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Differenciálás
A vegyes csoportba járó tanulók segítése, 
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Egyéb jó praktikák és ötletek
Erre nem less idő, ha feliratkoztok, akkor tudok online segítséget
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Tanítás bábbal
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Kérdések
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Megjegyzés: a sárga hátterű diák bemutatására a new york-i előadáson
nem volt idő, ezek kiegészítő anyagokként egyéb magyarázattal szolgálnak.
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1 bábozás, beszélgető kör és mindennap a szöveg hallgatása a 
háttérben
Link

Helen Doron Módszer

2 önállóságra nevelés, előzetes ismeretek felmérése, kreatív
írás, közösséggé válás, differenciálás
Link

IB – PYP (Primary Years Programme) 

3 Komplex mesefoglalkozások, népmesekincstár
Link

Bajzáth Mária: Mesepedagógia

4 Érzelmi intelligencia fejlesztése, kényes nevelési helyzetek

Boldizsár Ildikó: Mesepszichológia

Az út és az élet “sója”

Inspirációk és útmutatások

5
Helyi sajátosságok
Berlini iskolarendszer előnyei és hátrányai

https://kispest.helendoron.hu/modszer/
https://www.ibo.org/programmes/primary-years-programme/curriculum/
https://mese.mesepedagogia.hu/
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Helen Doron módszer



Iskola
—

2 hetente 4 óra
2 helyszín, 
5 csoport, 5 tanító

Kb. 50-60 tanuló

www.brunszvik.de

Előzménye az óvoda
—

2 helyszín, 
3 csoport,
2 óvónő és 1 segítő

Kb. 30-40 gyermek

Rövid ismertető

Berlini Magyar Iskola

Familienzentrum Jungfernheide

https://brunszvik.de/de/schule/


Iskola
előkészítő
foglalkozás

“Anyait, apait
beleadunk” 

(szülők aktívak, 
produktívak)

Közös ebéd és
szabad játék

Közösség-
építés, közös

sikerek, 
élmények

Pedagógus - Gyermek – Szülők - Egyesület

Közös sikerek



Rövid ismertető

Berlini Magyar Iskola







A gyerekek mind megérkeztek és tudják, hogy ekkor

kezdődik hivatalosan a tanulás, koncentrálni kell. 

Az induló keretet és jó hangulatú kezdést ad az

órának. 

Az Induló
elmondásával/táncolásával/éneklésével
indul

Az induló elmondásával előcsalogatjuk Bubit és Mimit

a búvóhelyükről, akiknek csatlakozásával indul a 

beszélgető körünk. Bubi és Mimi az órák aktív

résztvevői, a gyerekek barátai és segítői. Az óvodás és

kisiskolás és felső tagozatos gyerekek is örömmel

veszik őket kézbe és báboznak velük.  

Tanítás bábbal: Bubi és Mimi

Rutinok és Rituálék

Összefoglalás



Bubi és Mimi mindig összeírják nekünk, hogy mi lesz a 

nap menetrendje. 

(Célkitűzésnek is nevezhetjük.)

Ez a módszer azért nagyon jó, mert a nap azonnal egy

kis olvasással kezdődik és a dátumot (napok, hónapok

neve, számok olvasása) is mindig gyakoroljuk.

A nap híre

A 2019-es Pedagógus Expo-n Bajzáth Máriától tanult mondóka, mely

valóban varázserővel bír. 

Ennek az elvén építettem fel a vegyes csoport differenciáló rendszerét.

A varázslás ötlete a Mesélő Nyelvtan 1. fejezetével van kapcsolatban.  

A mese elővarázslása



Keretbefoglalás. 

Foglalkozás lezárása

Mesélő Nyelvtan

Komplex mesefoglalkozás, melynek első könyve már kipróbált és

bevált. Idén a többi szintet is kipróbáljuk az új tanítóinkkal.

Olvasólapok készültek általam a könyvhöz. 

Leginkább a közösségépítő szerepét emelném ki. Iskola előkészítőtől

ajánlom a könyv használatát. 

