
Tanítási tervezet 

 
Az óra időpontja: 2019. 11. 07. Csütörtök 
 

 

Iskola, osztály: Deák Diák Általános iskola, 5. b osztály 
 

Iskola neve és címe: Deák Diák Általános Iskola, II. János Pál Pápa tér 4. 
 

Tanít: Négyesi Fanni 
 

 

Témakör megnevezése: Őszi kert 
 

 

Tanítási egység (téma) címe: Élet a kertben 
 

 

Az óra (jellemző) típusa: Összefoglaló óra  

 
 
 

 

1. Tantervi követelmények 
 
1.1. A tanítási óra oktatási céljai: 
 
Az óra célja, hogy a diákok átismételjék és rendszerezzék az elmúlt hetekben szerzett új tudásukat az Őszi 
kert témakörben.  A feladatok típusaikban a témazáró feladatokat gyakorolják, ami külön segíti a 
gyerekeket a felkészülésben.  
 
1.2. A tanítási óra képzési, fejlesztési céljai: 
Ok-okozati kapcsolatok felismerése, rendszerben gondolkodás, új ismeretek elmélyítése 

 
1.3. A tanítási óra nevelési céljai: 
Együttműködés a tanárral és a csoporttársakkal, önálló és csoportos munka gyakorlása, új ismeretek 
előhívása és alkalmazása 

 
1.4. Oktatási követelmények: 

 

a. Fogalmak:  
       - megerősítendő fogalmak: fotoszintézis, életfeltételek, kétnyári 

 

b. Összefüggések:  
        - megerősítendő összefüggések: ember és természet kapcsolata 
 

 
 
 
 
 
 

c. Fejlesztendő készségek, kompetenciaterületek: 
- természettudományos kompetencia, anyanyelvi kommunikáció 

 

 

d. Főbb tanulói tevékenységek: 
- csoportmunka 
- szövegértés 
- vázlatkészítés (kiegészítés) 
- ismétlés, alkalmazás 

 

   
2. Szemléltető és munkaeszközök 
 
- tankönyv: Dr. Halász Tibor – Jámbor Gyuláné – Vízvári Albertné: Természetismeret – Élő és élettelen 
környezetünk, Mozaik 



 

Az óra felépítése 
 

Idő Az óra menete 
Didaktikai 
mozzanat 

Módszer Munkaforma Eszköz 

2-3 
perc 
 

Óra kezdése 
- köszönés 
- Mestermunka feladatok 

beszedése 
 

ráhangolódás tanári közlés 
diák közlés 

frontális ellenőrzőlap 

2-3 
perc 

Órai feladatok ismertetése 
- csoportmunka 
- teljes órás feladat 

 

bevezetés 
 

tanári közlés 
 

frontális ppt, kivetítő 
borítékok 
feladatleírások 

0 
perc 

Csoportalakítás 
 

- Mestermunkának megfelelő 
csoportok 

 

- tanári közlés - borítékok 

30-34 
perc 

Csoportmunka  
- 4 csoport 
- összefoglaló feladatok 

borítékban 
- kézműves feladat a 

mestermunkához 
 

Korábbi munkájuk alapján figyeljenek: 
idő, kidolgozás, csendes munka, 
külalak 
 

ismeretek 
ismétlése 
 
rendszerezése 
 
 

munkáltatás 
tanári közlés 
 

csoportmunka feladatlapok 
olló 
ragasztó 
színesek 

0-1 
perc 

Óra zárása 
 -következő óra témazáró 
- füzetértékelés ( 3 diák) dobókockával 

zárás tanári közlés 
munkáltatás 

egyéni füzetek 
kocka 

 

 
 

- kivetítő 
- feladatok 
- feladatlapok 
 
3. Felhasznált irodalom 
- tankönyv: Dr. Halász Tibor – Jámbor Gyuláné – Vízvári Albertné: Természetismeret – Élő és élettelen 
környezetünk, Mozaik 
 
4. Mellékletek jegyzéke 
- prezentáció 
- feladatleírások 
 


