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ÓRAVÁZLAT-MINTÁK A BOOKR 
KIDS-KÖNYVEK OKTATÁSÁHOZ

1.  Óravázlat: Ki ette meg a málnát?

Daróczi Gabriella – Horváth Dorottya

Osztály: 2.

Tananyag: Nemes Nagy Ágnes: Ki ette meg a málnát?  
Az alkalmazás elérhető a Mesetárban, a felolvasás hossza: 3 perc.

Óratípus: Új ismeretet feldolgozó óra.
Fejlesztési fókusz: 

y Szövegértő olvasási készség fejlesztése.
y Ismerkedés a lírai szöveg hatáseszközei közül a rímmel.

Domináns didaktikai feladat:
y Motiválás, új ismeret feldolgozása, alkalmazása, ismétlő rendszerezése.

Fejlesztési célok: 
y Olvasási kedv felkeltése, megerősítése, olvasóvá nevelés a BOOKR Suli alkalma-

zás használatával.
y Esztétikai képességek (hallásérzék, szinesztéziás gondolkodás; inspirációs érzék 

mozgósítása, fantázia/belső képalkotás) mozgósítása; esztétikai élményadás 
(rím, ritmus, forma, hangulat) a BOOKR Suli alkalmazás használatával.

y Kognitív képességek- és műveleti készségek fejlesztése: figyelem, emlékezet, 
logikus gondolkodás (ok-okozati viszonyok felismerése); részletek elkülönítése, 
megfigyelés (analízis, szintézis műveleteivel).

y A lopás morális helyzetének több szempontú megközelítése szimulációs, dra-
matikus feladathelyzetben és feleletválasztós feladattípussal Nemes Nagy Ág-
nes: Ki ette meg a málnát? című versével.

y Tanulási képességek fejlesztése hiányos vázlat, táblázat, ábra segítségével.
y Az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése dramatizálással.
y Szociális kompetenciák fejlesztése csoportmunka segítségével.
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Az óra menete
(tevékenységek és instrukciók) Módszer Munka-

forma
Képesség-

fejlesztési célok Eszköz

I. BEVEZETŐ RÉSZ
I.1. Szómagyarázat – az ismeretlen szavak magyarázata képek 
segítségével – szókincsbővítés

A (digitális) táblán a tanító azoknak a dolgoknak, jelenségeknek 
a képét helyezi el, amelyeknek a neve a szövegben a gyerekek 
számára ismeretlen lehet.

Feladat: 
Nézzétek meg a táblán látható képeket! Találjátok ki, melyik 
képről beszélek, és a táblán rendezzük egymás alá, sorba ezeket!
Nevezzétek meg egy szóval a képen látható dolgokat! 
1.  Emberekre veszélytelen, vízben és víz körül is élő, csúszó-má-

szó élőlény. 
Ismeritek-e ezt a kígyófajtát? 
Nevezzük meg egy szóval: sikló.

2.  Finom, édes, ízletes (gyümölcsök) 
Hogy mondhatjuk más szóval/másképp azt, ha a gyümölcs 
ízletes? 
Ha a gyerekek nem mondanak semmit, vagy nem találják  
a keresett szót, akkor a pedagógus segít. „Segítek nektek”:  
nevezzük meg egy szóval: zamatos.

tevékenykedtetés

A tanító a gyerekek 
válaszai alapján 
megjeleníti a képek 
mellett az egysza-
vas megnevezésü-
ket a táblán.

osztály-
munka,
egyéni  
munka

frontális 
munka

y vizuális észlelő 
képesség fejlesztése

y szó szintű beszéd-
fejlesztés, vizuális 
ingerek iránti fogé-
konyságra alapozva
y szójelentés előhí-
vása az értelmezési
háttérből, szókincs-
bővítés
y nyelvi asszociá-
ciós képesség fej-
lesztése

tábla
képek

tábla
képek



109

Az óra menete
(tevékenységek és instrukciók) Módszer Munka-

forma
Képesség-

fejlesztési célok Eszköz

3.  Mi annak a helyzetnek a neve, amelyben bajt okozott valaki va-
laki másnak? Nevezzük meg egy szóval ezt a helyzetet: galiba. 
Szükség szerint a pedagógus segít.

