
Óravázlat 

A pedagógus neve: Bircsár Eszter 

Tantárgy: Matematika 

Osztály: 3.b 

Intézmény: Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola  

Az óra témája: Interaktív táblán való feladatok megoldása 

Az óra cél- és feladatrendszere: Számok helye a számegyenesen, Számképzések, Számok tulajdonságai, 100-as számkör 

ismétlés, helyiérték 

Az óra didaktikai feladatai: motiváció: Interaktív tábla segítségével az ismereteik felelevenítése, ismereteik bővítése, 

ismétlés, ellenőrzés, értékelés 

Tantárgyi kapcsolatok: magyar irodalom, informatika 

Felhasznált források: tankönyv, munkafüzet, füzet, online felület 

Dátum: 2019. 09. 04. 

 

 

  



Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések 

Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök 

2 perc Óraszervezés  

Óra eleji szervezés 

Köszönés 

Jelentés fogadása 

 frontális felszerelés 

előkészítése 

 

 

5 perc Ismétlés 

Szóban alapműveletek megoldása 

Mondjatok egymásnak 4-4 műveletet 

100-as számkörben + és -  

magyarázat, 

megbeszélés,

hibajavítás, 

ellenőrzés, 

folyamatos 

páros  összeadás és kivonás 

Akinek nincs párja- 

lévén, hogy az 

osztálylétszám páratlan- 

odamegyek hozzá és 

nekem mondja el a 

műveleteket. 

 

 

7 perc 

Fő rész: 

Gyakorló feladatok.  

100-as számkörben gyakorló 

feladatok 

Nyissátok ki a munkafüzetet a 4. 

oldalon. Nézzük meg az 1-es feladatot. 

 

bemutatás 

magyarázat 

 

önálló/egyéni 

Munkafüzet 

Ceruza 

 

Munkafüzet 4.old/1. 

Geogebra feladat 

1.sz. melléklet 

 

Eszköz:  



Számtáblát látunk 100-as számkörben. 

Néhány szám el van bújva.  

interaktív tábla 

 

7 perc Számképzés 

Alkossatok kétjegyű számokat a 

számkártyákból. Kaptok rá 2 percet. 

Ellenőrizzük le a megoldásokat. 

Olvassuk fel és írjuk a táblára 

ellenőrzésképp. 

Halmazban történő számok elhelyezése. 

Az egyes helyén milyen számok 

állhatnak, hogy páros számról legyen 

szó. ( 0,2,4,6,8) 

 

hibajavítás, 

ellenőrzés 

folyamatos 

egyéni munka tábla 

munkafüzet 

mf.4.old/2 

7 perc Összeadás 

Végezd el a műveletet, majd helyezd el a 

a számegyenesen a kapott eredményt. 

 

 frontális munka Mielőtt 

rányomnak 

az ellenőrzés 

gombra, 

beszéljék át 

a megoldást. 

Indokolják, 

magyarázzák 

meg 

1.sz melléklet 



egymásnak a 

véleményüke

t 

5 perc számok tulajdonságai, 

számkapcsolatok 

 

 egyéni munka Interaktív 

tábla. 

 

2.sz. melléklet 

5 perc helyiérték hibajavítás 

dicséret 

frontális munka  3. sz. melléklet 

5 perc mf. 27.o/ 3,4 

28. old 5, 6, 7, 8 

Nyissuk ki a munkafüzetet. Nyomdát 

kap az, aki hibátlanul dolgozik. 

 

Tanári 

értékelés: 

dicséret, 

értékelés 

jutalmazás 

szóban és 

írásban 

(nyomda) 

órai aktivitás 

alapján.  

Házi feladat 

kijelölése. 

egyéni  memoria fejlesztése, 

gyors számolás 

Házi feladat adása : ezek 

közül, amiket nem 

oldottunk meg órán 

2 perc Az óra megbeszélése, értékelés 

Elpakolás. 

 frontális munka   



Elköszönés. 

  



Melléklet 

1. számú melléklet 2. számú melléklet 

https://www.geogebra.org/m/k2PH3aRZ  https://www.geogebra.org/m/T2BPeUDP  

  

 

  

https://www.geogebra.org/m/k2PH3aRZ
https://www.geogebra.org/m/T2BPeUDP


 

  

3. számú melléklet  

https://learningapps.org/9155805   

 

 

https://learningapps.org/9155805


 4. számú melléklet 

https://learningapps.org/4052793 

 

https://learningapps.org/4052793

