Tanulásmódszertan a gyakorlatban
2019. 03. 25. Szülő-suli foglalkozás
Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola
A feladatokat összeállította: Tarnócziné Csahóczi Tímea

1. Memóriajáték: Hotelportás - számmemória fejlesztése
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2. Auditív memória fejlesztése:
/Hallás után 10 szó megjegyzése/

3. Vizuális memória fejlesztése:
Képek megjegyzése-történet-, csoportosítás módszerével

6. Kreativitásfejlesztés:

a, Mozaikszóból értelmes mondatok alkotása
Pl. DKV= De kicsi vagy!
ELTE=
NATO=
BVSC=

b, Szóból szó alkotása 1 -1 betű megváltoztatásával
Pl. sas- …… - ……….- ……….- ház
/ sas- has- hat- hát- ház /
rét- ……- ………- ……….- kos

c, Eszperente:
fésű= Reggelente vele seprem fejemet.
kesztyű= Decemberben ebbe beleteszem kezemet.
labda= ……………………………………………………………………………………………
légycsapó=………………………………………………………………………………………
autó=………………………………………………………………………………………………
fürdőkád=………………………………………………………………………………………..
könyv=…………………………………………………………………………………………….
lift=………………………………………………………………………………………………….

7. KINCSKERESŐ -megyék memorizálása
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8. Memóriavázlat készítése természetismeret tananyaghoz:

ÍZELTLÁBÚAK TÖRZSE
osztály
testtájak
kültakaró

RÁKOK
kitin+mész
4 pár járó

táplálkozás

mindenevő
légcső

szaporodás,
fejlődés

petével,
átalakulás
nélkül

fajok

szitakötő,
káposztalepke

9. Lapozó készítése: (Pl:idegen szavak, fogalmak tanulásához, vagy matematikai
műveletek elvégzéséhez)

10. Dominójáték kiscsoportokban:
Pl. Idegen szavak elsajátításához, fogalmak megtanulásához

11. Rajzos verstanulás: (Petőfi: János vitéz)

Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejéről a juhászbojtárra.
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon,
A juhásznak úgyis nagy melege vagyon.
Szerelem tüze ég fiatal szivében,
Ugy legelteti a nyájt a faluvégen.
Faluvégen nyája mig szerte legelész,
Ő addig subáján a fűben heverész.
Tenger virág nyílik tarkán körülötte,
De ő a virágra szemét nem vetette;
Egy kőhajtásnyira foly tőle a patak,
Bámuló szemei odatapadtanak.
De nem ám a patak csillámló habjára,
Hanem a patakban egy szőke kislyányra,
A szőke kislyánynak karcsu termetére,
Szép hosszú hajára, gömbölyű keblére.

12. Gondolkodásfejlesztés, megfigyelőképesség fejlesztése:
KINEK VAN ZEBRÁJA ÉS KI ISZIK VIZET?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az angol háza piros.
A spanyolnak kutyája van és a zöld ház mellett lakik.
A zöld házban kávét isznak.
Az orosz minden nap teát iszik lovaglás előtt.
A zöld ház balra van a fehértől, akinek viszont nincs másik szomszédja.
A NÉPSZABADSÁGOT olvasó személy méheket tart, akik mindig megcsípik a
lovat és a zebrát.
7. A sárga házba ÉLET ÉS IRODALOM jár.
8. A középső ház tulajdonosa tejet iszik.
9. A norvég az első házban lakik.
10.
A macska melletti házban NÉPSZAVÁT járatnak.
11.
Amellett a ház mellett, ahol ló van, ÉLET ÉS IRODALOM jár.
12.
A NŐK LAPJA olvasója az almalét szereti.
13.
A japán ÉLET ÉS TUDOMÁNYT fizet elő.
14.
A norvég a kék ház melletti házban lakik.
15.
A kutya és a macska az utca két legtávolabbi pontján él.

Felhasznált irodalom, forrás:

