INTEGRÁLT NAPI LECKETERV

OSZTÁLY: I.B
TANÍTÓ: Bartus Éva Tünde
NAPI TÉMÁK: CLR: Moș Nicolae- memorizare
MEM/MK: Összeadás és kivonás 0 -10-ig
CLM/AK: Csukás István: Sün-Balázs
AV-AP/VM-GYI: Süni készítése
COMPETENȚE SPECIFICE:
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ(CLR):
1.1: Identificarea semnificaţiei unui mesaj
oral scurt, pe teme familiare, articulate clar
şi rar, însoţit de gesturi;
1.2: Recunoaşterea unor acţiuni şi a denumirilor unor obiecte
din mediul apropiat în mesaje orale articulate clar şi rar,
însoţite de suport imaginistic, auditiv sau tactil;
2.1: Reproducerea unor informaţii scurte şi simple;
2.5: Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce
mesaje scurte;

INTEGRAT CU:
MUZICĂ ŞI MIŞCARE: 1.1. Cântarea clară, cu intonare corectă, în grupe
mai mari şi mai mici
SCOPUL: -formarea deprinderii de a memora şi reproduce voluntar şi logic
poezia, a deprinderii de a o reda nuanţat şi expresiv
Obiective operaţionale: -să recite cursiv , clar şi conștient poezia,, Moș Nicolae”
-să-și îmbogățească vocabularul cu cuvinte noi: „darnic”, „automobil”,
„iau cu împrumut”;
-să cânte în cor, respectând ritmul;

MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNICÁCIÓ:
SAJÁTOS KOMPETENCIÁK:
1.1: Fonológiai jelenségek felismerése;
1.3: Aktív befogadóként való részvétel egyszerű kommunikációs
helyzetekben;
2.1:Fonológiai jelenségek alkalmazása;
2.2:Szintaktikus és szemantikai jelenségek intuitív alkalmazása
egyszerű közlésekben;
2.3:Kommunikációs helyzetekben való részvétel aktív közlőként
és befogadóként;
3.1:Az írott szöveg alapvető elemeinek intuitív felismerése;
3.2:Fonématudatosság;
4.3:A grafomotoros tevékenységek kivitelezése;

INTEGRÁLVA:
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS: 1.1. Személyes tulajdonságok bemutatása különböző
helyzetekben
ÉNEK-ZENE ÉS MOZGÁS: 1.1. Tisztán, helyes intonációval nagyobb és
kisebb csoportban való éneklés.

AZ ÓRA CÉLJA:A ,, Sün-Balázs „című mese elsajátítása, tanúlságának megértése.
Műveletesített feladatok: -értsék meg a mese tartalmát és mondanivalóját;
-elevenítsék fel a mese tartalmát képek segítségével;
-válaszoljanak nyelvtanilag helyes mondatokban;
-olvassák el a szavakat és alkossanak mondatokat;
-írjanak szépen, helyesen;

MATEMATIKA ÉS KÖRNYEZETISMERET:
SAJÁTOS KOMPETENCIÁK:
1.1.Számjegyek írása, olvasása, alkotása 0-tól 100-ig
1.2. Számjegyek összehasonlítása 0-tól 100-ig
1.3. Számok rendezése 0-tól 100-ig, alkalmazva a számok
számtengelyen való elhelyezését, becslését, közelítését
1.4. Összeadások és kivonások végzése szóban és írásban 0-tól 100-ig,
az eredmény helyességének ellenőrzése számlálással
1.5. Ismételt összeadások és kivonások végzése tárgycsoportok
számlálásával 0-tól 100-ig
1.6. Matematikai kifejezések és szimbólumok alkalmazása (tag,
összeg, összesen, különbség, <, >, =, +. -) a feladok megoldása
és/vagy alkotása közben
3.1. Feladatmegoldás a környezetben észlelt szabályosságok
megfigyelése alapján
5.2. Egyszerű összeadással és kivonással megoldható feladatok 100-as
számkörben, tárgyak, képek, sematikus ábrák segítségével

