakorló szoftverek 
használatának bemutatása. 
A szótárak használatának 
bemutatása. 

Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális  

egyéni ill. kiscsoportos gyakor-
lás a gyakorló szoftverekkel, 
keresés a szótárakban nevelői 
segítséggel 

Ú 
GY 
M 
I 

Szoftver: Magyar nyelvi GYAKOR-
LÓ mágneslemezen Helyesírás: 
hosszú vagy rövid hangzók, j vagy ly, 
toldalékok kapcsolása, elválasztás és 
szótagolás, hasonló kiejtésű szavak, 
kötőjellel, egybe- vagy különírás. 
Alaktan: igeragozás, szóelemek. 
Elemzés: szófajok, az egyszerű 
mondat. (DR.HIBBEY BT.) 
Hardver: 386-os számítógép, 
DOS/Win95/98 
Szoftver: Anyanyelvi Könyvespolc - 
A magyar helyesírás szabályai, He-
lyesírási kéziszótár, Idegen szavak 
szótára, 14 ezer szavas szótár (Aka-
démiai Kiadó) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM  
Szoftver: Helyesírás oktató, gyakorló 
CD-ROM 1-4. osztályosoknak; 
(Marconi Oktatástechnikai Kft.) 
Szoftver: Helyesírás (Cyberstone 
Entertainment) 
Szoftver: Interaktív magyar nyelvtan 
(Kossuth) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
64MB RAM 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 41. oldal 
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Fejlesztendő készségek, képességek 
A tanult szófajok fölismerése a szövegben és megnevezésük konkrét példákban. Az igealakok helyesírásának gyakorlása. A jövő idő változatos kifejezése. A kijelentő, a feltételes, a felszólító módú 
igealakok fölismerése és helyesírásuk gyakorlása. A tanuló környezetében és olvasmányaiban előforduló tulajdonnevek fajtáinak ismerete, helyesírásuk gyakorlása, helyes alkalmazásuk a fogalmazá-
sokban. A főnév ragos alakjának fölismerése, a -val/-vel ragos főnevek helyes- írásának gyakorlása az egyszerűbb esetekben. A névutós főnév helyesírása, a leggyakoribb névutók ismerete. A hatá-
rozott és határozatlan névelő szerepének megkülönböztetése és helyes használatuk. A tanult hagyományos írásmódú személynevek biztos helyesírása, a lakóhely földrajzi neveinek helyes lejegyzé-
se. A tulajdonnevekből képzett egyszerűbb -i képzős melléknevek helyesírása. A határozott és a határozatlan számnév fölismerése, a számoknak betűvel való leírása és a keltezés írása. Az igemód-
ok tudatos használata a különféle mondatfajtákban. Az ly-os szavak körének bővítése. A szóalakok helyesírásának gyakorlása szótagolással és/vagy szóelemzéssel. Az összetett szavak fölismerése 
és elválasztásuk.  

Praktikus tanácsok 
A gyakorlás akkor élvezetes, ha minden tanuló próbálkozhat a gyakorló szoftverek nyújtotta élményszerző tanulási tevékenységgel. A számítógépteremben javasoljuk az órák megtartását. 
A helyesírási gyakorlást kiegészíthetjük a fentebb már említett Word szövegszerkesztő program helyesírás ellenőrző szolgáltatásának használatával. A gyakorlás így nemcsak élményszerű, hanem 
nagyon hatékony is. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 42. oldal 
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Társadalmi ismeretek 
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Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 44. oldHardver: számítógépek, Win95/98 
64MB RAM, számítógépterem 

al 

A magyar nemzet nagy történel-
mi eseményei: Rákóczi kora és 
alakja, a XIX. és XX. század nagy 
államférfiai, művészei, tudósai, 
felfedezői, utazói. 

15–20 Történelmi események, em-
lékhelyeink bemutatása, 
szemléltetés. 

Egyéni, illetve kiscsoportos 
kutatás tanítói segítséggel; 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatmegoldás, közös értékelés

