
SZITAKÖTŐ 40. 

Zaj az űrből 

• „Mi leszek, ha nagy leszek?” Osztályfőnöki órán minden évfolyamon megjelenik a 
pályaválasztás témája. Tarthatjuk az órát az alábbi vázlat alapján, amelyben az írás a 

tanulók érdeklődésének felkeltéséhez használható: 
 

Osztályfőnöki óra a 6. a osztályban 
 
Az óra címe: Pályaválasztás előtt 

 célja: A tanulók a pályaorientációs foglalkozásokon megismert információikat tudják 

           feleleveníteni, azokat más-más feladathelyzetben alkalmazni 

 didaktikai feladata: ismeretszerzés- és bővítés, rendszerezés 

 

Az óra tervezett menete 

Előzetes feladat 

 Osszuk szét a szövegben megjelenő foglalkozásokat, és a gyerekek készítsék el azok 
címerét/cégérét! → külső koncentráció a történelemmel, rajzzal 

 
I. Motiváció 

 Milyen foglalkozások jelennek meg a Zaj az űrből c. szövegben? 

 Melyek azok a képességek/készségek, amelyek szükségesek ezen szakmák 

elsajátításához? Milyen tantárgyakból kell jól teljesíteni, ha ezekre a pályákra 

készülünk? 

 Az előzetes feladat értékelése (Szempont: szerepel-e a rajzon olyan szimbólum, 

amely egyértelművé teszi, kinek a címerét látjuk.) 

Eszköz: Szitakötő 40. 
Munkaforma: frontális 

Módszer: beszélgetés, tanári magyarázat, instrukció, bemutatás 

Fejlesztési terület:   hallás utáni szövegértés 

a belső motiváció erősítése 

olvasási készség-válogatás, lényegkiemelés, absztrakció 

vizuális technika – színhasználat, formaérzékelés 

 

II. Páralakítás 
Eszköz: memóriakártya 

Munkaforma: frontális, egyéni → pármunka 

Módszer: tanári magyarázat, instrukció; játék  

Fejlesztési terület: figyelem, együttműködés; találékonyság 

 
 
 



III. Pármunka 
1-2. pár: Rejtvény (lásd: melléklet) 

3-4. pár: Szakmakereső (lásd: melléklet) 

5-6. pár: Képességek (lásd: melléklet) 

7-8. pár: Tevékenységek-képességek 

Eszköz: osztályfőnöki füzet, feladatlap 

Munkaforma: tanulás párban 

Módszer: tanári magyarázat, instrukció; kooperatív (szóforgó, kerekasztal) 

Fejlesztési terület: értelmezés, szókincsbővítés → külső koncentráció a magyarral; 
alkalmazkodás, véleménynyilvánítás 

 
IV. A párok bemutatkozása 

Eszköz: osztályfőnöki füzet, feladatlap 

Munkaforma: tanulás párban 

Módszer: bemutatás, beszámoltatás 

Fejlesztési terület: önálló szövegalkotás, előadói készség → külső koncentráció a 
magyarral; építő egymásrautaltság, figyelem 

 

V. Értékelés 
Eszköz:  vagy  

Munkaforma: frontális 

Módszer: megbeszélés 

Fejlesztési terület: önismeret, önkritika/konstruktív kritika 

 

 

• Mi a különbség a felfedező és a feltaláló között? 

o Gyűjtsünk példákat! Csoportosítsuk a feltalálókat aszerint, hogy az I. vagy a II. 

ipari forradalom „kirobbanásához” járultak-e hozzá! → külső koncentráció a 
történelemmel, technikával 

o Kik a magyar Nobel-díjas feltalálók? Milyen találmányukért kapták meg a 

kitüntetést? 

o Sok földrajzi hely viseli felfedezője nevét. A térképet böngészve keressünk 
ilyeneket! → külső koncentráció a földrajzzal 

• Te mire használnád Hóbort professzor soha fel nem talált csodaszerkentyűit? 

o Valóban megkönnyítenék a mindennapokat? Vagy esetleg kényelmessé 

válnának az emberek, ha nem nekik kellene elsimítaniuk a veszekedéseket? 

Hogyan tudna az időgéppel visszaélni egy gonosz ember? Egyáltalán minden 
rosszat el kell felejteni? → beszélgetés, vita 

o Válassz ki egy találmányt, és rajzold, milyennek képzeled! 

 

Madárkoncert 

• Párosítsuk a madarak nevét a képükkel és a hangjukkal!  

• Melyik madár hangjához melyik élettér illik? 

A feladatokhoz SMART NOTEBOOK tartozik. 



 



 



 