AZ ÓRA CÉLJA: - egy- illetve két műveletes feladatok megoldása, az összeadás és kivonás
fogalmának elmélyítése feldatok megoldásával
Műveletesített feladatok:- számoljanak 10-ig növekvő és csökkenő sorrendbe
- végezzék el helyesen a fejszámolási gyakorlatokat
- számítsák ki a műveleteket
- oldják meg a feladatokat
- alkossanak szóban feladatokat a megadott műveletek alapján

VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK- GYAKORLATI
ISMERETEK:
SAJÁTOS KOMPETENCIÁK:
1.1:Már látott vizuális üzenetek felismerése rajzok,
festmények alapján
1.3:A vizuális művészeti üzenetek iránti érdeklő dés
felkeltése,
2.1. A környezetben előforduló anyagok tulajdonságainak / jellemzőinek felismerése
2.2:Érzések és gondolatok kifejezése, közvetítése a vizuális művészetekben,
2.6:Olyan összevont tevékenységekben való részvétel, ahol
ötvöződnek a vizuális, zenei és mozgással összefüggő
elemek.

INTEGRÁLVA: MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNICÁCIÓ:
2.3:Kommunikációs helyzetekben való részvétel aktív
közlőként és befogadóként;

ÉNEK-ZENE ÉS MOZGÁS: 1.1. Tisztán, helyes intonációval nagyobb és
kisebb csoportban való éneklés.

AZ ÓRA CÉLJA: A tanult papír megmunkálási technikákat alkalmazva egyszerű tárgyat
előállítani (Süni készítése)
Műveletesített feladatok: -használják helyesen az előkészített eszközöket;
-készítsenek pontos és tiszta munkát;
MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK:beszélgetés, magyarázat, problematizálás,

bemutatás, önálló munka, csoportmunka, megfigyelés,
szőlőfürt módszer, kocka módszer
DIDAKTIKAI ESZKÖZÖK: tábla, kitűzőtábla, képkártyák, rajzok,
színespapír, olló, ragasztó, 7 süni, sün-lak, kocka.
TEVÉKENYSÉGI FORMÁK: frontális tevékenység, önálló munka, csoportmunka
A TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA: 4 óra
KÖNYVÉSZET:. Tanterv a kompetencia alapú oktatáshoz előkészítő osztálytól második osztályig, Bukarest, 2013
. Să învățăm limba română..., Kreatív munkafüzet
. Varázsbetűk, Corvin munkafüzet
. Számösvény, Kreatív munkafüzet
. Török Kajtár Enikő,Gyermekközpontú ötletek az
óvodában,Hoppá Kiadó, 2010
. Zöld burokban születtem, Találós kérdések, Tóth Kiadó –
Debrecen

A NAPI TERV A TANÍTÓ TEVÉKENYSÉGE
MOZZANATAI

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Întâlnire de
dimineață

-Bună ziua! Mă bucur că ați venit la școală!
Astăzi este o zi specială. Avem musafiri, care
au venit să afle cât de frumos lucrați. Să
salutăm și pe ei.
-Ce zi este azi?
-Dacă astăzi este joi, ieri a fost .....
-Dacă astăzi este joi, mâine va fi .....
-Ce dată este azi?
-În ce anotimp ne aflăm?
-De unde știm că este iarnă?
-Știți voi un cântec despre iarrnă?
-Să-l cântăm.

A TANULÓK
TEVÉKENSÉGE
-Bună ziua doamna învățătoare!
-Bună ziua!
-Astăzi este joi.
- Ieri a fost miercuri.
-Mâine va fi vineri.
-Azi este 4 decembrie.
-Ne aflăm în anotimpul iarna.
-Este frig, ninge...
-Da. ,,Săniuța fuge”
-Cântă cântecul.

Moment
organizatoric

Asigur condițiile necesare unei bune
desfășurări a activiății, stabilesc un climat de
ordine pentru buna desfăşurare a lecţiei;

Verificarea
temei de casă

Verificarea temei.

