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Óra célja: Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése a tulajdonságot jelentő szavak felhasználásával, szókincsbővítéssel, mondatatalkotással.
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Nyelvtan 4. osztály – Forrás kiadó
Eszközök: szókártyák, borítékos feladatok, mondatszalagok (lsd. melléklelet)
SNI tanulók száma: 7
Fejlesztésben részt vevő (nem sni) tanulók száma: 4
Előzmények:
Az óra menete
Tanulói tevékenység
1. Ráhangoló játék
Ábécé éneklése
I. Bevezetés
2. Tulajdonságbarkochba Egy tanuló kimegy, az osztály
megegyezik egy
tulajdonságban. A tanuló
visszajön, és felszólít néhány
jelentkezőt, akik utalásokat
tesznek arra, mi lehet a
tulajdonság – egész addig,
amíg a tulajdonságot meg nem
tudja nevezni.
II. Főrész
3. Melléknév-gyártás
A gyerekek kapnak/húznak
egy-egy szókártyát, amin egy
főnév van. Az egy csoportban
ülők egymást segítve
mellékneveket alkotnak a
főnevekből. (pl: lap-lapos)
4. Jelzős szerkezet
A kapott mellékneveket
alkotása
kiegészítik egy főnévvel,
szókapcsolatot alkotva (pl.:

Munkaforma
frontális

differenciálás

frontális

rejtett – egyéni
megsegítés

csoportos és
frontális

rejtett és
kooperatív forma

csoportos

egyéni
megsegítés,
mennyiségi

Eszköz

Kiemelt fejlesztési terület
beszédfejlesztés, nyelvi
készségek fejlesztése,
logikus gondolkodás

Szókártyák – lsd.
mellékletben

nyelvi tudatosság fejlesztése

grammatikai készség
fejlesztése,

lapos kerék), majd leírják
5. Szószerkezet
(állandósult
szókapcsolat)
szintézis
tulajdonnévből
képzett
melléknevekkel

6. Ellentétek keresése

7. hiányos mondatok
kiegészítése

III. Összegzés
8. Levezető játék (idő
függvényében) –
melléknév fokozása

differenciálás,
kooperatív forma
egyéni
megsegítés,
minőségi
differenciálás: az
sni tanulóknak
csak a
szókapcsolatokat
kell leírniuk.
Kooperatív
forma
egyéni
megsegítés

A gyerekek borítékban olyan
szókapcsolatokat kapnak,
melyek tulajdonnévből
képzett melléknevekből és
hozzájuk jellemzően tartozó
főnevek vannak. (Pl: tiszai
halászlé). Ezeket kell
összeállítaniuk, egyet(esetleg
többet) mondatba foglalva
leírniuk.
A gyerekek szókártyán
mellékneveket kapnak.
Mindenkinek meg kell
keresnie a párját, amin az ő
szavának az ellentéte van.
A pároknak meg kell
keresniük az asztalokon
elhelyezett hiányos mondatok
közül azt, amelyikből az ő két
szavuk hiányzik, és a
megfelelő szavakkal
kiegészített mondatokat
leírják a füzetükbe

csoportos

páros

egyéni
megsegítés

A megadott melléknevetek
fokozzák a gyerekek, amíg
lehet, aztán újat találnak ki,
babzsákot dobálva egymásnak

frontális

egyéni
megsegítés

páros

Előkészületek: Szókártyák, hiányos mondatok, borítékos feladat

borítékos feladat
– lsd.
mellékletben

grammatikai készség
fejlesztése, szóbeli/írásbeli
kifejezőkészség fejlesztése

Szókártyák – lsd.
mellékletben

szókincsfejlesztés

Hiányos
mondatok – lsd.
mellékletben

grammatikai készség
fejlesztése

nyelvi tudatosság fejlesztése

Mellékletek:
Főnevek melléknévgyártáshoz
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Hiányos mondatok
A folyó ______, de __________ a híd rajta.

Az idő _________, de a kedvem ____________.

Kint __________ szél fúj, ezért __________ kabátot veszek fel.

Hiába _________ a hajad, ha __________ az eszed!

A _________ de a fonal túl __________.

A cipőm már _________, de a kabátom még __________.

___________ vonalat kellene húznom, de sajnos ________lett.

Ez a feladat ________, de a következő már _________ lesz.

Nekem már _________ ez a ruha, de a húgomnak még _______.
A deszka felülete ________, ha legyaluljuk, ___________ lesz.

