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Óraterv 

 

Sokszor döntő a kívülről jött biztatás, ösztönzés, hogy újból hinni tudjuk: jobb lehet, és jobb is lesz, ami jön; a gondolat, a mondat, a szó, képes 

robbanásszerűen pozitív hatást gyakorolni az egyénre. 

Jorge Bucay 

 

A pedagógus neve: Bodai Antalné 

Fejlesztési terület: „A tanulás tanítása”: kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés 

Foglalkozás: Osztályfőnöki óra 

Osztály: 5.a 

Idő: 45 perc 

Az óra témája: A tanulás tanítása: Készség és képességek felismerése, ön és társismeret fejlesztés 

Az óra elsődleges célja: Ön és társismeret fejlesztése  

Az óra cél- és feladatrendszere: 

 A tanuláshoz való viszony pozitív áthangolása, a megértés elősegítése a cigány nyelv használatával 

 Identitás erősítése 

 Tanulás iránti attitűd erősítése 

https://www.citatum.hu/szerzo/Jorge_Bucay
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Fejlesztési területek: 

 Intra- és interperszonális képességek  

 Kommunikációs készség 

 Empátia, tolerancia 

 

Az óra didaktikai feladatai: Az elsajátított ismeretek jártasságok, készségek erősítése, beépítése a tanulók személyiségébe 

 

Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, erkölcstan, testnevelés, vizuális kultúra, természetismeret, technika 

Felhasznált források:  

 Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan, Metódus Tan Kiadó, Bp. 2008 

 Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról, AKG Kiadó, Bp. 1999. 

Dátum: 2018.11.15. 
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1. ÓRA 

Ssz. Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

1.  

2 perc Jelentés, köszöntés cigány nyelven. Az óra 

témájának ismertetése. 

   Ösztönző hatású, 

az óra további 

menetére, 

valószínűleg, 

jobban mernek 

majd cigány 

nyelven is 

megszólalni. Ezt 

meg is erősítem a 

gyerekekben. 

2.  

10 perc 

I. Az előző foglalkozás anyagának 

játékos felelevenítése. 

A jelentés után, mindenki leül. 

 

1 Mit jelent az intelligencia? /Minden csapat 

kap 1 percet, hogy megbeszéljék. 

Csoportforgóval minden csoportnak, 

legalább egy mondatot kell mondani róla, 

lehet cigány nyelven is. Amelyik csapat jót 

mond, a többiek megítélése alapján, az a 

csapat felállhat. 

beszélgetés, 

magyarázat, 

rávezető kérdés, 

differenciált 

segítségnyújtás, 

dicséret 

Játék 

8 intelligencia 

szókártya, 

blutek 

Aki akar, 

cigányul is 

válaszolhat. A 

„d.” kérdés 

remélhetőleg 

majd motiválja 

őket, jobban 

merik majd 

cigányul is 

kifejezni magukat. 

Nem erőltetem, de 

dicséretekkel 

ösztönzöm őket. 
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2. Minden csapat kap egy villámkérdést, 

amire válaszolnia kell. Cigányul is lehet. 

Amelyik csapat jól válaszol, az feláll. 

a. Hány intelligenciafajta van? 

b. Melyik intelligencia fajtában vagytok 

ügyesebbek, mint általában mások? 

/Cigány-magyar nyelv/ Ki tud cigányul? 

c. Mindenkinek megvan ez a 8 

intelligenciája? 

d. Van olyan, hogy valamilyen intelligenciája 

erősebb, ügyesebb, jobb? 

e. Van olyan, hogy valaki valamiben 

gyengébb és fejleszteni kell? 

f. Ha valamiben jó vagy, azt érdemes tovább 

fejleszteni? Miért? Hogyan lehet ezt 

fejleszteni az iskolában? Pl.: 

g. Csak az iskolában tudjuk fejleszteni az 

intelligenciánkat? 

3. Milyen intelligencia fajták vannak? 

Felsoroláskor, ezek, virág közepét 

jelképező sárga körlapú szókártyák 

felkerülnek a táblára. 

/Ennél a kérdésnél, minden csapat feladata, 

hogy mondjon egyet. Természetesen a vége 

felé, egyre nehezebb feladata lesz a 

csapatoknak, így differenciáltan segíteni 

fogok nekik, ha szükség lesz rá. Amelyik 

csapat jót mond, az állva marad. 
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3.  

