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Az interaktív tananyagok elkészítésének koncepciója

 korszerű, a kisiskolások életkori sajátosságaihoz 

igazodó legyen

 segítségével fokozni lehessen a különböző 

tevékenységekben a tanulók tudatosságát, 

kitartását és igényességét 

 segítse a diákokat, hogy a tanulási 

tevékenységüket fokozatosan növekvő 

időtartamban és mind önállóbban legyenek 

képesek irányítani 



Az interaktív tananyagok felépítése I.

• több témát egy-egy érdekes, látványos 

illusztráció vezet be

• az életkori sajátosságoknak megfelelően mutatja 

be az témákhoz kapcsolódó ismereteket.

Célja:

• a szemléltetés,

• bármely szakaszban újra

lejátszhatók, megjeleníthetők

• segítve az ismeretek megértését,

• elsajátítását.



Az interaktív tananyagok felépítése II.

Témánként több interaktív feladat, kiegészítő anyag 

segíti a tananyag elsajátítását, gyakorlását.

Ezek kapcsolódnak a tankönyvi vagy a munkafüzeti 

feladatokhoz. 



Matematika 1.



Matematika 1. - Rövid-hosszú színező I. (feladat)

http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1860_rovid-hosszu-szinezo-1-3
http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1860_rovid-hosszu-szinezo-1-3
http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1859_logikai-lapok-osszehasonlitasa-2-2
http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1859_logikai-lapok-osszehasonlitasa-2-2


Ellenőrzés, értékelés

 automatikus ellenőrzés, értékelés

 célja:

 a tanulási folyamat – a tanuló – segítése, 

fejlesztése, a javítási lehetőségek számbavétele. 

 részfolyamatokat, a tudás bizonyos elemeit 

értékeli

 a tanuló számára nyújt visszajelzést 

(erősségeiről és hiányosságairól, fejlődésének 

lehetőségeiről)



Nyelvtan-helyesírás feladatgyűjtemény 2.



Nyelvtan-helyesírás 2. – Koncepció, szerkezet

1. Papíralapú feladatgyűjtemény és gazdag interaktív tananyag

2. Funkcionális felfogás: a gyerekek a nyelvet működése közben fedezik fel

3. Minden témakör egy eseményképpel indul

4. Minden témakör egy leíró nyelvtani összefoglalóval zárul

5. A feladatsorok az alkalmazásképes tudás elérését támogatják

6. Sok és változatos, minden készséget megmozgató gyakorló feladatsorok

7. Interaktív feladat-blokkok kivetíthető eseményképekkel, nyomtatható feladatokkal.



Nyelvtan-helyesírás, 2. - Az óra menete (mintaóra)

A nyelvhasználat természetes közegéből, a nagyobb egységből, a szövegekből, szituációs játékokból indulunk ki 

(minden órához kapcsolódik tematikus eseménykép – interaktív tananyag), vizuális támogatással, majd azokból 

emeljük ki a kisebb nyelvi-nyelvhasználati elemet, és tartalmi és formai szempontból megfigyeltetjük.

Eseményképek a fgy. 
elején

Kivetíthető eseményképek

Segítő tanítói kérdések



Nyelvtan-helyesírás 2. – Az óra menete

A nyelvi-nyelvhasználati elemek tartalmi és formai szempontból való megfigyeltetését követően (illetve 

azzal már párhuzamosan) a feladatgyűjteményben dolgozunk, feladatokat oldunk meg, 

következtetéseket vonunk le, az ismereteket elmélyítjük, rendszerezzük és gyakoroljuk, végül pedig a 

nyelvi-nyelvhasználati elemeket visszahelyezzük eredeti kontextusába, működésébe. A heurisztikus, 

felfedeztető tanítási menetet követjük. 



Nyelvtan-helyesírás 2. – Az óra menete 

Interaktív feladatokat oldunk meg differenciáltan, azokból következtetéseket vonunk le, a 

tanultakat, az új, megszerzett ismereteket megbeszéljük, rendszerezzük és gyakoroljuk, 

végül pedig a nyelvi-nyelvhasználati elemeket visszahelyezzük eredeti kontextusába, 

működésébe. A heurisztikus, felfedeztető tanítási menetet követjük. 



Nyelvtan-helyesírás 2. – Az óra menete

Letölthető és nyomtatható (szétvágható) 

feladatokat oldunk meg differenciáltan, 

egyéni, csoport- vagy pármunkában, 

azokból következtetéseket vonunk le, a 

tanultakat, az új, megszerzett ismereteket 

megbeszéljük, illetve ezekről a szóvivők 

beszámolnak az osztálynak.



Nyelvtan-helyesírás 2. – Az óra menete

A szabályszerűség felismertetése és gyakorlása után az órát a megfigyelések, 

a megszerzett tudásmorzsák összefoglalása (a gyerekek saját szavaival) és 

életkorhoz illeszkedő szakszerű leíró nyelvtani megfogalmazása zárja (a nem 

memorizálásra szánt bagoly szövegek által).



ABC-s olvasókönyv 1. és digitális tananyag



Új hang és betű tanulása



Olvasástanítás hangoztató-elemző-összetevő

módszerrel

1. Eseményképet mutatunk a gyermekeknek.

2. Ezt követően kiemeljük az eseményképből a hívóképet (tárgyképet) 

Megnevezzük, majd a gyerekekkel is megneveztetjük a képen szereplő tárgyat. A 

szót szótagokra, beszédhangokra bontjuk.

3. Leválasztjuk a hangot a szó elejéről.

4. Hangoztatjuk az új, leválasztott hangot.

5. Hangfelismerési gyakorlatokat végeztetünk: Melyik szóban halljuk? Hol bújt el a 

hang? Játékos szógyűjtési feladatokat játszunk az új hanggal.

6. Hangösszevonási feladatok következnek, az összeolvasás előkészítése céljából.

7. Azonosítjuk az új hangot a betűvel, bemutatjuk az új betű képét.(nyomtatott 

kisbetű, nyomtatott nagybetű). Megbeszéljük, hogy a betű milyen betűelemekből 

áll. 

8. Betűfelismerési gyakorlatokat játszunk munkafüzetben, feladatlapon, táblánál. 

Ismerkedünk más betűtípusú betűkkel. 

9. Összeolvastatjuk az új betűt a már korábban tanultakkal.



ABC-s olvasókönyv 1. - Írás 1. (feladatok)

http://artworksit.hu/2014_09_19/abc/OFI_abc_04_i_hangok_7_felad_HT/
http://artworksit.hu/2014_09_19/abc/OFI_abc_04_i_hangok_7_felad_HT/
http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1881_az-i-hang-es-az-i-betu
http://etananyag.ofi.hu/tananyagok/1881_az-i-hang-es-az-i-betu
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


