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Óravázlat 

 

Osztály: 4. b 

Olvasmány címe: Bene Zoltán: Az életmentő 

Tantárgy: Fogalmazás: Leírás készítése állatról 

 

I. Szervezési feladatok 

 hetesek jelentése 

 asztalrend 

 szükséges felszerelések előkészítése 

II. Motiváció 

Elbújt állatnevek keresése a szavakban. 

Keressétek meg az alábbi szavakban elbújt állatneveket! A szó mellé kattintva tudsz írni! 

bocskor: bocs 

járóka: róka 

gőz: őz 

kutyagol: kutya 

kerekecske: kecske 

galiba: liba 

zászló: ló 

gomolyag: moly 

pasas: sas 

 

III. Célkitűzés 

A mai órán egy állatról szóló történettel fogunk megismerkedni, majd pedig leírást 

fogtok készíteni önállóan! Hallgassátok meg! 
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IV. Fő rész 

 A szöveg tanítói bemutatása 

 Kinek van otthon háziállata? Milyen állat? 

1) A tanult ismeretek felidézése 

a) Olvasd el a szókártyákon lévő szavakat! 

A tábla képe: 

 

 

 

 

 

 

b) Csoportosítsd a füzetedbe a táblán látható szavakat aszerint, hogy külső vagy 
belső tulajdonságokat jelölnek! 

Külső: hófehér, gyors, fürge, kistermetű közepes termetű, selyemszőrű 

Belső: bátor, melegszívű, jószívű, játékos, barátságos  

c) Szóbontó játék: Gyűjts az adott szó minden betűjéhez, mint kezdőbetűhöz egy-

egy olyan újabb szót, (igét) ami közvetlenül kapcsolódik az eredeti szóhoz! 

K:     kóborol, kullog, kapar 

U:      ugat, ugrál,   

T(y): túr, talál, tanul, tarol, tüzel 

A:      alszik, ad, akadékoskodik,  

d) Szólások használatával színesebbé teheted a jellemzést. Kösd össze a szólásokat 
jelentésükkel! 

Vág az esze gyáva 

Az árnyékától is fél okos 

A kákán is csomót keres bűnös 

Vaj van a fején akadékoskodó 

 

 

 

 

 

 

bátor bátor jószívű melegszívű 

gyors fürge kistermetű 

hófehér 

közepes 
termetű 

játékos 

barátságos 

selyemszőrű 
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2) Fogalmazás előkészítése vázlat segítségével. (olvasott szöveg alapján) 

Egészítsd ki az ábrát a szöveg segítségével! 

 

 Bevezetés:  

 

Tárgyalás:  

 

 

 

                                                         Befejezés:      

3) Önálló leírás készítése. (saját háziállat vagy kedvenc állat) 

______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4) Az elkészült fogalmazások bemutatása, értékelése. 
                                                             

V. Óra végi szervezési feladatok 

 asztalrend 

 elköszönés 

 

 

 

Miért ő a kedvencem? Honnan származik? 

Milyen a külseje?  

Hogyan viselkedik? 

Mi volt a legemlékezetesebb kalandom vele 
kapcsolatban? 

Mi a véleményem róla? Miért szeretem?  
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1. MELLÉKLET 

MOTIVÁCIÓS FELADATLAP 

 

Keressétek meg az alábbi szavakban elbújt állatneveket! A szó mellé kattintva tudsz írni! 

 

bocskor: 

járóka: 

gőz: 

kutyagol: 

kerekecske: 

galiba: 

zászló: 

gomolyag: 

pasas: 

 

2. MELLÉKLET 

Egészítsd ki az ábrát a szöveg segítségével! A keretbe kattintva tudsz írni! 

 

 Bevezetés:  

 

Tárgyalás:  

 

 

 

                                                         Befejezés:      

 

 

 

 

 

 