10 perc 

II. Ha jellemző rád, tedd, amit mondok! 

Az előző feladatnál mindenki felállt, így erre épül 

a következő feladat. 

Feladat: a jellemző tulajdonságok hallatán, az 

utasításainak teljesítése 

A játék menete: 

A gyerekek körben állnak, én pedig utasítást adok 

pl.: „Aki szorgalmas, guggoljon le!”; Ezt követően 

választok egy gyereket, aki hasonló utasítással 

folytatja a játékot, lehet cigányul is. Az után ő 

választ, stb. „Aki jól focizik, az emelje fel a jobb 

lábát!”; „Aki szépen rajzol, az emelje fel a jobb 

kezét!” Aki magára ismer, az teljesíti a feladatot.  

Reflexió: Mit vettetek észre. Egy gyerek csak egy 

utasítást hajtott végre? Szerintetek miért? 

Magyarázat, 

játék, dicséret. 

 

 

 

figyelem-

összpontosítást 

fejlesztő, 

mozgásos játék 

 

Cigányul nem 

merem mondani, 

mert a 

„kiejtésem” 

miatt, visszájára 

sülhet el a dolog. 

De a játékot 

variálhatom úgy, 

hogy a gyerekek 

felváltva adnak 

utasításokat, akár 

cigány nyelven. 

Vagy bevállalom 

az elsőt. 

4.  

18 perc 

III/1. Csoportnév 

Visszaülnek a gyerekek a csapat helyükre. 7+1 

csoport. Minden csapat húz egy zöld, virágszárat 

jelképező, zöld kártyát a kezemből, amelyre egy-

egy, intelligenciára jellemző mondat van írva, 

cigány nyelven. Ezt fölragasztják a tacepaojukra. 

Megbeszélik, megvitatják és leírják, hogy melyik 

intelligencia típushoz tartozhat a kifejezés. A 

Magyarázat, 

érvelés, vita,  
csoportmunka 

8 db 

csomagoló 

papír, 8 db 

fogalomkártya

, 8 db, 

különböző 

színű 

intelligencia 

kártya, 8 db 

ragasztó. 

1.sz. Melléklet 

A cigány nyelvű 

kifejezések, 

valószínűleg, 

ösztönzik a 

gyerekeket, hogy 

az indoklásukat 

cigányul is 

merjék mondani. 



6 
 

csapatok, a táblára már előre fölrakott, egy-egy 

intelligencia típusra jellemző képből, levesznek 

egyet, amely az ő szókártyájukhoz és 

intelligenciájukhoz illő és felragasztják a csoport 

plakátjukra. Csoportforgóval ismertetik a 

választásukat, Ezt követően minden csapattag 

mond egy érvet, akár cigányul is, hogy miért 

tartozhat ez a kép ahhoz az intelligenciához. A 

többi csapat, ha egyetért az érvelésükkel és a 

választott intelligenciájukkal, akkor a csoport 

leveheti a tábláról, a társított, sárga ovális 

intelligencia fajtára jellemző lapot. Ezt a 

virágszárat jelképező szókártya tetejére ragasztják.  

5.  

5 perc 

III/2. A csoport intelligencia jellemzőinek 

összegyűjtése: 

Minden csapat kap, a csoportintelligencia 

kártyájával megegyező színű x számú kivágott 

papír szívecskét. Minden csoport feladata a 

csoportintelligenciájára jellemző, minél több 

gondolat összegyűjtése, ezek egyenkénti magyar, 

de akár cigány feljegyzése a szívecskékre, majd 

ezek fölragasztása a csoportplakátjukra. /Mit 

szeretnek csinálni, mit tudnak, miben ügyesebbek 

ezek az intelligenciájú emberek?/ 

magyarázat, 

differenciált 

segítségnyújtás 

csoportmunka, 

egyéni munka, 

vita érvelés, 

 

8 féle színű, 

színenként 10 

db szívecske, 

ragasztó, toll 

 

 

15 perc 

SZÜNET 

 

 

 

 



7 
 

 

2. ÓRA 

6.  