Captarea
atenţiei

-V-am pregătit o ghicitoare:
Lin sosește în odaie,
Și-n ghetuțele curate,
Încep iute să se-arate,
Daruri multe, imbelșugate.
Ia ghicește tu acum,
Este Moș Nicolae.
Cine-i mosul asta bun?
-Azi, când am venit spre școală, m- am întâlnit
cu Moș Nicolae. Mi-a dat o scrisoare, ca să vil citesc. Fiți atenți!
Dragi elevi ai clasei I !
M-am gândit mult să vă trec sau nu pe lista
copiilor pe care-i vizitez anul acesta.
Uitându-mă în cartea mea groasă, în care miam notat toate faptele bune și pe cele rele ale
copiilor din lumea întreagă, am văzut lucruri
care m-au întristat:
- de prea multe ori o necăjiți pe mama cu
faptul că nu o ascultați.
- unii stau prea mult timp la calculator!
Nu-mi place acest lucru.

Deschid caietele la temă de
casă.

Pe de altă parte, am văzut că întotdeauna v-a
părut rău atunci când v-ați necăjit pe cei care
vă iubesc, de multe ori v-ați cerut scuze și ați
promis că nu mai repetați.
Dar am mai văzut pe-acolo notate și faptele
bune pe care le-ați făcut: aveți note bune, citiți
frumos, numărați corect, sunteți ajutători, iar
toate acestea m-au convins să vă trec pe lista
mea!
Deci osă vin să vă vizitez!
Să mă așteptați cu ghetuțe lustruite!
Ne vedem mâine seară! Ho-ho-ho!
Moș Nicolae.
Copii, Moșul o să vină la voi cu siguranță.
-Ce credeți de ce s-ar bucura Moșul?
-Moșul s-ar bucura de cântece,
-Ca să-l facem fericit, să învățăm o poezie
de poezii.
Anunţarea temei despre Moș Nicolae.
-Fiți atenți, vă citesc poezia!
Ascultă poezia.
Titlul poeziei este: Moș Nicolae
Dirijarea
învăţării
Când vine Moșul Nicolae,
Cel mai darnic dintre sfinți,
Cadouri lasă în ghetuțe,
Celor care-au fost cuminți.
Ghetuțele, toate ghetuțele,
Nerăbdătoare strălucesc.
Ghetuțele, toate ghetuțele,
Pentru cadouri mulțumesc.
Aș fi dorit o bicicletă,
Sau un mic automobil.
Dar e mare și nu-ncape,
În ghetuțe de copil.
Ar fi putut să-ncapă darul,
Ghete mari de-aș fi avut.
Bunicul poartă 44,
I le iau cu imprumut.
- Voi recita clar, expresiv şi nuanţat, cu un ton
şi o mimică adecvat, observând reacţiile
copiilor.
Le explic cuvintele necunoscute, arătând câte
o imagine:
Darnic= dăruitor
Automobil = mașină
Le ia cu împrumut = a lua
Ghetuțe = ghete mici
- Recit încă o dată poezia, model;
- Prin întrebări, copiii fac referiri la perceperea
textului :

- Despre cine este vorba în poezie?
Discuţii de
orientare în text
- Ce ne lasă în ghetuțe?
- Pentru cine lasă cadouri?
- Ce dorește copilul?
Memorarea
poeziei

Evaluarea
Fixarea
conţinutului
poeziei
Temă de casă

Încheierea
activităţii

- Poezia se învaţă pe fragmente logice ;
- fragmentele sunt reproduse individual, în
grupuri mici şi frontal;
- sunt antrenaţi toţi copiii clasei;
- în final, poezia este recitată integral de 1 – 2
copii;
Pentru că ați fost foarte cuminți v-am adus o
surpiză. Fiți atenți și uitați-vă la laptop.
-Ce versuri are cântecul?
-Ce am învățat în această oră?
-V-ați descurcat foarte bine, de aceea o să
primiți încă o surpriză.
- Moșul sigur o să fie bucuros când îi spuneți
poezia.
-Ca temă primiți o scrisoare în care să
desenați ce doriți să primiți de la Moș Nicolae.
Seara puneți-le în geam să vadă Moș Nicolae
ce doriți.
Elevii ies în pauză ordonat.

