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MILYEN ÚJDONSÁGOK 

VANNAK AZ OFI ÚJ 

TANKÖNYVEIBEN?

5-6-7-8. OSZTÁLY

DR. WINTSCHE 

GERGELY



• szeressék meg a könyvet a 

tanulók

• újszerűség a szövegezésben

• könnyen érthető, gyorsan 

követhető utasítások 

• mai nyelvhasználat

• szövegértési és szövegalkotási 

képességek fejlesztésére 

irányuló feladatok

• út a komplexebb szövegalkotás 

felé

KEDVES ÖTÖDIKES!

Bevezető oldal



A gyermekek bevonása 

érdekében egy-egy új téma 

felvezetése rövid történettel 

kezdődik.

Történet − Story board

5−6. évfolyam



Sokszor javasolunk a 

tankönyvben munkaformát, 

ami nem kötelező, csak tanács.

Minden tanár úgy dolgozhat, 

ahogy ő a legjobbnak érzi 

magát.

• csoportmunka

• játék

A délutáni foglalkozásokhoz is 

ideálisak.

Javaslatok



Csoportban (is) végezhető feladatok



Érdekes feladatok

A képességfejlesztést össze kell kapcsolni a 

fejlődést befolyásoló érzelmi, motivációs 

tényezők megerősítésével:

pozitív önkép és a 

pozitív önértékelés kialakításával. 

A megismerés örömének felfedeztetésével. 

A gyerekek együttműködését igénylő 

tevékenységek szervezésével.



Statisztika feladatok 



Játék

Jelentős didaktikai elem a tankönyvi leckékbe épített játék

• egyéni, páros vagy akár osztály szinten játszható 

• motiváló

• a szociális kompetenciákat fejleszti

• szabálykövetés, a szabálytartás kialakítása 



A leckék végén 

további feladatok 

találhatók.

Minden feladatot a 

nehézségi szintje 

szerint szineztünk.

könnyű

Feladatok

közepes

kicsit nehéz





Munkafüzet

• A munkafüzetek az órai munka kiegészítésére készülnek. 

A házi feladatok segítik a gyakoroltatást.

• A munkafüzet szerkezete pontosan követi a tankönyv 

szerkezetét. 

• A leckék címe ugyanaz, mint a tankönyvben.

• A kérdések, feladatok egymásra épülnek és logikusan 

tagolt rendszert alkotnak. 

• A munkafüzetben találhatók tesztfeladatok, és itt is 

vannak játékok. 



Érdemes alkalmazni, 

egyrészt a könnyű és gyors 

ellenőrizhetőség miatt 

(a leckékben új ismeretek 

után rögzítést segítő 

feladatként). 

Másrészt, mert a játékokhoz 

hasonlóan az ilyen típusú 

feladatoknak is megvan a 

saját megoldási stratégiája. 

• Becslés, 

• kizárásos módszer,

• behelyettesítéses módszer

• stb.

Tesztfeladatok



Matematika: szövegértés



7. évfolyam



Matematikatörténet, motiváció



Játékok



Játékok



Matematikatörténet



Algebra



Geometria



Függvények



Munkafüzet



Fejezetek: 7. osztály

…

6. Átlag, módusz, medián

7. Gyakoriság, relatív gyakoriság

8. Valószínűség



8. Valószínűség



8.évfolyam, PÁLYAORIENTÁCIÓ



FELKÉSZÜLÉS A TOVÁBBTANULÁSRA
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KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

www.ofi.hu