Élmény a tanulási folyamat. 
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Rutinok és Rituálék
Megérkezés
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Rutinok és Rituálék
Kezdő csomag
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Rutinok és Rituálék
Én a Magyar Iskolában Füzet

Lehet írni, 
rajzolni, 
extra vonalas lapot
kérni és beragasztani
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Rutinok és Rituálék
A beszélgetőkör előkészítése – a 2.-3. alkalomtól ajánlom

Lehet írni, 
rajzolni, 
extra vonalas lapot
kérni és beragasztani

Érkezés és előkészületek

1. A gyerekek 9.50-től érkezgetnek, 
de az utolsó 10.10-kor szokott
befutni. Ezt az időt ki kell tölteni
azzal, hogy a gyerekek segítenek
berendezi a termet, elmennek
mosdóba, esznek egy falatot és 
előkészítik a fent már említett kezdő
csomagot (a mappájukat).

Majd felírhatják a dátumot a 
füzetükbe. A naptárat és az időjárás
jelentő lapot is beállíthatják akár.

És ilyenkor fogalmazzák meg
rajzosan vagy írásban, hogy mit 
szeretnének megosztani a 
barátaikkal. 



Érkezés és előkészületek

A kiadvány mellékletében vannak még 
extra lapok, melyeket kivágok és 
kiteszek egy asztalra. 

A gyerekek innen szabadon elvehetik, 
ami nekik kell és esztétikusan
beragaszthatják a füzetükbe. 

A nagyobb négyzetet össze lehet 
hajtani és „lapbook-szerűen“ be lehet 
ragasztani. 



Kinyithatós



Kihajthatós könyv



2 db laminált A/3-as lapra táblafilccel (white board marker) példaként előírt





Én a Magyar Iskolában füzet

Minél több összeköttetés épüljön ki az agyban

Nem egyedül építem
A tanulási folyamatba

bekapcsolódnak a testvérek, a 
szülők, nagyszülők és a baráti

társaság, közösség is.

Minden feladat egy építőelem
Nem a tetőnél kezdem
építeni a házat, hanem

fokozatosan (lásd
differenciálás).

Információs szupersztráda
Egy témát integráltan közelítünk
meg, minden részterületet
fejlesztünk (matematika, ének-
zene, vizuális kultúra, stb.

Kapcsolatok épülnek ki az
agyban
Az előhívás képessége és
valószínűsége megnő, egy szóval, adott
kifejezéssel gyakrabban és hosszabb
időn keresztül találkozik a gyermek, 
sikeresebben berögzül. 

A sikereinket megünnepeljük. 
Amit tanultunk bemutatjuk a közösségnek, 

használjuk a mindennapi életben. 

Látom, hallom, kimondom, elolvasom, leírom, 
ismételem, megnézem, megérintem, 
megszagolom, megízlelem,…



Az Én a Magyar Iskolában című füzetről készült előadásra a

kozakildi@gmail.com –on 

vagy a magyaralapozo@gmail.com –on 

íratkozhatsz fel. 

A füzet és az előadás anyaga letölthető
a Magyar Alapozó Program honlapjáról.

www.magyaralapozo.org

mailto:kozakildi@gmail.com
mailto:magyaralapozo@gmail.com
http://www.magyaralapozo.org/


A gyerekek mind megérkeztek és tudják, hogy ekkor

kezdődik hivatalosan a tanulás, koncentrálni kell. 

Az induló keretet és jó hangulatú kezdést ad az

órának. 

Az Induló
elmondásával/táncolásával/éneklésével
indul

Az induló elmondásával előcsalogatjuk Bubit és Mimit

a búvóhelyükről, akiknek csatlakozásával indul a 

beszélgető körünk. Bubi és Mimi az órák aktív

résztvevői, a gyerekek barátai és segítői. Az óvodás és

kisiskolás és felső tagozatos gyerekek is örömmel

veszik őket kézbe és báboznak velük.  

Bubi és Mimi

Rutinok és Rituálék

Az előkészületeket követően az induló elmondásával “indul” a tanóra
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Rutinok és Rituálék

Induló

Ezt a gyerekek írták néhány kulcsszó megadását követően (pl. „Jó reggelt!, olvasás, írás, kaland) 
és a mozdulatokat is ők találták ki hozzá. 



Rutinok és Rituálék

Induló2



Bubi és Mimi történetét azért szeretik a gyerekek nagyon, 
mert:

- Segítenek a mesélésben és minden másban. 

- Bubinak és Miminek is van saját kis személyisége:

Bubi a bölcs, bátor tanító, aki mindenre odafigyel, 
gondoskodó és mindig igazat mond. Tudja a nyelvtani
szabályokat és gyönyörűen olvas, kiválóan fogalmaz.