-În poezie este vorba despre
Moș Nicolae.
-Ne lasă în ghetuțe daruri.
-Lasă cadou copiilor cuminți.
-Copilul dorește o bicicletă sau
un automobil.
Învață poezia.

Vor asculta cântecul cu acceași
versuri.
-Cântecul are versurile poeziei.
-Am învățat o poezie despre
Moș Nicolae
(Surpriza este un jeton cu
moșul)
-Primesc scrisoarea

Elevii ies în pauză ordonat.

Comunicare în limba maghiară
Bevezető
beszélgetés

A házi feladat
ellenőrzése

Témabejelentés

-Mit tanultunk román órán?
-Mikor jön a Mikulás?

-Román órán egy Mikulásról
szóló verset tanultunk.
- A Mikulás december 5. este
jön.

-Amint a Mikulás leveléből felolvastam
nektek, hallhattátok, hogy ő tud minen jó és
rosz cselekedetekről, de amiért megbántátok a
rosz dolgokat, jól tanultok és jó jegyeitek
vannak megígérte, hogy mindegyiketek fog
ajándékot kapni tőle. Ma amikor ideadta a
levelet én is kaptam tőle előre egy ajándékot.
Kíváncsiak vagytok rá? Megmutatom. Egy
sünit adott nekem a Mikulás. Úgy hívják, hogy
Sün Balázs. Nézzétek milyen aranyos.
Mindenkivel szeretne megismerkedni.
Szeretné hallani, hogy milyen szépen olvastok
és látni szeretné, hogy milyen szépen írtok.
– A szép és tiszta beszéd titka a helyes légzés.
* Fújjuk el a gyertya lángját a
Melegítsük be a torkunkat!
születésnapi
tortáról! (Mély légzés, gyors,
erőteljes kilégzés.)
* Képzeljük el, hogy előttünk
van egy tányér forró
leves, vegyünk ki egy kanállal,
és fújjuk (mély
belégzés, hosszú, egyenletes
kilégzés).
* Most egy kanál teát
szeretnénk meghűteni (a
kilégzés
lassúbb). Óvatosan fújjuk,
nehogy kilocscsantsuk!
* Középhangerővel,
fokozatosan gyorsítva egy
levegővétellel mondjuk:
Ne nézz hátra jön a farkas,
Nyissátok ki a füzetet a házi feladathoz és a
könyvet az olvasnivalóhoz. Amíg ellenőrzöm a nagyot üt a hátadra.
házi feladatot, ti olvasni fogtok, amíg olvastok
Olvasnak.
mindenkinek a padjára fog ülni Sün Balázs.
Ellenőrzöm a házi feladatukat, értékelem az
olvasásukat, ha kell segítem őket.
Sün Balázs nem véletlenül van ma itt, ugyanis
nagy gondja van. Szeretne mihamarabb
megnőni. Hogy miért, azt a következő
meséből megtudhatjátok. Csukás István: ,,SünFigyelnek.
Balázs’’( Felolvasom.)
-Szerintetek miért szeretne Sün-Balázs hamar
Elmondják véleményeiket.
nagy lenni?
-Figyeljetek, bemutatom, az író bácsit, Csukás

A ,,Sün-Balázs’’ Istvánt. Kisújszáláson (Magyarország)
született, ő írta a Pom Pom, a Mirr-Murr és a
című mese
Süsü a sárkány meséket.
feldolgozása
Átisméljük a mesét képek alapján, kérdések
segítségével.
-Hány süniről szól a mese?
-Hogy hívják őket?

-Mi történt Balázzsal?
-Miért maradt kint?
-Mikor már sokszor előfordult, hogy kint
maradt, mit tett Sün Balázs?
-Mi történt vele az új otthonában?
-Mit tettek a testvérei?
-Mi történt vele ismét?
-Mit határozott el Sün-Balázs?

.

