
Óraterv  

A pedagógus neve: Komjáti Mónika 

Tantárgy: Matematika 

Osztály: Második évfolyam 

Az óra témája: Összeadás, kivonás gyakorlása kerek tízesekkel 

Helyszín, idő: Tiszavasvári, 2018. december 

Időkeret Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 

Módszerek 
Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

 

10 perc 

 

 

 

Hangulati előkészítés, motiváció: 

- Nézzétek meg a képet, amit 
feltettem a táblára! Mondjatok 
róla mondatokat! Magyar és 
romani nyelven is kifejezhetitek 
gondolataitokat!  

 
 
Tanítói közlés. 
Szemléltetés. 
 
Spontán 
megnyilatkozások, 
szókincsbővítés, 
értékelés. 

 
 
Frontális munka. 
 

 

 
 
 

 

Tematikus 
kép. 

 
Transzlingválás. 

 
Egy vásárról 
készült képet 
látnak a tanulók, 
amelyről 
mondatokat 
alkotnak magyar 
és romani 
nyelven. 

 

10 perc 

Alkalmazó rögzítés: 

- Gondoljátok azt, hogy vásárban 
vagytok!  

 
 
Tanítói közlés. 
 

 
 
Frontális munka. 

 

 

 

 
 
 
 



A táblára kiraktam az 
árucikkeket, alá pedig azt, hogy 
hány forintba kerül.  

A vásári kofának kínálgatnia és 
eladnia kell az áruját. 

A vevőnek vásárolnia kell, de 
csak 100 Ft-ja van. 

El fogjuk játszani ezt a jelenetet. 
Játék közben nemcsak magyar, 
hanem cigány nyelven is 
folytathatjátok a párbeszédet! 

Ki szeretne árus lenni? 

Ki szeretne vevő lenni? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szituációs játék. 
 
 
Ellenőrzés. 
Értékelés. 

Képkártyák. 

Számkártyák. 

Játékpénz. 

 
 
 
 
 
 
 
Transzlingválás. 

 

 
Reflexió: 
 
1. játék: 
 Az óra elején, a tanulók érdeklődését felkeltve, egy képet tettem fel a táblára, amely egy vásári jelenetet ábrázolt. 
Megbeszéltük, hogy mit látnak a képen, ők voltak-e már vásárban. Mindezek után azt az utasítást kapták, hogy mondjanak a képről 
mondatokat, ami nemcsak magyar, hanem az általuk otthon használt cigány nyelven is elhangozhat. Lelkesen sorolták a 
gondolataikat mindkét nyelven. Kitűnő alkalom volt ez arra, hogy tanulásban gyengébben teljesítő gyerekek is lelkesen 
sikerélményhez jussanak. Diákjaim csak mondták és mondták romani nyelven a gondolataikat, amiket persze én, nem mindig 
értettem. Ekkor sok lelkes kis tolmács sietett a segítségemre annak érdekében, hogy én is lassan megtanulhassam az ő nyelvüket, 
hogy megértsem, mit mondanak. Remek hangulat kerekedett, hiszen ennek során a tanulók ugyanúgy dicsérgettek engem, 
ahogyan én szoktam őket. 
 



 
 



2. játék: 
 A tanóra végéhez közeledve, a kerek tízesekkel való műveleteket szituációs játék keretén belül alkalmaztuk. A matematika 
óránk elején használt tematikus kép témájához igazodva egy vásári jelenetet elevenítettünk meg, természetesen többször is, annak 
érdekében, hogy minden szerepelni vágyó gyermeknek lehetősége legyen játszva tanulni. 
 Az árusnak kínálgatnia, dicsérgetnie kellett az eladni óhajtott tárgyait, hogy minél több vevőt a pultjához csalogasson. A 
vevőknek 100 Ft-ból kellett gazdálkodniuk. Alkudoztak, kicsit kritizálták az árucikkeket, hogy a lehető legolcsóbban hozzá jussanak.  
Nagyszerű párbeszédek alakultak ki a tanulók között. Igazából magyar nyelven csak azért szólaltak meg, hogy közöljék velem, mit 
mondanak egymásnak. Közben arra is oda tudtak figyelni, hogy ha több árucikket vásárolnak, a száz forintjuk elég legyen. A kis 
árusaim többsége segítség nélkül meg tudta mondani azt is a vevőinek, hogy hány forint jár vissza a pénzükből. 

Ez a játék kiválóan biztosította a jó hangulatot az óra lezárásához. 
 

 
 

Komjáti Mónika 