M 
GY 

Szoftver: Erdély (Ciberstone 
Entertainment) 
Szoftver: Haza és haladás A 
refomkortól a kiegyezésig (1790-
1867) (Enciklopédia Humana Egye-
sület) 
Szoftver: A Rákóczi-szabadságharc 
története (Hódtói Általános Iskola és 
Gimnázium Regionális Multimédia 
Központja) 
Szoftver: A szabadságharc népzenei 
emlékei (Enciklopédia Humana 
Egyesület) 
Szoftver: 1848-1849 multimédia tan-
eszköz (Bethlen Gábor Re4formátus 
Gimnázium) 
Szoftver Budapest (CGS), Budapest 
CD (Automex), Budapest CD-ROM 
(Net-Net) 
Szoftver: Budapest multimédia CD-
ROM (Hypermedia Systems), Buda-
pest Museum (Neumann Kht.) 
Szoftver: Budapesti Állatkert 
(Cyberstone Entertainment) 
Szoftver: Cambridge enciklopédia 
(CD Multimédia) 
Szoftver: Dicső napok és hétköz-
napok 1848 (Neumann Kht.) 
Szoftver: A görög mitológia 
(Cyberstone) 
Szoftver: Hypertextes Révai nagy 
lexikona (Woodstone Interactive) 
Szoftver: Találmányok és feltalálók 
(Cyberstone, Informánia) 
Szoftver: Várak, kastélyok, legendák 
(Talma kiadó) 
Hardver: multimédiás számítógépek, 
Win95/98 32MB RAM, számítógép-
terem, fejhallgatók 
Szoftver: Ablak–zsiráf; (CD Multi-
média – Europress Hungary) 
Hardver: számítógépek, Win95/98 
32MB RAM, számítógépterem 
Szoftver: Az első enciklopédiám; 
(WOODSTONE) 
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Fejlesztendő készségek, képességek 
Történetek megismerése a magyarság múltjának nevezetes eseményeiről, kiemelkedő személyiségeiről, tetteiről, az emberek életmódjáról az egyes korokban. Tájékozódás a történelmi időben: év-
század, évezred a tér-idő érzékelésének képességét fejleszti. A régió, a lakóhely történelmi, irodalmi emlékeiről adatok gyűjtése, beszámoló a szerzett ismeretekről.  

Praktikus tanácsok 
A tanító főképpen bemutatáshoz, szemléltetéshez talál gazdag anyagot a CD-ken. Természetes, hogy az érdeklődő gyerekeket segítsük abban, hogy önállóan is ismereteket szerezhessenek a témá-
ban. Az Internetes honlapok jól használhatók kutatómunkára, anyaggyűjtésre a régió és a lakóhely történelmi és irodalmi adataival kapcsolatban. 

Tánc és dráma 
Ritmus-, mozgás- és beszédgya-
korlatok kombinált koncentráci-
ós és memória-gyakorlatok. Fan-
táziajátékok. Egyszerűbb drámai. 
konvenciók meg- ismerése. A 
színházi formanyelv alapjai. Tör-
ténetek földolgozása a dráma 
eszköztárával. Színházi, bábszín-
házi előadás megtekintése. 

1–2/hó  Egyéni, illetve kiscsoportos; 
frontális 

Egyéni, vagy kiscsoportos fel-
adatok, közös játéktevékeny-
ség 

Ú 
M 

GY 

Szoftver: Népi gyerekjátékok (játék-
gyűjtemény) 
http://www.jatekhaz.skicc.hu/ 
htmlm/nep/2700nepm.htm 
Társasági játékok (játékgyűjtemény) 
http://www.jatekhaz.skicc.hu/ 
htmlm/jat/2001lism.htm 
Hardver: számítógép Internet elérés-
sel, Win95/98 32MB RAM  
Szoftver: A bábok világa (Skicc, 
Panem) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
32MB RAM  
Szoftver: Gyerekjátékok gyűjtemé-
nye; (Woodstone Interactive) 
Szoftver: Népi játékok (Panem) 
Hardver: számítógép, Win95/98 
64MB RAM  

Fejlesztendő készségek, képességek 
Térkitöltő, térkihasználó gyakorlatok; játékos mozgással és szöveggel összekapcsolt ritmikus gyakorlatok a vizuális emlékezés és a képi emlékezet funkcióit fejleszti. Játék elképzelt és valóságos 
helyzetek megjelenítésével a kreatív gondolkodást segíti elő. Egész csoportos és kiscsoportos játék; állóképek. A szerkezet érzékelése (jelenet, felvonás), a kezdet és a vég fölismerése térbeli és idő-
beli struktúrákban; a színházi előadás formai elemei (díszlet, berendezés, jelmez, kellék, fény- és hanghatások) a tartalom és a forma összetartozásának logikai gondolkodási műveletét erősítik. 
Csoportos improvizációs játékok, közös dramatizálás a tanult konvenciók alkalmazásával a szabálykövetés képességét fejlesztik. Rögtönzések és a látott előadások alapszintű elemző megbeszélése 
a taktikai gondolkodást fejlesztik. 

Praktikus tanácsok 
Az ajánlás elsősorban a tanítónak nyújt segítséget, hogy minél változatosabb és színesebb órákra tudjon felkészülni. A játéktárak, gyűjtemények sokféleképpen csoportosítják a fejlesztő játékokat. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 45. oldal 
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Memoriter 
Két-három népdal, népmese el-
mondása; Kölcsey Ferenc Him-
nusz című versének két verssza-
ka; Petőfi Sándor Nemzeti dal 
című verse. Nyolc-tíz szabadon 
választott költemény, öt-tíz pró-
zai szöveg. 

10 A szoftverek használatának 
bemutatása. 

Egyéni, illetve kiscsoportos. Egyéni, vagy kiscsoportos 
nulás 

ta- M 
GY 

I 

Szoftver: lásd a verstárakat az Iroda-
lomolvasás témánál (pl.: Kölcsey: 
Himnusz, Petőfi: Nemzeti dal) 

 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 46. oldal 
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