Mimi egy kicsit félénk és gyakran összekever vagy elveszít
dolgokat. Néha nem meri megmondani az igazat, ezért
mindenfélét kitalál. Amikor sokat gyakorol, akkor jól megy
neki a tanulás, de amikor inkább játszik, akkor bizony sokat
hibázik. 

- Amikor ők összefognak, akkor az összes sárkányt nemhogy
legyőzik, hanem megszelidítik!

- A bábok megelevenednek: a csoda egy átélhető valósággá
válik.



Tanítás bábbal

Új karakterek – Milagros a fordító és tolmács

Milagros egy valós személy, az öcsém barátnője, aki
peruból érkezett és első látásra beleszeretett
Magyarországba és megtanult magyarul.

Milagros azoknak a gyerekeknek segít, akiknek a 
szókincse erősen fejlesztendő és németre fordít nekik 
(ugyanis a perui német egyetemre járt és kiválóan
beszéli a helyi gyerekek nyelvét). 

Milagrost mindig segítségül lehet hívni bárkinek. A 
gyerekek közül is bárki válhat „suttogó tolmáccsá“. 

Az órán bent ülő szülők is felszabadulnak egy kicsit, mert
van más segítsége a gyerekeknek. 

Milagrossal Carlos-on keresztül (Bubi nagybácsikája –
nemzetközi a família) ismerkedtek meg Bubiék és 
megkérték, ha Berlinben jár ugorjon be és segítsen egy 
kicsit. 
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Rutinok és Rituálék

Beszélgetőkör

Mit szeretnél 

megosztani?

Huszár Eszter, 
Berlin International 
School

•Jó reggelt Mimi!
•Jó reggelt Bubi!

•Hogy vagy?
•Jól vagyok. 
(Egyéb érzelmek kifejezése)

•Szeretnél velünk valamit 
megosztani?



Tanítás bábbal

Mit szeretnél velünk megosztani?

Market
Center

Végül
El lehet kezdeni a naptár

és időjárásjelentés
bevezetését. 

2-3. 

MIT szeretnél velünk megosztani?

Szeretnél velünk egy HÍRT 
megosztani?

7.
Szeretnél velünk egy

HÍRT, TERVet vagy
KÍVÁNSÁGot megosztani? 6. 

Szeretnél velünk egy HÍRt vagy egy
TERVet megosztani?

1.alkalom
Megszólítások/Üdvözlések és

Hogy vagy?

Ezek után az órát előre vivő elemeket is 
hozzá lehet adni a kérdéshez

Ezek után lehet kitérni az érzelmek
megbeszélésére, a “Hogy vagy?” 

kérdésre történő válasz árnyalására. 

5. 

Mit 

szeretnél 

megosztani?



Naptár készítés (január): év, évszakok, hónapok, napok, számok



Időjárásjelentést is csinálhattok!

Letölthető a Gyereketető honlapról.





Hozd el azt, amit meg szeretnél osztani!



Játékötletek a beszélgetőkörre

1. Amikor a gyerekek beszámolnak a hírükről írjuk fel gyorsan
egy kis papírra a lényeget (lehet egy szó vagy lehet egy 
mondat).

2. Minden gyerek húz egyet és elolvassa a szót/mondatot.
3. Kinek a hírét hallottuk? 
4. Aki kitalálja, hogy kihez tartozott a hír, az húzhatja a

következő szót.

Olyankor, amikor sok feladatot terveztünk egy órára és szeretnénk egy 
kis időt spórolni:

Próbálják meg a gyerekek egy rövid mondatban összefoglalni a hírüket.
A következő gyerek ismételje meg az előttelévő mondatát. Pl.:
• Voltam a nagymamámnál, aki epres palacsintát csinált nekem.
• Rózi volt a nagymamájánál, aki epres palacsintát csinált neki.
Én pedig elmentem Ferkóékkal almát szüretelni Beelitzbe.
• Rózi volt a nagymamájánál, aki epres palacsintát csinált neki.
Sanyi pedig elmentem Ferkóékkal almát szüretelni Beelitzbe. És én …. 



