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A jó tanítás interaktív, egyénileg vonja be a gyereket a folyamatba,
s minden érzékre hat, vagyis megfelel a gyerek személyiségének.
/Malcolm Gladwell/
INTERAKTÍV TÁBLA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A NAPKÖZIBEN

1. BEMUTATKOZÁS, CÉLKITŰZÉS
Szabó Márta vagyok, Kiskunfélegyházán élek és dolgozom. 30 éve vagyok pedagógus.
Pályám elején egy roma többségű kisiskolában dolgoztam, 6 év gyes után a lakótelepi
iskolába kerültem át.
Tanító végzettségem van, ének szakkollégiummal. 2000-ben szereztem meg a felsőfokú
informatikusi diplomámat. 3-4 évig tanítottam informatikát felső tagozatosoknak, újabb
szülésem óta pedig napközi otthonos nevelő vagyok. Az iskolám honlapjának 4. éve
vagyok szerkesztője. (http://www.darvasj.hu)
Kiskunfélegyháza a város közoktatási intézményeinek fejlesztésére benyújtott TIOP-1.1.107/1-2008-0635 azonosító számú pályázatán, az „Intelligens iskola” program
megvalósítására 142 719 986 forintot kapott, az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretéből. Iskolánk 19,5 millió forint értékben
kapott interaktív táblákat, projektorokat, szervereket, szoftvereket, WIFI és PC, a sajátos
nevelési igényű tanulók – speciális nagyothalló, gyengén látó, mozgássérült – számára
pedig oktatási csomagokat. A napközis csoportom termében ugyan nincs felszerelve
interaktív tábla, de szabadon használhatjuk olyan tanteremben, ahol délután nincsen
semmilyen oktatás. Pályázatom az informatikai eszközök használatának így csak egy
területét célozza meg: az interaktív tábla, a számítógép és internet használatának
lehetőségét a napköziben.

2. NAPKÖZIS CSOPORTOM BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS
Napközis csoportom vegyes összetételű, 3-4. osztályos tanulókból áll.
A jelenlegi harmadikosaimmal már első osztály óta dolgozom együtt. Az osztály létszáma
16 fő, közülük 11 tanuló napközis, pontosabban ebéd után is itt tartózkodik. Ebéd után
rendszeresen hazajár 5 tanuló, de időnként itt maradnak atlétikaedzés, vagy egyéb
szakkörök miatt. Az osztály testnevelés tagozatos, óraszám szempontjából sok különbség
ugyan nincs a „sima” osztállyal szemben, viszont összetétele lényegesen különbözik attól.
A szülők egy részének téves elképzelése alapján: „az én gyermekem hiperaktív,
örökmozgó, egy pillanatra le nem áll, ezért íratom testnevelés tagozatra…legalább jól
kimozogja magát, jól lefárasztják”…stb., sok olyan tanuló került az osztályba, aki
magatartási, beilleszkedési gondokkal küzdött már óvodás korában is.
A 16 mostani tanuló közül 4 kislány van, akik közül csak 2 napközis, és 9 fiú, akik közül a
többség minden nap „záróráig” itt tartózkodik.
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A mostani 4. osztályos napköziseimmel is már második éve vagyunk együtt. Ez az osztály
nem testnevelés tagozatos, az osztály létszáma 27, 18 lány és 9 fiú van az osztályban. Mivel
a második osztálytól csoportösszevonásra volt szükség, az iskolavezetéssel egyeztetve a
fiús többségű csoporthoz a lányokat „kaparintottam” meg az idősebb korosztályból.
A lakótelepi iskola jellegéből adódóan a tanulók összetétele igen változatos. A város és a
térség munkanélküliségi aránya kb. 10%. A szülők egy részének nincs állandó munkája.
Anyagi nehézségekkel küszködnek, tetézve még azzal, hogy van a gyerekek közt olyan,
akinek a testvére komoly betegséggel küzd. Nagyon nehéz röviden megfogalmazni, milyen
borzasztó körülmények uralkodnak néhány családban. Szinte minden egyes harmadikosom
egy-egy oldalt érdemelne. A negyedikesek már jóval kiegyensúlyozottabb képet mutatnak,
kevesebb a súlyosan hátrányos, vagy elhanyagolt körülmények közt élő gyermek.
Néhány adat:
IPR
SNI/a és SNI/b
Magatartás zavaros
Elhanyagolt
Elvált szülők
Nagyon beteg testvér

