
Óravázlat 

A pedagógus neve: Pusztai Mónika 

Tantárgy: matematika 

Osztály: 6.b 

Az óra témája: Tengelyesen tükrös négyszögek. A négyszögek közül a tengelyesen tükrös négyszögek kiválasztása. A 

szimmetriatengely helyzetének vizsgálata (a csúcsokon megy át, vagy az oldalakat felezi). 

Az óra cél- és feladatrendszere: Megszerzett ismeretek gyakorlása, alkalmazása, rendszerezés. Önálló gondolkodásra nevelés. 

A kommunikációs készség fejlesztése. Feladat-problémamegoldó képesség fejlesztése. Társas kapcsolatok fejlesztése. 

Problémamegoldó és rendszerező képesség fejlesztése. 

Az óra didaktikai feladatai: ráhangolás, motiválás, ismeretbővítés, gyakorlás, összefoglalás, rendszerezés, ismétlés, a házi 

feladat előkészítése, a házi feladat kijelölése, ellenőrzés, értékelés. Vonalzó- és szögmérőhasználat gyakorlása. 

Tantárgyi kapcsolatok: informatika 

Felhasznált források: Dr. Hajdu Sándor - Dr. Andrási Tiborné - Dr. Czeglédy István - Dr. Czeglédy Istvánné - Novák Lászlóné 

- Zankó Istvánné: Matematika 6. Gondolkodni jó! Műszaki Könyvkiadó, Piliscsév 

Csahóczi Erzsébet - Csatár Katalin - Kovács Csongorné - Morvai Éva - Széplaki Györgyné - Szeredi Éva: Matematika 

feladatgyűjtemény 6. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézmény, Eger 

Berkes Klára: Ki(s)méregető 5-6. osztály – geometriai feladatok. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó  

geogebra.org, learningapps.org, wordwall.net  

  



Időkeret Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek 

Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

3’ Óra eleji szervezési feladatok    Eszközök előkészítése 
5’ Ráhangolódás-motiválás: LearningApps 

Az eddig tanultak alapján a gyerekek 

feladatot oldanak meg tableten. 

Megfejtés megbeszélése 

tanári utasítás 

 

tanári magyarázat 

 

önálló munka 

tablet 1. melléklet 

5’ Tengelyesen tükrös négyszögek 

tulajdonságainak megbeszélése 

Tankönyvi ábrák megfigyelése, 

tulajdonságok megbeszélése 

tanári utasítás 

 

ismeretek rögzítése 

 

frontális munka 

tankönyv 189.o.  2. melléklet 

5’ Négyszögek fajtái. Pontok mozgatásával 

különböző négyszögeket készíthetünk. 

Vizsgálhatjuk a négyszögek tulajdonságait 

Tapasztalatok megbeszélése 

tanári utasítás 

megfigyelés 

ismeretek rögzítése 

 

önálló munka 

tablet 3. melléklet 

15’ Megfigyelések alkalmazása feladatlapon tanári utasítás 

ismeretek 

megerősítése, rögzítése 

szögmérő, körző, 
vonalzó használatának 

gyakorlása 

folyamatos ellenőrzés, 

segítségnyújtás 

értékelés 

önálló munka feladatlap 4. melléklet 



5’ Téglalap tengelyes szimmetriájának 

megfigyelése 

 

tanári utasítás 

folyamatos ellenőrzés, 

segítségnyújtás 

értékelés 

önálló munka tablet 5. melléklet 

7’ A tanultak visszakérdezése Wordwall 

segítségével 

tanári utasítás 

megbeszélés 

értékelés 

önálló munka tablet 6. melléklet 

 

  



Mellékletek: 

1. melléklet: https://learningapps.org/3183989 

 

2. melléklet: Tankönyv 189.o. 

 

  

https://learningapps.org/3183989


3. melléklet: https://www.geogebra.org/m/vtqyAqjx 

 
4. melléklet: Feladatlap 

 
 

https://www.geogebra.org/m/vtqyAqjx


 

5. melléklet: https://www.geogebra.org/m/i0xggSco#material/LlSoUDNp 

 

 

6. melléklet: https://wordwall.net/hu/resource/560737 

 

https://www.geogebra.org/m/i0xggSco#material/LlSoUDNp

