
obrazovne / oktatási:

A könyvek varázsa

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Móra Ferenc: A századik könyv (2 óra)

Nastavni predmet / Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Razred / Oszály: V

Cilj - Cél:
Zadaće - Feladatok:

Nastavna sredstva i pomagala / Segédeszközök:
1. Sredstva / Eszközök 2. Pomagala / Segédeszközök

Nastavna metode / Módszerek:

Dnevna priprava za nastavu / Óravázlat

Nastavna (tema) cjelina / Témakör:

Értő, figyelmes olvasás gyakorlása, szókincs bővítése.

funkcionalne / funkcionális: Szövegértés, szövegalkotás, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése.

Oblici rada / Munkaformák:   rad u paru / 
páros munka

rad u skupini / 
csoportmunka

individualni / 
egyéni

frontalni / 
frontális

provjera / 
ellenőrzés

uvježbavanje 
gyakorlás

ponavljanje / 
ismétlés

obrada novog gradiva 
/ új tananyag

Tip nastavnog sata / Óratípus:

grafo prozirnice / 
fólia

udžbenik (+zbirka) / 
tankönyv (+munkafüzet)

crteži, slike, dijagrami / 
ábra, kép, diagramma

tablice, karte, sheme / 
táblázt, térkép, shéma

obrazovni film / 
oktatói film

dijapozitivi / diák

nastavni listići / munkalap

kreda, ploča / kréta, 
tábla 

geometrijski pribor / 
mértani felszerelés

tv, video- ili dija- projektor / 
TV,videó, projektor 

grafoskop, episkol / 
írásvetítő, episzkóp

demonstracijska sredstva / 
bemutató eszközök

edukacijski modeli / 
oktatási modellek

računalo / számítógép

usmeno izlaganje / szóbeli 
előadás

razgovor / beszélgetés

demonstracija / bemutató 
tevékenység

ras s tekstom / 
szövegfeldolgozás

grafički radovi / grafiaki 
munkák

istraživačka metoda / 
kutatói módszer

praktični rad / gyakorlati 
munka

rad s računalom / 
számítógépes munka



Didaktička artikulacija sata / Az óra menete

1. Uvodni dio - Bevezatő
(cca. 5 min./perc)

 

Frontális megbeszélés 
 

Frontális kérdések- kötetlen beszélgetés 

1. Szoktál olvasni? Szeretsz olvasni? 

2. Mennyi könyved van? 

3. A szüleid milyen gyakran olvasnak? 

4. Gyerekkorodban olvastak neked mesét a szüleid? 

 

Meséljük el röviden az előző órán olvasott történetet! 

 

Fénymásolt vagy kivetített feladatlap feladatait a tankönyv 6-7 oldalának 
szövege alapján önállóan oldják meg a diákok. 
A dőlt betűvel jelölt feladatok kihagyhatóak. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

Igaz-hamis állításokat fogok sorolni. Mutassátok fel az igaz kártyát az igaz állításnál, a hamisat 

a hamisnál! Beszéljétek meg a válaszokat! 

 

1. Az apa adott néhány könyvet a fiának. 

2. Az apa a könyveit a mestergerendán tartotta. 

3. Az apa szerint gyorsan kell sok könyvet elolvasni. 

4. A századik könyvet a tanítótól kapta a fiú 

5. A fiú a könyveit a régi fazekaspolcon tartotta. 

6. Elsőre a fiú egy verseskönyvet olvasott. 

7. A fiú okos könyve tele volt megfontolandó idézetekkel. 

A történet már több, mint 100 éves, a szavak, mondatok nehezen érthetőek. Válasszátok ki a jó 

megoldást a jelentések közül. 

 

Barackot nyomott a fejemre. 

A: Az ujjaival koppintott a fején 

B: Rányomott egy érett barackot a fejére 

C: Megcsípte az arcát 

 

Bevezetett a tisztaszobába. 

A:  Bementünk abba a szobába, ami ki volt takarítva 

B:  Bementünk a ritkán használt, ünnepi szobába. 

C: Bementünk a fehér szobába. 

 

Nem fecske módra kell átsuhanni a könyvön! 

A: Nem csak átolvasni kell a lapokat, gyorsan, hanem alaposan, lassan, figyelmesen olvasni. 

B: Futás közben ne olvass! 

C: Gyorsan olvass, mint ahogy a fecske suhan! 

Ember vagy a talpadon. 

A: Biztosan állsz a talpadon. 

B: Becsületes ember vagy. 

C: Felnőtt ember lettél.  

 

Nem cseréltem volna a szolgabíróval. 

A: Nem akarok nagyhatalmú ember lenni 

B: Boldog és elégedett voltam. 

C: Nem akartam könyvet cserélni a szolgabíróval. 

 

Szókártyákkal játszunk. Osszátok ki a szavakat egymás között, majd egyesével tegyétek ki őket, 

mellé a jelentésüket! 

 

Mestergerenda – főgerenda 

Plajbász- ceruza 

Deák – diák 

Szolgabíró- megválasztott bíró, nagyhatalmú ura a      megyének 

Fazekaspolc – edénytartó polc 

Notesz- kis alakú jegyzetfüzet 

 

Kreatív írásgyakorlat. 
 

Csoportmegbeszélése 
Igaz-hamis kártyák  

(lehet i, h betű a két 
oldalán, de 
használhatunk piros és 
zöld színű lapt is, piros a 

hamis, zöld az igaz) 
 

A B C kártya  

(hurkapálcára celluxszal 
felragasztva A, B, C betű)  
Ellenőrzés felmutatással: 

minden kérdés után kis 
ideig megbeszélhetik a 
megoldást, MOST 
felszólításra mutatják fel 
a kártyát. 

Ellenőrzése: minden 
csoport egy párt felolvas. 
Sorban haladunk. 

Javítás után a szópárokat 
leírjuk a füzetbe! 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Kilépő cédula 
Írd le a véleményed: szerinted fontos-e a mai világban az olvasás! Miért? Kis színes lapok 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