-Mi tetszett nektek a legjobban a meséből?
-Szerintetek Sün Balázs megbocsájtott-e a
testvéreinek? Miért?
-Aszerint, hogy hány testvéretek van, álljatok
csoportba.
-Minden csoport szókártyákat fog kapni. A
feladat az lesz, hogy a szavakat alakítsátok
mondatokká és mutassátok meg a többieknek,
úgy, hogy mindenki fog egy szókártyát. Ha
helyes sorrendbe álltatok elolvassátok a
mondatot. Ha jól dolgoztatok feltűzhetitek a
táblára.
A feltett mondatokat másoljátok le a füzetbe.

-Figyelnek

–A mese hét süniről szól.
-Sün Aladár,Sün Piroska, Sün
Adorján, Sün Dorottya, Sün
Demeter, Sün Tihamér és Sün
Balázs.
- Balázs kiszorult a házból.
-Azért maradt kint, mert
többiek nem törődtek vele.
-Sün-Balázs elhatározta, hogy
egy házat épít magának.
-Ahogy elaludt vihar támadt és
elvitte a testvérei házát.
-A testvérei elmentek hozzá és
bekérezkedtek éjszakára.
-A testvérei nem figyeltek rá és
ismét kiszorult a saját házából.
-Sün-Balázs elhatározta, hogy
megvárja míg megnő.
-Elmondják véleményeiket.
Csoportosulnak testvéreik
száma szerint.
Csoportmunka:Szavak
mondattá alakítása:
Tomi este autót mos.
Mama azóta eteti Ottit?
Itt a zamatos som.

Lemásolják a mondatokat a
füzetbe.
Akik hamarabb befejezik és helyesen írják le a Bemutatják párosan a süniket,
mondatokat azokkal játszani fogunk. Párokat majd beteszik a házba.
fogunk alkotni és a kocka játékot fogjuk
játszani. Egymásnak fogjátok dobni a kockát.
Ahol megáll, a felső képről kell egy mondatot
alkotni. Mikor az egyik elmondta a mondatot,
odadobja a másiknak, ő ismét a felső képről
alkot egy mondatot. Miután mind a ketten
elmondtátok a mondatokat kaptok egy sünit és
betehetitek őket Sün Balázs házába.
-Mit figyeltetek meg!
-Mindegyik süni belefért a
-Örülök, hogy sikerült egy olyan házat építeni, házba.
ahova mind befértek, így legalább SünBalázsnak sem kell többé kint aludnia, hiszen
tudjátok, hogy a sünik is téli álmot alszanak.

Óra végi
szintézis

-Melyek azok az állatok, amelyek még téli
álmot alszanak?
-Miről tanultunk a mai órán?
-Mi a verses mese tanulsága?

Házi feladat

Értékelés
Befejezés

Gyerekek, ma egy különleges házi feladatot
kaptok, egy képet kell rajzolnotok arról, hogy
milyen kellemes élményetek volt a
testvéreitekkel, ha nincs testvéretek, akkor a
barátaitokkal.
Értékelem a tanulók tevékenységét a
helyzetnek megfelelően.
Tegyétek el a magyar könyvet és füzetet.
Kimehettek szünetre.

- Medve, borz.
-A mai órán a ,,Sün-Balázs,,
című mesét tanultuk.
-A tanulság az, hogy szeressük
a testvérünket és figyeljünk
egymásra.
Megjegyzik mi a házi feladat

Elteszik az olvasás órán
használt tanszereket.
Kimennek szünetre.

Matematică și explorarea
mediului/ Matematka és
környezetismeret
Az óra
megszervezése
Bevezető
beszélgetés

A házi feladat
ellenőrzése
Fejszámolás

Bevezető
beszélgetés

Témabejelentés

Az órához szükséges didaktikai eszközök
előkészítése.
-Mikor a Mikulástól kaptam az ajándékot, nem
vettem észre, hogy a táskában egy kis lapocska
is rejtőzik. Szünetben találtam rá, figyeljetek
felolvasom, mi áll rajta. Egy hídon ment át 10
rénszarvas, egy gyík beesett a vízbe. Hányan
mentek tovább?
-Nem, mert egy gyík esett le. Tehát hány
rénszarvas ment tovább?
- Végezzünk tovább fejszámolási
gyakorlatokat. Miközben fejszámolási
gyakorlatokat mondok, körbemegyek és
megnézem a házi feladatokat.