Bővül a szókincs, motiválttá válik a gyermek a 
beszédben. Előadói készségek fejlődnek: kifejező
hangszínváltásokra is képesek karakterváltáskor. 
Segít a tiszta kiejtés, példa értékű beszéd
megalapozásában. Tévesztésnél “nem ő téveszt, 
hanem a báb.” – ez és az élmények jobban
feldolgozhatókká válnak. 

Kommunikáció fejlesztése
Ezzel a gyerekek magukra ismernek, mert közülük is van, 

aki Magyarországon, van, aki Németországban vagy
máshol született és más az anyanyelvük.

A szereplők különböző nyelvterületekről jönnek

A szereplők is félhetnek, lehetnek boldogok, 
izgulhatnak, elronthatnak valamit. Meg is 
betegedhetnek vagy megsérülnek, nehéz

lehet nekik az olvasás és véthetnek
helyesírási hibákat. 

Valós életből merített szituációk

Mindenkinek máshol vannak a gyökerei, 
de mindannyian tanulhatunk egymástól.

Tudunk azonosulni egymás
problémáival, megértjük az eltérő

lehetőségeket, előnyöket, hátrányokat
találunk. Felfedezzük közösen a világot

Növekszik az empátia, levezetődik a 
feszültség, fejlődik az érzelmi
intelligencia. 

Beleélik magukat más helyébe

Bubi és Mimi is megosztják velünk történeteiket, ők
hozzák a nap hírét, ha elkésnek küldenek nekünk sms-
t, amikor elutaznak küldenek nekünk levelet
(szövegtípusok tanítása), készítenek nekünk
feladatokat, meghívják a barátaikat, akiktől többet
tanulhatunk. 

Kapcsolódás a tananyaghoz

Tanítás bábbal

Siker+élmény és fesztelenül-fejlődő beszélgetés

Városi és vidéki történetek, utazás



Tanulás
Beépülés

Önállóságra
nevelés

Szerepek életkor
szerint változnak

Siker
Pozitív érzelmek

önbizalom

szárnyalás

motiváció

Élmény
Érzelmi

intelligencia
fejlesztése

Pozitív kötődés
és kapcsolat

Szabadon
áramló energiák

Humor
De nem

bohóckodás

móka

+biztonságosabb
an közelíthetők
meg a kényes

témák

Kreativitás
Előadói

készségek és

a fantázia
fejlődik

mozgásos
élmény

Feszültség levezetődik
nyugodt, biztonságos légkör

alakul ki

elfojtott vágyak kifejezhetők

félelmek, indulatok feloldódnak, 
konfliktusok megoldódnak

Koncentrált, aktív figyelem

Tanítás bábbal

Összegzés



Tanítás bábbal

Ötletek

Bubi és Mimi hozza
a nap hírét

Mimi gyakorta rosszul írja le a 
szavakat vagy összekeveri őket

Lorem ipsum dolor sit amet, 
Project Name

Bevásáró vagy más
lista készítése

Lorem ipsum dolor sit amet, 
Project Name



Tanítás bábbal

Ötletek

Bubi barátja, Schultheisz Nagyfüles Uhu segít a feladatok
megoldásában. A nagy gyerekek behozzák a saját

plüssüket/bábjukat és hozzátesznek a történethez, a 
karakterekhez és segítenek a kicsiknek.  

Lorem ipsum dolor sit amet, 
Project Name

Nagyfüles Uhu Budapesten járt és
ezt a térképet készítette, amikor

felfedezte a várost

Lorem ipsum dolor sit amet, 
Project Name



Levelezőtárs

Lorem ipsum dolor sit amet, 
Project Name

Lorem ipsum dolor sit amet, 
Project Name



Modern 
technológia
bevonása az

oktatásba





Tanítás bábbal

Ötletek

Bubi és Mimi kalandjai Budapesten

Lorem ipsum dolor sit amet, 
Project Name

Lorem ipsum dolor sit amet, 
Project Name



Közlekedés: Mit látsz, mivel utaztak Bubiék? 



Közlekedési szabályok: Mit látsz, hogyan utaztak Bubiék?

Tedd sorba a képeket és írj egy történetet
a képek alapján! 



Képleírás: Mit látsz a képen? Merre jártak Bubiék? 

Magocska

Palánta

Növényke

Szárnyaló

Történet:
5-10 mondat

Szó szint:
Pl. törülköző

Szószerkezet:
Pl. Sárga
épület, kék ég

Mondat:
3-5 mondat



Étterem: Mit gondolsz, mit rendeltek végül Bubiék? 
Te mit ettél volna meg szívesen? Egészítsd ki a 

feladatot még egy kép hozzáadásával! 



