
PRINT 1 1

 
   

www.pedagogusvilag.hu

© Graph-Art Kft.

Óravázlat

Gólyanaptár
30. oldal

KÉSZSÉGFEJLESZTÉS: olvasás, figyelem, emlékezet, szókincsbővítés, önálló ismeretszerzés, szövegértés, 
lényegkiemelés, együttműködési és beszédkészség, szövegalkotás

MUNKAFORMÁK: frontális, páros, csoport-

SZÜKSÉGES ANYAGOK, ESZKÖZÖK: memóriakártyák, naptárlap

I. Előkészítő rész
a) Memóriajáték
Játsszunk memóriajátékot (IKT-n vagy táblán kár-
tyákkal)! A kártyapárok egyikén az állat képe, a mási-
kon az állat neve szerepeljen.
Állatok: fehér gólya, fekete gólya, fehér kócsag, 
vörös vércse, sárgarigó, vörösbegy, szürke gém 

b) Rejtvény
Olvasd össze a fehér mezőkhöz tartozó betűket!
H K Ö E
L G T Y
S Ö É Z
G É S I

c) Szógyűjtés – csoportmunka
Gyűjtsetek minél több költöző madarat! 

II. Előzetes ismeretek felelevenítése – csoport-
munka

Gyűjtsétek össze, hogy mit tudtok a fehér gólyáról! 
Készítsetek fürtábrát!

III. Ismerkedés a szöveggel részenként
A gyerekek olvassák el az egyes részeket magukban, 
majd válaszoljanak szóban a feltett kérdésekre.
1. Március, április
– Mennyi ideig tart, míg visszaérnek a gólyák?
– Kik érkeznek haza hamarabb?
– Mit csinálnak?
– Hogyan üdvözlik a párjukat?
– Hány tojást raknak?

2. Május, június
– Ki ül a tojásokon?
– Ki eteti a fiókákat?
– Milyen gyakran etetik őket?
– Hány fióka marad életben?
– Mikor repülnek ki a fészekből?

3. Július–szeptember
– Hogyan táplálkoznak a gólyafiókák?
– Mit esznek?
– Mikor kezdenek gyülekezni?
– Kik és mikor indulnak el először?
– Mikor indulnak az idősek?

4. Szeptember–november
–  Mit használnak a gólyák a repülés megkönnyíté-

sére?
– Hol repülnek? Mit kerülnek el?
– Meddig utaznak?
– Milyen messze mennek a legtávolabbra utazók?

5. December, január
– Meddig mennek a fiatalabbak?
– Miért haladnak visszafelé gyorsabban?

6. Nézzük meg a fehér gólyáról készült rövid filmet!
Forrás: YouTube
Milyen információkat tudtál meg, amelyek nem vol-
tak benne a szövegben?

IV. Rendszerezés, szintetizálás – páros munka
1. Készítsetek egy gólyanaptárat! Minden hónaphoz 
írjátok oda, hogy mi a gólyák fő tevékenysége az 
adott hónapban!
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Hónap Tevékenység
Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2. Fejezd be a mondatokat!
Először a hím gólyák érkeznek vissza a fészkelőhe-
lyükre, hogy ________________________________
___________________________________________
A gólyák ma már kéményekre, villanyoszlopokra rak-
ják fészküket, mert ___________________________
___________________________________________
A gólyák elkerülik a víz felett repülést, mert _______
___________________________________________
___________________________________________
A téli pihenő után a gólyák gyorsan haladnak, ezért  
___________________________________________
___________________________________________

V. Házi feladat
Készítsetek rövid jellemzést a gólyákról! 
 

VI. Értékelés
Órai magatartás, aktivitás alapján egyénileg és cso-
portosan is.