-Nagyon ügyesek voltatok, ezért egy találós
kérdést mondok jutalmul:
Varrni még senki se látta,
Pedig csupa tű a háta,
Gilisztákat gyűjt, ha éhes,
Mély álomba merül télen. Mi az?
Nagyon ügyesek voltatok, ezért jutalmul Sün
Balázs hozott nektek feladatokat, ezeket
fogjuk sorba elvégezni, aki ügyesen dolgozik
az egy kis sünit fog kapni.
- Az első gyakorlat összeadásokból és

Előkészülnek a matematika
órára

-9-en mentek tovább.
-10 rénszarvas ment tovább.
Fejszámolást végeznek.
1. Én vagyok a nulla, te vagy
az 1, …
2. Összeadások és kivonások
végzése fejben, az
eredmény feltartása tapsra:
3+4, 5+3, 4+6, 8+1, …..
9-2, 6-4, 5-5, 8-3,…..
3. Mutass 2-vel többet! 4, 3, 1,
0, 8, 6, …
Mutass 2-vel kevesebbet! 9, 5,
6, 2, 3, 7,…..
(Milyen műveletet jelent?)
4. Négy lufim volt. 2 kipukkadt.
Hány lufim maradt?
5. Hat süni elindult sétálni. Az
erdőben találkoztak még két
sünivel..
-Hány süni sétál most összesen?
(8)
Rövid idő múlva 3 süni
hazament.
-Most hány süni sétál? (5)
De az 5 süni összeveszett. 2
hazament, 1 elbújt az odújába.
-Hány süni maradt ? (2)
-Ez a sün.

kivonásokból áll. 1.Végezd el:

2
3
7
3

+
+
+
+

1=
2=
2=
5=

6 -2=
10 - 0 =
4 -3=
3 -3=

2 - 1+ 4=
2 + 3- 2=
9 - 1+ 0=

-Írják az eredményeket a
feladatlapra és a táblára is.

- A második feladat azt kéri, hogy karikázd be
a helyes választ, de nem egyedül, hanem a
padtársaddal közösen dolgozhatsz.

3
5
7
4
8
6

+ 1 = 5, 4, 3
- 3 = 1, 8, 2
- 2 = 3, 9, 5
+ 2 = 0, 1, 6
+ 1 = 8, 9, 7
- 3 = 9, 6, 3

-Karikázzák az összeadások és
kivonások helyes eredményét,
majd ellenőrizzük.

-A harmadik feladat egy sünis feladat. Sün
Gábornak nyolc gyereke van. Iskolába viszi
mind a nyolcat. Ám csatlakozott még hozzájuk
néhány potyautas süni is. Könnyen
megtalálhatod Sün Gábor gyerekeit, ha
-Kiszínezik Sün Gábor
figyelmesen számolsz. Akinek a zászlója
gyerekeit.
nyolcat ér az Sün Gábor gyereke. Színezd ki
őket! Ellenőrzöm.

Óra végi
szintézis
Értékelés
Házi feladat
Befejezés

-Nagyon ügyesen dolgoztatok ezért húzhattok
egy kártyát. A kártyákon számok találhatóak.
Akinél egyforma számú kártyák vannak, azok
egy csoportba tartoznak. Minden csoport kap
egy lapot. A lap közepén található egy szám.A
csoport feladata az lesz, hogy írjatok olyan
összeadásokat és kivonásokat amelyeknek ez a
szám az eredménye.
-Most pedig játszani fogjuk a Számkirály
játékot.
-Képeket fogok mutatni, a feladatotok az lesz,
hogy találjatok ki szöveges feladatokat a
képek alapján.
Értékelem a tanulók tevékenységét a
helyzetnek megfelelően.
Házi feladatnak egy süni színezőst kaptok.
Minden szám egy színt jelöl.
Rendtartó intézkedések

-Végzik a csoportmunkát.

