
HÉTSZÍNVIRÁG és HÉTSZÍNVILÁG  
olvasókönyv és munkafüzet 

a 3-4. osztály számára 

Burai Lászlóné – Dr. Faragó Attiláné 

tankönyvszerzők 





• Kapcsolódó kerettanterv az OKM 16440-
2/2008. számú, az Apáczai Kiadó 
Bázsiskoláinak Kerettanterve az általános 
iskolák 1-8. évfolyamai számára 

• Eleget tesz az alábbi fejlesztési feladatoknak: 
  - a beszéd tartalmának, hangzásának, 
    stílusának és kifejező erejének egymással 
    összefüggő fejlesztése 
  - az olvasási készség eszközszintre emelése 

   

 -  



  - a szövegelemzésben való jártasság 

    elmélyítése és az irodalmi értékek iránti  

    fogékonyság erősítése 

  - a nemzeti kultúra megismerése, a  

    hagyományápolás ösztönzése, a  

       nemzettudat alapozása 

  - új ismeretfeldolgozási technikák tanítása 

 



   

  - az önkifejezés különféle formáinak és 

    lehetőségeinek megismertetése 

  - a tanulók önállóságának növelése 

A Helyi tantervben meghatározott óraszámban: 

 1. heti 3,5 / 4 órában vagy 

 2. heti 3 / 3,5 órában félévi váltással 



Az olvasókönyvek felépítése: 
a bűvös 7-es 





A könyvek tartalma 

• szépirodalmi művek, ismeretközlő- és 
mindennapi szövegek 

• próza és vers, főként magyar szerzőktől, de a 
külföldi gyermekirodalom is megjelenik 

• fokozatosság a szövegek terjedelmében és 
nehézségében 

• lehetőség a különböző típusú szövegfeldol-
gozási algoritmusok gyakorlására 







 

• kérdések és feladatok, tudod-e?, hallottad-e?, 

 illemtanoda, könyvajánló, viccek 

• színes illusztrációk, reprodukciók, fotók 

• fogalomtár, irodalomjegyzék 

 





A munkafüzetekről 

• az olvasmányok értelmezésében, elemzésében 
nyújt segítséget  

• a tanmenetben javasolt olvasmányok 
legtöbbjéhez készült feladatsor 

• mintát ad gyakorló óra tervezéséhez is 

• a fejezeteket összefoglaló oldalakkal zárja  



• feladatai megoldhatók frontális, egyéni, páros 
és csoportmunkával  

• a kompetenciaalapú fejlesztést szolgálja 

• négy felmérést tartalmaz 

• a taneszközökhöz kézikönyv jár módszertani 
útmutatóval, óravázlatokkal, sok egyéb 
ötlettel, tanmenetjavaslattal 







A megújult HÉTSZÍNVIRÁG 
olvasókönyv és munkafüzet 



 
 

Kerettantervi megfelelés 

 
  - szépirodalmi, ismeretterjesztő- és dokumentum 

      típusú, folyamatos, nem folyamatos, kevert, egyéni  

      és közös szövegek 

 - az olvasás céljának, módjának előzetes tisztázása 

 - előzetes tudás, ismeretek aktiválása, 

   tapasztalatok, élmények felidézése, megosztása 
 



- olvasási stratégiák alkalmazása: 

  - a szöveg átfutása 

  - előzetes tudás aktiválása 

  - jóslás 

   - globális és kereső olvasás 

    (grafikus szervezők) 

- gondolatok, információk értelmezése, integrálása 

 



 

- a tanulás szerepe és módjai; saját 

    tanulási folyamat megismerése 

- tanulás különböző típusú szövegekből 

- összefoglalás vázlat segítségével 

- információk célszerű elrendezése 

- könyvtárismeret, információhordozók 

 



A HÉTSZÍNVIRÁG olvasókönyv hét fejezete 





Olvasási stratégiák megjelenése, 
szakaszos szövegfeldolgozás 



Dokumentum típusú szövegek 







Több regényrészlet 



Sok új ismeretközlő szöveg 



Ajánlott irodalmi mű feldolgozása 



HÉTSZÍNVIRÁG  
olvasás munkafüzet 

• Megjelenésében összhang az olvasókönyvvel 

• Szövegfeldolgozási algoritmusokat ad 

  szövegbefogadást előkészítő feladatok 

  szövegelemzés, -értelmezés gyakorlatai 

  grafikai szervezők, rendszerben gondolk. 

  tanulási technikák 

  reflektálás az olvasottakra 

 

 



 

• Tartalmi, formai elemzés feladatai 

• Játékosság – sok fejtörő, rejtvény 

• Differenciált feldolgozásra példákat mutat 

• Néhány gyakorló óra minta jelleggel 

• Összefoglalások 



Köszönjük megtisztelő figyelmüket! 