15 perc 

III/3. A csoportplakátok csoportonkénti 

értelmezése 

Minden csapat kap x számú papír levelet. A 

csoport tacepaok az óramutató járásával 

megegyező irányban körben járnak a csoportok 

között. Minden csoport feladata, hogy a másik 

csoport plakátján a gondolatokat elolvassa. Ha 

egyetért, akkor írjon néhány dicsérő szót, akár 

cigányul is, a kiosztott papírlevelekre, és ragassza 

rá az éppen nála levő plakátra. Ha még tud új 

dolgot írni hozzá, akkor kiegészítheti, ugyan csak a 

papírlevelekre felírt formában.. /Csak pozitív 

értékelés lehet!!!/ A csoportforgó végig irányított. 

A csoportmunkáknak akkor lesz vége, ha a 

csoportok visszakapják eredeti plakátjukat. 

magyarázat, 

érvelés, vita, 

pozitív 

megerősítés, 

meggyőzés, 

csoportellenőrzés 

szakértői 

mozaik, 

csoportforgó 

80 db zöld 

papír levél 

Minden csapat 

látja a többi 

csapat munkáját, 

tehát 

csoportonkénti 

szóbeli 

ismertetésre nincs 

szükség. 

7.  

10 perc 

V. Kéz önismeret játék: 

Minden gyerek egy lapon körberajzolja a kézfejét. 

Ezt követően az instrukciómnak megfelelően írják 

be a rajzba. Egy vállalkozó gyerek, az 

instrukciómat cigányul is megfogalmazza, a 

könnyebb megérthetés végett.       

- hüvelykujj – amiben nagyon jó vagyok…… 

magyarázat egyéni, játék filc toll 
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- mutatóujj –abban szeretnék jobb lenni, 

hogy…… 

- középső ujj – nagyon utálom, azt…. 

- Kisujj melletti – abban szeretnék 

változni….. 

- Kisujj – kevésbé vagyok jó abban, hogy….. 

- A csukló—Azért szeretnek a többiek, 

mert….. 

Ezt követően, egy gyerek, akár cigány nyelven 

felolvassa a csoportjából egy gyerek leírt 

gondolatait, a másik csoport feladata kitalálni, 

hogy kiről is lehet szó. Ez csoportforgóval megy 

körbe a csoportok között. 

Reflexió: Milyen érzés volt, hogy rólad beszélt 

valaki és a többiek kitalálták. Vajon mindent 

tudunk a másikról. Mások is mindent úgy 

gondolnak rólam, mint ahogy én? 

8.  

15 perc 

 

VI. Hogyan látom magamat, hogyan látnak 

mások?  

magyarázat, 

bemutatás 

páros, csoport 

munka 
 

Itt is megengedett 

a cigány nyelv 

használata, de 

akkor az egyik 

gyereknek 
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Az egyik csapat kiválaszt egy gyereket a másik 

csoportból, és mögé állnak. Átölelik a barátjuk 

vállát és elmondják, akár cigányul is, hogy miben a 

legügyesebb, legokosabb barátjuk, mit szeret a 

legjobban, szerintük melyik intelligenciája a 

legerősebb. Ezek után az „értékelt” gyerek 

elmondja, hogy mivel ért egyet és mit lát ő 

másképp és miben érzi azt, hogy fejlődnie kell. Ezt 

csoportforgóval végigjátsszák, míg a legelső 

csapathoz vissza nem érünk. 

Reflexió: Milyen érzés volt, hogy rólad beszélt 

valaki? Te is úgy látod magad, mint ők?... 

 

fordítani kell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  

5 perc 

VII. Az óra zárása: összegzés, nyitott mondatos 

kiegészítés az óráról. Mindenki befejezi az egyik 

mondatot, úgy ahogy érzi. Ebben, a táblára 

felhelyezett nyitott mondatos szókártyák segítenek, 

amik közül mindenki választhat. 

„Az tetszett az órában, hogy… 

Az nem tetszett az órában, hogy… 

Azt tanultam az órán, hogy… 

magyarázat, 

értékelés, 

dicséret, csoport, 

egyéni értékelés, 

építő kritika  

 

frontális, 

csoport, 

 

egyéni munka 

Nyitott 

mondatos 

kártyák 
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Azt csinálnám másképp legközelebb, hogy… 

 

 

 

1.sz Melléklet: 
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