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 ROKON ÉRTELMŰ SZAVAK GYAKORLÁSA 

ÁBRAHÁM ÉS CSALÁDJA 

ÉVFOLYAM 

2. 

TANTÁRGY 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A foglalkozás alapvető célja a szókincsfejlesztés, 

szűkebb értelemben a rokon értelmű szavak 

fogalmának megismertetése és elmélyítése. A szó- és 

írásbeli kommunikáció fejlesztésében a 

szókincsfejlesztésen túl elsősorban a helyesírás és a 

kifejezőképesség kap szerepet, valamint a szinonima 

szó megismerése. Az óra egészét végigkísérő 

csoportmunka célja a szociális kompetenciák 

fejlesztése. Az óratervbe ennek megerősítésére egy 

(esetünkben) új módszer, a ’kerekasztal’ is belekerült. 

Cél, hogy a feladatok elvégzése során minden tanuló 

aktív szereplője legyen a tanulási folyamatoknak. A 

foglalkozás hitéleti vonatkozású is, fő motívuma a 

tervekkel teli Isten bemutatása.  

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

Ábrahám története alapján kis csoportokban dolgoznak a gyerekek. A rokon 

értelmű szavakat gyakoroljuk a történetben előforduló szavakkal. A 

tevékenységek között megtalálható: képkirakó, szövegből kikereső, 

szóválogató, közösen és egyénileg végezhető feladat. A feladatok 

megoldásakor fontos az egymásra figyelés, a másik meghallgatása. Az óra 

egyik legfontosabb célja a szókincsfejlesztés, mely az egész foglalkozást 

áthatja.  

 

 

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Laptop, projektor; Történetek a Bibliából című könyvek, 

jutalmazó csillagok; 5 kép; táska; M2: Szókártyák; 

Feladatlapok (M3, M5, M8, M9, M11); Online mellékletek 

(M1, M6, M7, M10, M12, M13) 

 
A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó MELLÉKLETEK a Református 

Tananyagtárban (reftantar.hu), a kiadvány aloldalán érhetőek el. 
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5’ 
Csoport-
munka 

előkészítése 

Az osztálylétszámnak megfelelően alakítsunk ki 5 csoportot úgy, hogy 

húzassunk a gyerekekkel kirakós darabokat egy táskából (5 képet vágjunk 

fel annyi részre, ahány fős egy csoport. A képek hátulja más-más színű. A 

kép darabjait egyesével húzzák ki a gyerekek. A feladatuk, hogy 

találják meg a csoportjukat, és illesszék a képbe a saját 

darabjukat. A képek a történetből valók). 

A csoportok válasszanak egy írnokot, aki jegyzetel, írja a megoldásokat. 

Az írnok kivételével mindenkinek osszunk egy-egy könyvet!  

Történetek a Bibliából 
c. könyv –

csoportonként 4 db. 
Jutalmazó csillagok. 
Csoportonként egy 

kép, hátulján 
különböző 

színjelöléssel. 
Táska. 

A csoport tagjai 

kirakják a képet, a 

leggyorsabb csapat 

kap öt csillagot, a 

következő négyet 

és így tovább. A 

csillagok gyűjtése 

az értékelés. 

A kirakott képek 

A/4-es méretűek. 

4' 

Ráhangolás 
 
 

 
A rokon értelmű 

szavak meg-
határozásának 

ismétlése 

Vetítsük ki Ábrahám családfáját! Olvassuk el a képhez tartozó 

szöveget, majd fordítsuk a gyerekek figyelmét a TERV szóra. 

Istennek terve volt Ábrahámmal. Hogyan mondhatjuk másképpen a TERV 

szót? A hasonló jelentésű szavak között rokonság van, ezért rokon 

értelmű szavaknak nevezzük őket, idegen szóval szinonim szavak. Ezek 

segítségével pl. a terv szót is sokféleképpen mondhatjuk!  

Istennek minden emberrel van elgondolása, elképzelése, ötlete, terve. 

Velem is és veled is! 

Laptop, kivetítő  
M1: Kép: Ábrahám és 

családja 
M2: Terv – szókártyák 

A táblára kirakom a 

TERV szókártyát, 

alá az elgondolás, 

elképzelés, 

koncepció 

szókártyákat. 

 

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ 
ESZKÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/ 
VARIÁCIÓK 

 



 ROKON ÉRTELMŰ SZAVAK GYAKORLÁSA 

 

 

 

 

 

8’ Gyakorlás I. 

Minden csoportban osszuk fel a történetet 4 részre, minden csoporttag 

kapjon egy részt, az írnokot kivéve. Osszuk ki az 1. feladatlapot a 

csoportok írnokainak! 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy keressenek a bibliai történetben olyan 

szavakat, amelyek a megy szónak rokon értelmű szavai. 

Mindenki a saját részében keresse, és ha talál, mondja el az írnoknak, az 

írnok pedig írja le a feladatlapra. 

(költözik, jár, közeledik, visszatér, indul, érkezik)  

Ha minden csoport elkészült, ellenőrizzük le a feladatot a történetet 

kivetítve!   

