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OLVASÓRA 

JÓZSEF TÖRTÉNETE 

ÉVFOLYAM 

2. 

TANTÁRGY 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A foglalkozás elsődleges célja az olvasás- és 

szövegértés fejlesztése, valamint a figyelemfejlesztés 

(hangos sorozat- és némaolvasással) a bibliai történet 

felhasználásával és megismerésével. Cél továbbá, 

hogy a tanulók legyenek képesek a magán- és 

mássalhangzók időtartamának megkülönböztetésére, 

a kifejező hangos olvasásra, a szabályokhoz való 

igazodásra (felismerőképesség), és bővüljön a 

szókincsük.  

A kooperatív tevékenységi forma (páros munka) segíti 

a tanulókat a szociális kompetenciák fejlesztésében, 

az érzékenyítésben, a közös élmények 

megteremtésében.  

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

Az óra egy játékkal kezdődik, és azzal is fejeződik be. Minden elem József 

történetéhez kapcsolódik. Az olvasás különböző módszerekkel mentorált. Az 

óra egyéni és a páros munkára épül. A differenciálás lehetősége 

megtalálható, a feladatok változatosak. Kiemelt szerepet kap a jellemről való 

beszélgetés. József történetében jól nyomon lehet követni, hogy ki hogyan 

változott meg és vált egyenes jellemmé.  

 

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Kivetítő, laptop; M1: Mondatkártyák; M2: Interaktív 
képeskönyv; Történetek a Bibliából c. könyvek; M4, M5, 
M6: Feladatlapok; Dobókocka; M7: Szókártyák 

 
A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó MELLÉKLETEK a 
Református Tananyagtárban (reftantar.hu) a kiadvány aloldalán 
érhetőek el.  
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3' Ráhangolás  

Játsszunk ’Varázsdoboz-játék’-ot!  

A dobozunknak van egy szabálya, csak ez alapján tölthetjük meg.  

A mi szabályunk, hogy csak az ’f’ hanggal kezdődő szavak férnek bele a 

dobozba. Minden tanuló mondjon egy szót ennek a szabálynak 

megfelelően! 

 

Segíthetjük a 
gyerekeket a 
történetben 

megjelenő szavak 
segítségével, pl.: 
fáraó, főpohárnok, 
fősütőmester, 
féltékenység, 

facsar, felügyelő.  

A játékot bármilyen 
szabály szerint 
lehet játszani!  

4’ Láncolvasás 

Mindenki húzzon egy mondatkártyát, melyen két mondat 

található. A tanulók sorrendjét a mondataik határozzák meg: a 

kártyán lévő második mondat tartalma szerint jön a következő olvasó. 

Kérjük meg a tanulókat, hogy úgy olvassák fel mondataikat, hogy a 

kiemelt szavak mással- és magánhangzóinak időtartamát minél 

hangsúlyosabban (artikulálva) érzékeltessék!   

M1: Mondatkártyák  

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ 
ESZKÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 
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9’ 
Hangos 
olvasás  

Kivetítőn jelentítsük meg a József történetét (M2)! 

Különböző technikák segítsgével olvastassuk a gyerekeket! Az olvasás 

megkezdése előtt hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy a megjelenő 

képekkel kapcsolatban az olvasás végén kérdéseket fogunk feltenni!  

Az olvasást a 3. képnél /2. oldalon („Egyszer kedvenc gyermekének…”)/ 

kezdjük, és oldalanként váltsuk a gyakorlatokat!  

1. („Egyszer kedvenc gyermekének…”) – Egyéni olvasásra szólítsunk 

gyerekeket, a többiek koppintsanak, ha egy sornál rövidebb mondatot 

hallanak!  

2. („Ezt mesélte egyik reggel…”) – Apasztó olvasás 

3. („Egy napon a testvérek…”) – Dagasztó olvasás 

4. („Végül is így történt…”) – Rádiózó olvasás, egyénileg (nem az egész 

osztály olvas, hanem csak egyvalaki. A többiek koppintsanak, ha egy 

sornál rövidebb mondatot hallanak!) 

Olvasás után a fenti szövegrészletekhez kapcsolódó képekről a 

következő memóriapróbáló kérdéseket tehetjük fel:  

1. Mi van a kezében a leghátsó embernek? (pásztorbot)  

2. Melyik kép jelent meg utoljára József álmából? (a Hold)  

3. Hány bárány látható a képen? (5)  

4. Milyen színű a két váza? (kék és kék sárga mintával) 

Kivetítő, 
laptop 

M2: Történetek a 

Bibliából – József 

története interaktív 

képeskönyv 

Apasztó-dagasztó 
olvasás: 

Vezényszóra az 
egész osztály 

egyszerre kezd 
olvasni, majd 
vállérintéssel 
fokozatosan 

„kikapcsolunk” egy-
egy gyereket, míg 

végül csak 
egyvalaki olvas 

hangosan; a 
kimaradók közben 
némán olvasnak 

tovább (apasztás). 
Ezután 

folyamatosan 
„visszakapcsoljuk” 
a kimaradottakat 
addig, amíg ismét 
teljes létszámban 
olvas az osztály 

(dagasztás). 
Rádiózó olvasás: 
Megadott jelre a 
hangerő változik 
olvasás közben. 