3.b
8
6
3
2
4
1

4.b
4
2
1
0
2
0

3. NAPKÖZIS ÉLETÜNK
A napközis időbeosztásunk úgy alakult ki, hogy ebédelni minden nap 1 órakor tudunk
elmenni, majd ¾ 2-től fél 4-ig van tanulási időszak. Ebéd után kb. fél órát a szabadban
töltünk, az időjárástól függően. A házi feladatok mennyisége nem sok, általában a délelőtt
tanult anyagok gyakorlása, ismétlése a fő cél.
Az olvasás gyakorlása, versek, környezetismeret tanulása általában a második tanórán
történik meg. Mivel a két osztály eltérő órarenddel halad, logikusan eltérőek a házi
feladatok, mint tantárgyakban, mind mennyiségben. A tanóra első felében áttekintjük, mi
lesz a feladat, milyen problémákba ütközhetünk. A negyedikesek már önálló tanulásra
képesek, kevés irányítást igényelnek. Több időt a kisebbekkel kell foglalkozni, gyakran az
utasítás megértése is gondot okoz. Sok irányításra van még szükségük. Külalakjuk
igényességére is fel kell hívni a figyelmet minden alkalommal.
E komoly munka mellett mégis azon töprengek, hogyan lehet a gyerekeknek játékos
formában, egy kicsit másképp eljuttatni az információkat, az órán hallott ismereteket
kibővíteni, illetve azokat más szemszögből megvilágítani.
Számítógépet már korábban is használtunk, rendeztünk karaokét (1. sz. kép), és használtuk
a játékos KRESZ-szoftvert a kerékpáros közlekedés gyakorlására. (2.sz. kép)
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1. sz. kép

2. sz. kép
A gyerekek ismerik az egyszervolt.hu oldalát (3.-4. sz. kép), és használják a Varázsbetű
szoftverét is.

3.sz. kép
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4.sz. kép

4. INTERAKTÍV TÁBLA ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE EGY GYAKORLÓ ÓRÁN
A közelgő március 15-i ünnepség alkalmával a harmadik osztályosok a Gábor Áron ágyúi
című olvasmánnyal ismerkedtek meg. A negyedikesek ezt az olvasmányt már az előző
évben olvasták és feldolgozták. Iskolánkban a Meixner-módszerre készült
tankönyvcsaládból tanulnak a gyerekek. A módszer jelentősége, hogy a lassabban haladók,
diszlexiások is könnyebben és eredményesebben tanulnak belőle.
A foglalkozás leírása:
Szervezési feladat: A csoport az interaktív táblával felszerelt osztályban foglal helyet.
Eszközök: laptop, interaktív tábla, hangszerek (dob, cintányér, triangulum, xilofon),
feladatlapok, színezők.
Foglalkozás menete:
Emlékeztek, olvasás órán feldolgoztátok a Gábor Áron ágyúi című olvasmányt. A
negyedikesek pedig már egy évvel ezelőtt. Most az interaktív tábla segítségével
átismételjük, mit tudunk március 15-ről, és az azt követő eseményekről.
I. dia:
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•
•
•

Fel tudjátok sorolni március 15-i eseményeit? Állítsátok időrendi sorrendbe a
helyszíneket! Segít a térkép is!
Emlékeztek erre a dalra, amire a kis katonák menetelnek? Énekeljük el! Használjuk
a ritmuskísérethez hangszereinket! (Menetel az ezred)
Hallgassuk meg a dalt gyerekek előadásában is!
(http://soundcloud.com/apaczaikiado/06-menetel-az-ezred?
utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=raw&utm_content=
http://soundcloud.com/apaczaikiado/06-menetel-az-ezred)

•

Milyen dokumentum látható még a táblán? (Nemzeti dal) Ki volt az írója? (Petőfi)
Tudnátok-e még hírességeket felsorolni az ünneppel, a szabadságharccal
kapcsolatban? (Jókai, Kossuth, Táncsics, Gábor Áron) Kik voltak ők? Milyen
tevékenységeket folytattak?

•

Miért volt fontos Gábor Áron szerepe? Hogyan emlékezett meg róla az utókor?
(népdalok születtek: Gábor Áron rézágyúja…)
Hallgassuk meg a dalt, nézzük meg az internetről népzenészek előadásában! Aki
ismeri, énekelje nyugodtan! Nézzétek meg a képeket, hogyan is nézett ki Gábor
Áron ágyúja!

