III. ÓRATERV

A III. kooperatív óra terve
A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom
Az évfolyam: 8. évfolyam
Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3.
Az óra célja és feladata: A hozzászólás, a felszólalás és az előadás beszédműfajának megismerése és alkotása. A spontán beszéd, a részben tervezett és a
tervezett beszéd fejlesztése
Az óra fő didaktikai feladata: kompetenciafejlesztés, ismeretbővítés
Előzetes ismeretek: a beszéd nem nyelvi jelei
Tantárgyi kapcsolatok: média

Idő:
perc
0–6.

Tanári
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A tanár jelzi, hogy ki
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44−45.

Írjatok minél érdekesebb

a házi feladat

beszédkezdeteket!

kijelölése

A III. óraterv mellékletei
III/1. melléklet
A diákok a szürke mezők nélkül kapják meg a táblázatot.
HOZZÁSZÓLÁS

FELSZÓLALÁS

TÉMÁJA

a helyszínen fogalmazódik meg

előre felkészülhetünk rá

CÉLJA

egyetértés, cáfolat, kiegészítés, más oldalról

véleménykifejtés, állásfoglalás

megközelítés, felhívás, összegzés stb.
HOSSZA

rövidebb

hosszabb

TERVEZETTSÉGE

rögtönzött (spontán)

előre megtervezett

III/2. melléklet
Megfigyelői szempontok
Bevezetés

Tárgyalás

−

a figyelem felkeltése;

−

a témával kapcsolatos állítások;

−

összegzés;

−

a téma megjelölése;

−

a téma részletezése;

−

érzelmi zárás (humoros,

−

előzetes vázlat;

−

bizonyítás érvekkel;

−

a témaválasztás indoklása.

−

bizonyítás példákkal;

−

cáfolat;

−

példák;

−

következtetések (a tárgyalás és
a befejezés határa).

Az előadásmód

Befejezés

idézet);
−

a téma továbbgondolása.

−

a kommunikáció nem nyelvi
jeleinek használata;

−

a beszéd hangzó
eszközeinek használata.

III/3. melléklet
Táblakép

AZ ELŐADÁS FELÉPÍTÉSE

AZ ELŐADÁSMÓD

BEVEZETÉS

TÁRGYALÁS

BEFEJEZÉS

a figyelem felkeltése

a témával kapcsolatos állítások

összegzés

a kommunikáció nem nyelvi jeleinek használata

a téma megjelölése

a téma részletezése

érzelmi zárás (humor, idézet)

a beszéd hangzó eszközeinek használata

előzetes vázlat

bizonyítás érvekkel

a téma továbbgondolása

a témaválasztás indoklása

bizonyítás példákkal
cáfolat
példák
következtetés