Bubi és Mimi mindig összeírják nekünk, hogy mi lesz a 

nap menetrendje. 

(Célkitűzésnek is nevezhetjük.)

Ez a módszer azért nagyon jó, mert a nap azonnal egy

kis olvasással kezdődik és a dátumot (napok, hónapok

neve, számok olvasása) is mindig gyakoroljuk.

A nap híre

A 2019-es Pedagógus Expo-n Bajzáth Máriától tanult mondóka, 

mely valóban varázserővel bír. 

Ennek az elvén építettem fel a vegyes csoport differenciáló

rendszerét.

A varázslás ötlete a Mesélő Nyelvtan 1. fejezetével van 

kapcsolatban.  

A mese elővarázslása



Rutinok és Rituálék

A bábos beszélgetőkört követően
Elolvassuk a NAP HÍRÉT

Jó reggelt Gyerekek!

A mai nap először megismerkedünk
Bubi és Mimi történetével, és azzal, 
hogy hogyan használjuk az Én a 
Magyar Iskolában füzetet. 

Majd megtanulunk egy gyönyörű
mondókát, mely segít nekünk
elővarázsolni a mesénket, hogy
elkalandozhassunk a Mesélő Nyelvtan
világába.

Jó tanulást kívánunk!

Szeretettel: 
Ildi, Bubi és Mimi

New York, 2022. szeptember 17.
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Bubi és Mimi megismerkedésének története dióhéjban:

Bubi a bölcs bagoly a Balatonon találkozott össze a párjával, majd úgy határozott, hogy kipróbálja magát külföldön és így 

visszafelé már ketten jöttek Berlinbe.

Azon a napon, amikor összeismerkedtek Mimivel éppen a gyógyszertárba tartott, mert a felesége nagyon beteg volt. Amint a 

Heckerdamm másik oldalára próbált átrepülni meglátta Mimit, a sérült kis sünit az útszélen. Mimi városi sünként jól tudta, hogy 

sérülten nem tud átérni az út túloldalára és meghúzta magát egy a csatornában, de Bubinak olyan jó volt a szeme, hogy mégis

meglátta őt. Elvitte magával a gyógyszertárba, az odafelé úton összeismerkedtek.

Bubinak éppen útba esett az a hely, ahol Mimi családja lakott, így hazakísérte a sérült kisállatot. Cserébe a család meghívta

vacsorázni őket akkor, amikor már felépült a felesége.

A pikniken kiderült Mimi története is:

Mimit a szülei hozták Berlinbe, de ő nem akart annyira jönni, mint Bubi.

Egy szép napon, amikor nem akart iskolába menni az anyukája elmesélt neki egy történetet (dióhéjban):

- Nézd csak kis Mimi, az erdőben mindennek és mindenkinek megvan a maga helye.

A magocskából palánta lesz, a palánta megnő és növényke válik belőle, a növény pedig virágot hoz, melyben ott van már 

az új magocska.

/Erre épül az én differenciáló módszerem./

Másnap elment Mimi az iskolába, ahol éppen a következő mondókát tanulták:



Mese előkészítése

A mese elővarázslása



Sz

M

P

N

Differenciálás

Kihívások szintjei

Magocska

Palánta

Növényke

Szárnyaló



Sz

M

P

N

Differenciálás

Kihívások előnyök

Lépcsőzetes (lépésről lépésre halad)

Fejlődés (értelmezhető a gyerek számára)

Van cél (feljebb lépni)

Rugalmas rendszer*

* A gyerekek eltérő csoportban lehetnek olvasásból, írásból és kommunikációból.

(Pl. lehet, hogy valaki nagyon ügyesen olvas és már “Növényke”, de írásból még a könnyebb kihívást választja.



Magocska

Palánta

Növényke

Szárnyaló

Differenciálás

Kihívások szintjei
A gyerekek eltérő csoportban lehetnek olvasásból, írásból és más
képességekből. Egy lépés akkor következik be, amikor már készségszintre
(alkalmazói) emelkedett a tudás. 