•

II. dia:

•

Most felolvassuk újra az olvasmányt. Harmadikosok, gyűjtsétek össze, kik
szerepelnek a történetben. A negyedikesek gyűjtsék össze, mely városokat,
helyszíneket említ a történet. Írjátok le a feladatlapotokra! Aki tudja, sorolja fel,
Gábor Áron különböző életszakaszaira mely tevékenységek voltak jellemzők.
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•

Felolvasás után a 3. dián csoportosítjuk az előzetes feladatban kigyűjtött helység- és
személyneveket.
III. dia:

•

Milyen tevékenységeket folytatott Gábor Áron: gyermekkorában, fiatal katonaként
és mesteremberként? Húzd a képek alá a megfelelő szót, kifejezést!
IV. dia:

Ismertek-e olyan játékot, amit már Gábor Áron gyermekkorában is játszhattak? Tanuljunk
most meg egyet! A neve: Kapitány a várban…úgy játsszuk, mint a kakasviadalt, egy
féllábra állva, kezét karba fonva kell ellenfelünket kitaszítani a körből. Játsszunk egy kicsit!
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V. dia:

•
•

•

Milyen más fegyvereket ismertek még a szabadságharc idejéből? Nézzük meg a
következő bejátszást, és hallgassuk meg a zenét! Milyen érzéseid támadtak a zene
hallatán?
Zenehallgatás alatt a feladatlapotokon keressétek meg, melyik az a katona, aki
különbözik a sorban!

Aki ezzel a feladattal készen van, kiszínezheti a feladatlapon található képet!
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•

Az olvasmányban több régies vagy idegen szó is található. Párosítsátok össze,
melyik kifejezés mit jelent!
VI. dia:

•

Ezen a dián ki kell választani, melyik a helyes válasz! A négy közül csak egy
helyes! Találd meg, melyik a „kakukktojás”!
VII. dia:

•

A következő feladatunk az lesz, hogy a hiányos szöveget kiegészítsük. Olvassátok
el figyelmesen a szöveget és keressétek meg, mely szavak, kifejezések
hiányozhatnak! Keressétek meg a feladatlapra írt szavak közül melyik hova
illeszthető be!
VIII. dia:
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•
•

Húzzuk be a szavakat az üres helyekre! Olvassuk fel a kiegészített szöveget!
Játsszuk el a történetet! A város vezetőket öt lány játssza! A fiúk pedig válasszanak
maguk közül főszereplőt, katonákat, és munkásokat! A többi lány legyen a népet
jelképező szereplő! Hogyan próbálta ki, és milyen sikerrel Gábor Áron első ágyúját?

•

Most játsszunk mi is célbalövést! Igaz, nem ágyúval, hanem fiús többség lévén, kapura
rúgással! Találjátok ki a szót, adjatok meg betűket! A szavak és nevek az olvasmányból
valók.
IX. dia:

5. ÖSSZEGZÉS
A foglalkozáson igyekeztem a két osztályból érkező gyerekek figyelmét felkelteni, az
idősebbeknek ismétlési, a kisebbeknek gyakorlási célból. Alkalom volt, hogy a
harmadikosok a délelőtt tanultakat más szempontból is berögzítsék. A zenehallgatás, a
daléneklés, a ritmuskíséret, a hangszerek használata, a dramatizálás, a lényegkiemelés,
tartalommondás gyakorlása, az idegen vagy régies szavak magyarázata, a helységnevek
helyesírása és még sorolhatnám, mennyi lehetőség volt a foglalkozásban, ami az interaktív
tábla nélkül csak nehezen valósulhatna meg, vagy csak nagyon komoly előkészületekkel.
Ezek a foglalkozások megragadják a gyermekek fantáziáját, megpróbálják beleképzelni
magukat a történelmi helyzetbe. Arra ösztönzi őket, hogy egymást meghallgassák,
türelemre, figyelemre int. Egészséges versenyszellemet is kialakíthat, illetve a két osztály
közötti kooperációt, együttműködést. Figyelemmel voltam arra is, hogy a nagyobbak ne
„unatkozzanak”, mivel ismert olvasmányról volt szó. Színezőt, különbségkeresőt
használtunk, és megtanultak egy korabeli játékot is.
A táblára való felkészülés sem rövid idő, de itt a „mindent egy helyen” – elv alapján
gyakran csak egy kattintás, és feltárulhat egy olyan világ, ami eddig elérhetetlen volt sok
kisgyermek életében.
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6. FELHASZNÁLT IRODALOM, INTERNETES HIVATKOZÁSOK
•
•
•
•
•
•

http://soundcloud.com/apaczaikiado/06-menetel-az-ezred?
utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=raw&utm_content=htt
p://soundcloud.com/apaczaikiado/06-menetel-az-ezred
http://www.youtube.com/watch?v=GZcenNrVXaI
http://www.darvasj.hu – cikk: Interaktív táblák a Darvasban – eredeti cikk: Félegyházi
Közlöny
Interneten talált képek, dokumentumok
Siegl Judit: Hónapról hónapra - Meixner-módszerű olvasókönyv és szövegfeldolgozó
munkafüzet harmadik osztályosoknak
Notebook szoftver
7. TOVÁBBI FÉNYKÉPEK, DOKUMENTÁCIÓK
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