
Óravázlat 

A pedagógus neve: Pusztai Mónika 

Tantárgy: matematika 

Osztály: 6.b 

Az óra témája: A kör. A kör húrja, érintője. A körről tanultak rendszerezése. A körvonal és a körlemez, mint adott 

tulajdonságú ponthalmaz; körcikk, körszelet. A húr és az érintő néhány tulajdonsága. 

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 körzőhasználat 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 előző órán tanult ismeretek rögzítése 

interaktív feladattal (térelemek kölcsönös 

helyzete a térben: párhuzamos, merőleges, 

kitérő). 

Megfejtés megbeszélése 

tanári utasítás 

 

 

 

tanári magyarázat 

 

önálló munka 

tablet 1. melléklet 

5’ A kör. A kör húrja, érintője. 

Tankönyvi ábrák megfigyelése, 

értelmezése 

tanári utasítás 

 

ismeretek rögzítése 

 

frontális munka 

tankönyv 102-

103.o.  

2. melléklet 

5’ A körrel kapcsolatos fogalmak felismerése 

geogebrás feladatban 

Ki tud többet megnevezni? 

Tapasztalatok megbeszélése 

tanári utasítás 

megfigyelés 

ismeretek rögzítése 

 

páros munka 

tablet 3. melléklet 



20’ Megfigyelések alkalmazása feladatlapon tanári utasítás 

ismeretek 

megerősítése, rögzítése 

körző, vonalzó 

használatának 

gyakorlása 

folyamatos ellenőrzés, 

segítségnyújtás 

értékelés 

önálló munka feladatlap 4. melléklet 

5. melléklet 

7’ A tanultak visszakérdezése Wordwall 

segítségével 

tanári utasítás 

megbeszélés 

értékelés 

önálló munka tablet 6. melléklet 

 

  



Mellékletek: 

1. melléklet: https://learningapps.org/11337451 

 

2. melléklet: Tankönyv 102-103.o. 

 

 

https://learningapps.org/11337451


3. melléklet: https://www.geogebra.org/m/MX8gbQ36 

 
4. melléklet: Feladatlap 

 
 

 

  

https://www.geogebra.org/m/MX8gbQ36


5. melléklet: Feladatlap 

 

 

  



6. melléklet: https://wordwall.net/hu/resource/560756 

 