M3: Szöveg-

feldolgozás 

elmélete és 

gyakorlata 
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6’ 
Néma 

olvasás 

Párosával osszunk 2 db Történetek a Bibliából c. könyvet (minden 

tanulónak egyet)! 

Az egyik tanuló a 96., 98., 100. oldalakat olvassa néma olvasással, míg a 

másik a 102., 104. és 106. oldalakat. A tanulók feladata külön-külön 

megfigyelni, hogy az általuk olvasott szakaszokban hányszor szerepel 

József neve, és ezeket összeadva hányszor szerepel a kettőjükben 

együtt!  

Történetek a Bibliából 
c. könyv (létszámnak 

megfelelően) 

A nehezebben 
olvasók csak a 96. 
és 98. oldalakat 

olvassák.  

6’ 
Figyelem-

koncentráció 

Osszunk mindenkinek egy-egy feladatlapot! Olvassunk mondatokat a 

tanulóknak a könyvből úgy, hogy minden mondatból kihagyunk egy 

fontos szót. A kérdés, hogy történt- e változás az írott szöveghez 

képest? (Minden mondatot csak egyszer olvassunk el, a végén ellenőrizzünk!)  

1. Egyszer a kedvenc gyermekének Jákób ajándékot adott. (Hiányzott a 

különleges szó.) 

2. Féltékenységükben még jobban megharagudtak rá.  (Nem változott.) 

3. Majd eladták arra járó kereskedőknek Józsefet, akik Egyiptomba 

tartottak. (Bővült a Józsefet szóval.) 

4. Egyik napon börtönbe került a fáraó főpohárnoka. (Hiányzott és 

fősütőmestere) 

5. Majd 7 ínséges, amikor nem lesz élelem. (Hiányzott az elég szó.) 

Történetek a Bibliából 
c. könyv (létszámnak 

megfelelően) 
M4: Feladatlap 1.  

A feladatlap 
nyomtatbarát: úgy 

van szerkesztve, 
hogy 1 lapot 
szétvágva 2 
tanulónak 
elegendő. 
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4’ 
Események 
sorrendje  

Osszunk mindenkinek egy-egy feladatlapot!  

A feladat, hogy a megismert történetrészletek alapján állítsák 

időrendi sorrendbe a feladatlapon szereplő mondatokat.  

M5: Feladatlap 2.  

A feladatlap 
nyomtatbarát: úgy 

van szerkesztve, 
hogy 1 lapot 
szétvágva 2 
tanulónak 
elegendő. 

5’ 

Új ismeret 
átadása, 
szókincs-
fejlesztés 

A következő feladat elvégzése előtt beszélgessünk a gyerekekkel!  

Ki tudja, mit jelent a jellem szó? (Azt jelenti, hogy általában milyen az 

ember magatartása, hogyan viselkedik. Lényeges vonások. 

Meghatározó belső tulajdonságok.) 

Ki tudja, mire mondják azt a kifejezést, hogy se jobbra, se balra? (Ez a 

szólás azt jelenti, hogy nem beszél mellé, nem beszél másról, 

egyenesen, őszintén viselkedik. Az egyenes utat választja, nem keres 

kibújókat. Vagyis egyenes jellem.) 

Mit jelenthet az erős jellemű kifejezés? (Szilárd, megingathatatlan 

egyén, nem törik össze könnyen.) 

Mindenkinek osszunk egy feladatlapot. 

A következő feladatban a történetben szereplők jellemét fogjuk 

megállapítani. Melyik szereplőkre illenek a mondatok? Kössétek össze 

különböző színnel a szereplőket a mondatokkal! 

M6: Feladatlap 3.  

A feladatlap 
nyomtatbarát: úgy 

van szerkesztve, 
hogy 1 lapot 
szétvágva 2 
tanulónak 
elegendő. 
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2’ 
Elmélyítés, 
gyakorlás 

Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy hogyan jellemeznék magukat!  

Beszélgessünk arról, hogy Isten hogy formálta a jellemét Józsefnek a 

történetben. (Isten a mi jellemünket is formálja!)  

  

5’ 
Levezető 

játék 

Önként jelentkezők közül hívjunk ki valakit a táblához, majd adjunk a 

kezébe egy dobókockát. A tanulónak a kihúzott kártyán lévő szót kell a 

dobott értéknek megfelelően bemutatnia.  Egymás után több tanuló is 

sorra kerülhet. 

A kártyákon szereplő szavak: tarka ruha, kút, börtön, szőlő, 

fősütőmester, 7 kövér tehén, egy zsák gabona, 7 sovány kalász, a Nap 

és a Hold, kereskedő stb.  

Dobókocka, 
M7: Szókártyák 

A dobókocka 
jelentése: 

1, 2: körülírás 
3, 4: rajzolás 

5, 6: mutogatás 

1’ Óra lezárása, értékelés 

 