Olvasás:
Szótagolt, rövid szavak

Nyelvtan:
Betűk felismerése, 
helyes ejtése, 
Szavak írása

Olvasás:
Egybeírt szavak, 
kifejezések olvasása

Nyelvtan:
Egyszerű mondatok
írása,
Összes betű ismerete,
Központozás
megismerése, pár
alapszabály ismerete

Olvasás:
Egyszerű mondatok
olvasása (folyamatosan).

Nyelvtan:
Összetett mondatok
írása központozással, 
kreatív szövegek írása.

Olvasás:

Összetett mondatok
olvasása folyamatosan, 
hangsúlyozással.
(Hanglejtésben
mondattípusok
elkülönüljenek.)

Nyelvtan:
Összetett mondatok, 
szövegek írása, 
önellenőrzéssel történő
javítása. 
Pár oldalas kreatív
szöveg/történet írása.



Differenciálás

Kihívások szintjei – Játék a megértéshez

Szerintetek hogyan épül
fel ez a rendszer?

Állítsuk párba a
gyerekeket és adjunk
nekik egy témában 4
kártyát.
(pl. az ábécé és a betűk
hangjának ismerete)

Szerintetek sok 
gyakorlással honnan
hova fogtok fejlődni?
Rakjátok sorba!

Majd a végén
leellenőrizzük és 
megbeszéljük, hogy ki ért
vele egyet, ki nem és 
miért.



Hangok és 
betűk ismerete

Olvasott
szöveg

Szókincs

Nyelvtan



Mágneses, névvel ellátott, laminált
szívecskék. 
Csoportokba lehet őket tenni vele, vagy 
odatehetik magukat a részfeladat mellé egy 
közös projektben.

Itt megkértem a gyerekeket, hogy olvasásból sorolják be magukat oda, ahol gondolják, hogy tartanak. 

Merjük rábízni a gyerekekre, hogy önállóan döntsék el melyik szinten szeretnének dolgozni. 

DE ugyanakkor merjük korrigálni, mert a tanító döntése szakmai alapokon nyugszik.

Mágneses névkártyák ötletgazdája: Huszár Eszter, Berlin, BIS







Ez volt novemberben:

Differenciálás

Szorgalmi Házi Feladat

Ez lett júniusra:



A gyerekek mind megérkeztek és tudják, hogy ekkor

kezdődik hivatalosan a tanulás, koncentrálni kell. 

Az induló keretet és jó hangulatú kezdést ad az

órának. 

Az Induló
elmondásával/táncolásával/éneklésével
indul

Az induló elmondásával előcsalogatjuk Bubit és Mimit

a búvóhelyükről, akiknek csatlakozásával indul a 

beszélgető körünk. Bubi és Mimi az órák aktív

résztvevői, a gyerekek barátai és segítői. Az óvodás és

kisiskolás és felső tagozatos gyerekek is örömmel

veszik őket kézbe és báboznak velük.  

Bubi és Mimi

Rutinok és Rituálék

Beszélgetőkör



Bubi és Mimi mindig összeírják nekünk, hogy mi lesz a 

nap menetrendje. 

(Célkitűzésnek is nevezhetjük.)

Ez a módszer azért nagyon jó, mert a nap azonnal egy

kis olvasással kezdődik és a dátumot (napok, hónapok

neve, számok olvasása) is mindig gyakoroljuk.

A nap híre

A 2019-es Pedagógus Expo-n Bajzáth Máriától tanult mondóka, 

mely valóban varázserővel bír. 

Ennek az elvén építettem fel a vegyes csoport differenciáló

rendszerét.

A varázslás ötlete a Mesélő Nyelvtan 1. fejezetével van 

kapcsolatban.  

A mese elővarázslása



Keretbefoglalás. 

Foglalkozás lezárása

Mesélő Nyelvtan
Komplex mesefoglalkozás, melynek első könyve már kipróbált és

bevált. Idén a többi szintet is kipróbáljuk az új tanítóinkkal.

Olvasólapok készültek általam a könyvhöz. 

Leginkább a közösségépítő szerepét emelném ki. Iskola előkészítőtől

ajánlom a könyv használatát. 

Élmény a tanulási folyamat. 