4.  A szálakból készített puha, csomós anyag. 
     Nevezzük meg egy szóval: pamacs.
4.  Tanítói közléssel hangzik el az az információ, hogy a pamacs szót 

régen úgy mondták: pamat.
4.  Nevezzük meg egy szóval: pamat.
5.  Ide “pakoljuk” a finom falatokat.
4.  Nevezzük meg egy szóval: pocak, has.
4.  Nevezzük meg egy ritkábban használt szóval: bendő.
4.  A tanító szükség szerint segít.
6.  Olyan tulajdonság, amivel kárt okoz másoknak, tolvajokra is 

mondják.
4.  Nevezzük meg egy szószerkezettel: enyves kezű.
A képek (helytől függően) egymás alatt/mellett találhatóak a 
táblán.
A megismert szóalakok képét teszi fel a tanító a tábla egy másik 
helyére.

tevékenykedtetés

tevékenykedtetés

frontális 
munka

frontális 
munka

y emlékezeti képes-
ségek fejlesztése

y fogalmi tarta-
lom pontosítása 
tárgykép és szókép 
egyeztetésével, 
szemantikai tuda-
tosság erősítése

  

képek
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Az óra menete
(tevékenységek és instrukciók) Módszer Munka-

forma
Képesség-

fejlesztési célok Eszköz

Feladat:
Helyezzétek a tárgyképek mellé/alá a megfelelő szóképeket! a táblakép  

az óra  
végéig  
látható  
marad

II. FŐ RÉSZ – Ráhangolás a versre
II.1. Találós kérdések a málnáról

II.1. Betűrejtvény, melyben a megoldás a málna szó lesz 
(bármelyik feladat választható, esetleg mindkettő)

II.2. „Vak kéz-technika”: A pedagógus a vers strófáit külön-kü-
lön kiosztja a csoportoknak. Minden csoportban egy gyermek 
(a legjobban olvasó) felolvassa a többieknek a versszakot, a cso-
portba tartozó többi 3 gyermek a szemével követi a szöveget.

tevékenykedtetés

tevékenykedtetés  
tanítói közlés

tevékenykedtetés 
tanítói közlés

frontális  
munka

csoport-
munka

y összefüggéske-
zelő gondolkodási 
képesség fejlesztése
y anticipációs  
képesség fejlesztése

betű-
rejtvény

papírkártyá-
kon a vers 
strófái
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Az óra menete
(tevékenységek és instrukciók) Módszer Munka-

forma
Képesség-

fejlesztési célok Eszköz

Feladat:
a)  Képzeljétek el, mi történhetett azt követően, mint amiről 

olvastatok? 
Mi történhetett azt megelőzően, mint amiről olvastatok?

b)  Állítsátok időrendbe az eseményeket! 

c)  Találjátok meg a többi csoportnál azokat a szövegrészeket , 
amelyek az általatok olvasott esemény előtti és utáni esemé-
nyeket mondják el. 

A tanító a gyerekek megoldásait rögzíti a táblán.

y szövegszintű  
szövegértési képes-
ség fejlesztése

y gondolatok és  
információk értel-
mezése és integ-
rálása

papírkártyá-
kon a vers 
strófái

III.  A VERS BEMUTATÁSA – Az irodalmi szöveg  
feldolgozása

A tanító felolvassa a szöveget a tabletjéről.

 Helyezkedjetek el kényelmesen, most megtudjuk azt, hogy mi is 
történt valójában a medvebocsokkal.

III.1. Beszélgetés 
A gyerekek spontán reakcióinak a  meghallgatása, segítő kérdé-
sekkel.