-Játszák a játékot.
-Szöveges feladatokat
mondanak képek alapján.

Megjegyzik mi a házi feladat
Elteszik a matematikát és
kimennek szünetre.

ARTE-VIZUALE/ ABILITĂȚI PRACTICE
VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK- GYAKORLATI
ISMERETEK:
Az órához szükséges didaktikai eszközök Előkészülnek az órára
Az óra
megszervezése előkészítése.
-Ma olvasás órán Sün
Hangulatkeltés -Ma miről tanultunk olvasás órán?
Balázsról tanultunk.
-Foglaljuk össze mi történt vele?
-Néhány mondatban elmesélik a
mesét.
-Óra végén betettük őket ebbe a kis házikóba
azóta is itt alszanak. Vajon miért nem ébredtek -Azért, mert téli álmot alszanak.
fel?
-Melyik tanult ének szól a süniről?
-A ,,Szúrós gombóc’’.
-Énekeljük el.
Témabejelentés A mai órán sünit fogunk készíteni.Bemutatom.
Mondókák segítségével bemelegítjük a
Kézbemelegítés kezünket.
A tanulókat arra kérem, hogy tanulmányozzák A tanulók tanulmányozzák a
a modellt, majd állapítsák meg, mire lesz modellt, majd megállapítják,
A tevékenység
szükségük a munka során.
mire lesz szükségük a munka
irányítása
során: zöld, barna, narancssárga
papír, ragasztó, olló.
A tanulók az
utasításnak
megfelelően dolgoznak

-Ügyesek voltatok. Kiosztom az anyagokat.
-Ismételjük át, mit kell tennünk ahhoz, hogy
elkészítsük a sünit?
-Mire kell vigyázzatok az olló használatakor?
-A süni arcát ti fogjátok megrajzolni
tetszésetek szerint.
-Mi a dolgunk, miután megvan az arc?

Értékelés
Befejezés

-Először a barna kartonból
legyezőt hajtogatunk, majd
kivágjuk a süni fejét.
-Elmondják a bíztonsági
szabályokat.
-A barna legyezőt felragasztjuk
a zöld kartonra, majd
felragasztjuk a süni arcát.

-Nagyon ügyesek vagytok. Hozzáfoghattok a
süni elkészítéséhez. Jó munkát.
Vigyázok, hogy a tanulók helyesen használják
az
ollót,
figyelmeztettem
őket
a
balesetmegelőzési szabályokra.
Kiemelem a tiszta, pontos munka fontosságát.
Ha valaki nem tudja segítek. Közben halk zene
szól.
Véleményt nyílvánítanak
Szóban értékelem a tanulók munkáját .
Rendben hagyják a tantermet és hazamennek. társaik alkotásairól.

Feladatlap
1.Végezd el:
2
3
7
3

+
+
+
+

1=
2=
2=
5=

6 -2=
10 - 0 =
4 -3=
3 -3=

2 - 1+ 4=
2 + 3- 2=
9 - 1+ 0=

1. Karikázd be a helyes választ:
3 + 1 = 5, 4, 3
7 - 2 = 3, 9, 5
8 + 1 = 8, 9, 7

5 - 3 = 1, 8, 2
4 + 2 = 0, 1, 6
6 - 3 = 9, 6, 3

3. Sün Gábornak 8 gyereke van, iskolába viszi mind a nyolcat. Ám hozzá
csatlakozott még néhány potyautas süngyerek is. Könnyen rátalálhatsz Sün
Gábor gyerekeire, csak jól kell tudni számolni. Akinek a zászlaja 8-at ér az
Sün Gábor gyereke. Őket kösd az apukájukhoz és színezd ki!

Szorgalmi feladatok
1.Írd be a hiányzó számot:
7 +

= 9

+ 6 = 10

- 2=8
5 -

=1

1+

= 6

+ 4 = 10

2. Rajzolj a műveleteknek megfelelően.

4 + 3

2 + 6

-4
9-

= 3
= 2