Mesélő Nyelvtan

Miért esett erre a könyvre a választás? 
Rövid, 

érdekes, 
összefüggő
történetek

Kb. 2 oldal
Van folyamat, ezért érdemes

követni

(pótolni kell)

Nyelvezete
Érthető

Modern nyelvi fordulatok
Köznyelvben használatos kifejezések

Érezhető, hogy az író igényesen
odafigyelt arra, hogy a szókincset

bővítse

Nyelvtani anyaga
A Mozaik Kiadó nyelvtan

tanítását követi

Közösségépítő
A történetben ahogy a gyerekek is 

összekovácsolódtak, úgy ez a 
valóságban is megtörtént

Foglalkoztató-
könyv

A gyerekek otthon
a szülőkkel önállóan is 

tudják használni
érthetőek és

jók a feladatok

Különböző
intelligencia
területeket

fed le

Van hozzá online 
zenei anyag

Szereplői a magyar
népmesékből
ismeretesek



• Előzménye az első osztályos

• Anyanyelvi nevelés
• Ábécé elsajátítása
• Lépésről lépésre (kis lépések)
• Második osztályos nyelvtan tananyagára épül

• Játékos feladatok
• Színezők
• Feladatok a történet megértésének ellenőrzésére
• Vagy nyelvtani anyag rögzítésére

• Mesehősök a magyar népmesék kedvelt szereplői

• Hanganyag: fülbemászó dalok, igényes kivitelezés

• Könyvsorozat! – tovább vihető! 



Szülőket meg kell tanítani a könyv használatára.

Az alkalmak közötti két hétben el kell olvasni legalább egyszer

a fejezetet! 

Hanganyagok az otthoni tanulást támogatják.

Aki tud, olvassa hozzá a megfelelő magyar népmesét. (Ezt a tanító
kinyomtatva odaadja a gyerekeknek.)



1. 2. 3. -4.-5.

Fejezetek címe: Utazás a hangok földjére Géppuska és ágyúgolyó
A magánhangzók

fogságában
Aranyhaj és ördögpofa
Az ostrom sebesültje

Erre lehet építeni a 
szövegből: 

Varázsige Rajz a szereplőkről Sorakozó Sorakozó

Ötlet foglalkozáshoz
Mese elővarázsló

mondóka megtanulása
Ruhadarabok neve, játék

A csoporttagok magukat
is betűrendbe sorolják

Történet eleje, közepe és
vége

Nyelvtan:
Magánhangzók

ismeretének felmérése
Tulajdonnevek írása,

köznevek írása
Szólépcső

Sorakozó írása a szöveg
alapján

Olvasás és szövegértés:
Olvasás és szövegértési

készség felmérése

Mássalhangzók
ismeretének felmérése

Mit visz a kisvonat?

Differenciált olvasólapok
(lépcsőzetesség)

Lényegkiemelés a 
szövegből

Mesélő Nyelvtan

Összefoglalás



6. 7. 8. 9.

Fejezetek címe: A piros bajusz A varázsköpönyeg Az őzike A varázslámpás

Erre lehet építeni a 
szövegből: 

Megbocsájtás (téma)
Varázseszközök a 

mesékben, bújócska
zászlókészítés varázslámpás

Ötlet foglalkozáshoz Otthoni feldolgozásra varázsköpeny Öreg néne őzikéje Induló írása

Nyelvtan:
rövid és hosszú mgh

gyakorlása
Szótagolás szabályai Szótagolás gyakorlása felsorolás

Olvasás és szövegértés:
Szereplők és helyszínek

gyűjtése
Probléma megnevezése Megoldás keresése Összefoglalás

Mesélő Nyelvtan

Összefoglalás

https://docs.google.com/document/d/157eaw9W_k5kWCm3MZF8G0lH_Hx-eN-iS/edit




Sorakozó



A láthatatlanná tévő köpönyeg

Harry Potter 
Invisibility 
Cloak -
Standard 
Version

https://www.wowstuff.com/toys/movie-tv-merch/harry-potter-invisibility-cloak-standard-version/


A láthatatlanná tévő köpönyeg: Wow! Stuff applikációval (App store)



Zászlókészítés



Induló írása



Összefoglalás írása – Kihívás szintjei











Mire emlékszel? 

Ismeretlen szavak gyakorlása ismétléssel,
SZÓKIRÁLY játékkal. 

Mit tanultunk a magánhangzókról?
Előzetes ismeretek feltárása és összefoglalás





Szókígyó



SzólépcsőSzólétra





A keret bezárul…

Búcsú és áldás



Ez az óravégi búcsúnk szövege,

melyet Dublinban fedeztem fel és egy
nagyon ősi ír áldás fordítása.