Az átélés mélyítése dramatikus feladathelyzetekkel.

 

tanítói bemutatás

 

frontális 
munka

 

y erősödik az él-
mény és a reflexió 
megosztásának  
a képessége

 

tablet
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Az óra menete
(tevékenységek és instrukciók) Módszer Munka-

forma
Képesség-

fejlesztési célok Eszköz

Feladat: 
A nálatok lévő versrészlet alapján válasszatok olyan színt, 
hangot, anyagot, amit felidéz bennetek a nálatok lévő történet-
részlet.
(Az anyagok kiválasztásához a tanító minden asztalra  különféle 
tapintási érzetet keltő anyagokat helyez el.)
A nálatok lévő versrészlet egy-egy szavával indokoljátok azt, 
hogy miért azt a színt, anyagot, hangot választottátok, amit!

III.2. A történet összefüggés rendszerének feltárása beszélge-
téssel – szintetizáló óraszakasz

Most ellenőrizzük azt, hogy hasonlóan állítottátok-e sorrendbe 
a versszakokat az előző feladatban, mint ahogyan azt most 
megismertük!

Segítő kérdések:
Hol játszódik a történet? 
Mikor játszódik a történet? 
Kik a szereplői?
Mit csinálnak a szereplők, amikor megismerjük őket?
Mi történhetett? Mi okozott galibát? Mi történt azután?  
Ki okozta a galibát?

tevékenykedtetés

tevékenykedtetés

csoport-
munka

frontális  
munka

y inspirációs,  
asszociációs érzék 
fejlesztése
y az átélés  
mélyítése
y szintetizálás mű-
veleti készségének 
fejlesztése
y lényegkiemelő 
képesség fejlesztése

papír kár tyá-
kon a vers 
strófái
különféle  
tapintású 
anyagok  
a gyerekek 
asztalán; 
színes lapok, 
ceruzák, 

verskártyák
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Az óra menete
(tevékenységek és instrukciók) Módszer Munka-

forma
Képesség-

fejlesztési célok Eszköz
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Az óra menete
(tevékenységek és instrukciók) Módszer Munka-

forma
Képesség-

fejlesztési célok Eszköz

Miért lophatta el Tolvaj Ferke a málnát?
Kiknél keresték a medvebocsok az ellopott málnát?  
Hogy kapták vissza a bocsok az ellopott málnát Tolvaj Ferkétől? 
Keressétek ki ezt a részt a szövegből és valaki olvassa fel!
Ti mit csináltatok volna a bocsok helyében? 
Miért voltak a bocsok mérgesek  Tolvaj Ferkére?

IV.  SZÖVEGÉRTÉS – Szintetizálás a BOOKR Suli  
alkalmazással

Öt munkacsoportra osztjuk a gyerekeket, akik csoportonként 
két-két, a tanító által kijelölt képet kapnak a BOOKR Suli alkal-
mazásból.
Most megnézzük azt, hogyan lehet elmesélni a történetet ké-
pekkel. Vegyétek elő a tableteteket, és lapozzátok, nézzétek 
végig a történetet képekben!
Feladat:
Nézzétek meg a képeket, ismerkedjetek a képekkel, majd olvassátok 
el az oldalon megjelenő szöveget és fogalmazzátok meg azt, hogy
a) melyik mozzanatot jeleníti meg a nálatok lévő kép?
b)  mi az, amit a kép nem ábrázol?
c)  ti mit ábrázolnátok abból a szövegből, ami az oldalon megje-

lenik?

tevékenykedtetés csoport-
munka

y a képi és a szöve-
ges narratíva össze-
hasonlítása, a képi 
információ  
absztrahálási  
képességének  
fejlesztése

y a belső képte-
remtő készség 
kontrasztív  
fejlesztése

BOOKR Suli 
alkalmazás
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Az óra menete
(tevékenységek és instrukciók) Módszer Munka-

forma
Képesség-

fejlesztési célok Eszköz

V.  A VERSFORMA VIZSGÁLATA
Ha a szövegképre néztek, mi árulja el azt, hogy  versről van szó? 

Feladat: 
Olvassuk fel minden versszak első sorát és nevezzük is meg, 
hányadik versszakról van szó!