Laptop, kivetítő 
Történetek a Bibliából 

c. könyv 
M3: 1. feladatlap – 

"megy" szó keresése a 
történetben 

(csoportonként 1 
„szelet”) 

M4: Lapozgató – 
Ábrahám és családja c. 

történet 
(ellenőrzéshez) 

 

Felosztási javaslat 

csoportonként: 

1. tanuló 

64.o., 66.o. 

2. t.: 

68.o., 70.o. 

3. t.: 

72.o., 74.o. 

4. t.: 

76.o., 78.o. 

5. t.: az író 

 

Értékelés: annyi 

csillag, ahány 

helyes megoldás. 

 

5’ Gyakorlás II. 

Kérjük meg a tanulókat, hogy válogassák ki Ábrahám történetéből a saru, 

sátor, karaván rokon értelmű szavait úgy, hogy ezeket a szavakat az 

alapszavak színeinek megfelelő színnel karikázzák be! 

jurta, ponyva, együtt haladók csoportja, szandál, papucs, menet, pavilon, 

lábbeli, nomádok lakhelye, topán, tábori fekhely, tevén utazók, cipellő 

* 

Ha van lehetőségünk, pár percet szánjunk a korabeli (ókori Izrael) ruházat 

megismerésére!  

M5: 2. feladatlap – 
saru, sátor, karaván 
M6: Ruházkodás az 

ókori Izrelben 
(D rész) 

M7: Ruha, ruházkodás 
– Keresztény bibliai 

lexikon 

Értékelés: annyi 

csillag, ahány 

helyes megoldás. 
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5’ Kerekasztal 

Indítsunk el minden csapaton belül három papírt (3. feladatlap) egy-egy 

szóval: kacag, öreg, utód. A 3 db papír 2-3 kört téve csendben, 

megbeszélés nélkül járjon körbe, így írják rá egyenként a rokon értelmű 

szavakat.  

Verzió: ha a feladat nehéznek bizonyul, közösen is dolgozhatnak. 

M8: 3. feladatlap – 
kacag, öreg, utód 

(csoportonként 1 db) 

A csapatból egy-egy 

tag felolvassa, mit 

írtak, a többi 

csoport csak 

kiegészíti. 

Értékelés csillaggal. 

3’ 

Szó-
kiválasztás 

rokon 
értelmű 

szavakkal 

Osszuk ki mindenkinek a 4. számú feladatlapot!  

A gyerekek feladata, hogy húzzák alá azt a szót, amelyik nem illik a sorba! 

a, imádkozni, könyörögni, esdekelni, szeretni 

b, meglepődik, tántorog, elképed, csodálkozik 

c, lődörög, ténfereg, botorkál, játszik 

d, szamár, teve, csacsi, füles 

Kivetítő  
M9: 4. feladatlap – 

Kakukktojás 

  

Értékelés: annyi 

csillag, ahány 

helyes megoldás. 

3’ Gyakorlás III. 

Megjelenik a kivetítőn egy ige: „Istennek semmi sem lehetetlen.” (Lk 1, 37) 

Mondjuk más szavakkal úgy, hogy a mondat ugyanazt jelentse! 

Az alábbi mondatokban a gyerekek egyénileg húzzák alá azokat a 

szavakat, amelyek a lehetetlen szinonimái (5. feladatlap) 

1. Az Úrnál nem létezik képtelen helyzet! 

2. Isten számára nincs megoldhatatlan. 

3. Az Atyának nem létezik megvalósíthatatlan.  

Kivetítő 
M10: Bibliai Ige – 

Istennek semmi sem 
lehetetlen 

M11: 5. feladatlap – 
lehetetlen 

 

Ellenőrzés 

megbeszéléssel, 

csillagok kiosztása. 
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4’ 
Ismétlés, 
értékelés 

A mai órán olyan szavakkal dolgoztunk, amelyek szerepelnek a 

történetben. Megkerestük az azonos vagy hasonló jelentésüket. 

Hogyan nevezzük ezeket a szavakat? 

Minden csapat számolja meg, mennyi csillagot szerzett a foglalkozás 

során! Melyik csapat lett a győztes?  

 

Minden csapatot 

helyezéstől 

függetlenül 

értékeljünk tapssal.  

6’ 
Levezetés 
Éneklés 

Zárásként nézzük meg együtt Ábrahám és Sára történetét!  

 

Ismertek olyan éneket, amelyik illene a mai óránkhoz?  

Énekeljük el!  

(pl. Tudom, az Úrnak terve van velem kezdetű ének) 

Kivetítő 
M12: Történetek a 

Bibliából – Ábrahám és 
családja c. animáció 
M13: Énekszöveg – 

Tudom, az Úrnak terve 
van velem 

 

2’ 
Házi feladat 

kiosztása 

A csillagokra gyakran használjuk a fényes szót. Gyűjtsenek a gyerekek 

legalább három rokon értelmű szót a fényes szóhoz a füzetbe! (csillogó, 

ragyogó, tündöklő, világító) 

Istennek terve volt a teremtéssel, gyűjtsenek három szót a teremt szóhoz 

is! (alkot, létrehoz, megvalósít, életre hív, kreál)  

A tanulók a szavakat elválasztva is írják le! 

Füzet  

 