Hallgassuk meg újra a vers első versszakát! 

Ha a hallásotokra hagyatkoztok, akkor mi jelzi azt számotokra, 
hogy verset hallotok? 

Feladat: 
Párosával emeljetek ki a szövegből rímeket, összecsengő sorvé-
geket!

Most hallgassuk meg az egész verset újra a BOOKR Suli applikáció 
segítségével! Most valaki más fogja elmondani nektek a verset.

Dramatikus feladathelyzet a szöveghallgatás során keletkező 
újabb emóciók kifejezésére.

Feladat: 
Csoportonként válasszatok ki egy számotokra kedves versrész-
letet és ennek alapján készítsetek  egy állóképet! A többiek fel-
adata az lesz, hogy kitalálják, melyik helyzetet jelenítettétek 
meg a történetből.

tevékenykedtetés

tevékenykedtetés

egyéni  
munka

páros  
munka

csoport-
munka

y az irodalmi  
formaeszközök 
(rím) felismerése 
készségének  
fejlesztése

y az átélés  
tudatának  
mélyítése, erősítése

tablet
BOOKR  
Suli  
applikáció
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Az óra menete
(tevékenységek és instrukciók) Módszer Munka-

forma
Képesség-

fejlesztési célok Eszköz

VI. AZ INDUKTÍV GONDOLKODÁSI KÉPESSÉGEK  
FEJLESZTÉSE 
Feladatok megoldása csoportmunkában a BOOKR Suli  
alkalmazással

Csoportfelosztás: Három 4 fős csoport

1. csoport:  
Feladat: kvíz, 16. oldal

 

tevékenykedtetés

tevékenykedtetés

 

csoport-
munka

csoport-
munka

 

y fejlődik  
a memória
y fejlődik az infor-
mációk és az ada-
tok visszakeresésé-
nek a képessége
y fejlődik az ösz-
szefüggéskezelő 
képesség

 

tablet
BOOKR Suli 
alkalmazás
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Az óra menete
(tevékenységek és instrukciók) Módszer Munka-

forma
Képesség-

fejlesztési célok Eszköz

2. csoport:  
Feladat: párosítás, 14-15. oldal

tevékenykedtetés csoport-
munka

y fejlődik  
a memória
y a nyelvi és a képi 
információ  erősíti 
a fogalmi tartalmat

tablet
BOOKR Suli 
alkalmazás
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Az óra menete
(tevékenységek és instrukciók) Módszer Munka-

forma
Képesség-

fejlesztési célok Eszköz

3. csoport:  
Feladat: szótagokból mondat alkotás, kvíz,  15, 17. oldal

tevékenykedtetés csoport-
munka

y fejlődik a látás 
utáni analizáló 
készség, ezáltal 
fejlődik az olvasási 
képesség
y a szövegszintű 
emlékezeti tár 
megerősödik
y erősödik a 
szöveg emlékezet 
és az információ 
kiemelő képesség
y erősödik a rész-
egész viszony 
kezelésének a 
képessége, ezzel 
egyidejűleg az egy-
ségkezelő rutin
y erősödik az 
elemző és az érté-
kelő feladatmegol-
dás önszabályozó 
képessége

tablet
BOOKR Suli 
alkalmazás
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Az óra menete
(tevékenységek és instrukciók) Módszer Munka-

forma
Képesség-

fejlesztési célok Eszköz

Minden csoportnak egységes  
feladat: 
Feladat: kirakó, 18. oldal

tevékenykedtetés csoport-
munka

tablet
BOOKR Suli 
alkalmazás

VII. ÉRTÉKELÉS közlés frontális tablet


