
obrazovne / oktatási:

A Biblia világa

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A Bibliáról

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:

Általános ismeretek a Bibliáról. Ószövetség  Újszövetség.

funkcionalne / funkcionális: Olvasásértés, lényegkiemelés, memóriafejlesztés, rendszerezőképesség.

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)

 
Ötletroham: Biblia 
Minden szót írjunk fel a táblára egymás alá, ami 
eszünkbe jut! 
 
 
 
 
 

Táblakép 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Olvassuk el a könyv 134-135. oldalán a szöveget insert 
technikával! 
 
A következő jelöléseket használd olvasás közben! 
INSERT olvasás       
?  tudtam 

- ellentmond azzal, amit tudtam     
+ új információ a számomra     
? kérdésem van       
* kiegészítő információ jutott eszembe 
 
Ellenőrizzük: 

1. Pipáljuk ki a táblán, hogy a felírt szavak közül 
melyek szerepeltek a szövegben! 

2. Milyen ellentmondásokat találtál? 
3. Milyen kérdéseid vannak? 
4. Milyen kiegészítő információid vannak? 
5. Milyen új információkat jegyeztél meg? 

 
Lássuk, hogyan emlékeztek! 
Állításokat mondok, azt a táblát mutassátok fel 
Héber, arámi nyelven íródott 
Keresztény egyházak által elfogadott 
Jézus életéről, haláláról szól 
Teremtés története 
45 könyvet tartalmaz 
Kr.u.50-200-ig 
 
Idézet és magyarázat: A táblázat egyik oldalán idézeteket 
találtok a könyv szövegéből. A másik felére a saját 
szavaitokkal kell megnevezni a jelentését. 
 
 
 
 
 

Kivetíthetjük, 
odaadhatjuk kis papíron 

is. 
 

(cca. 30-35  min/perc.)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Keressük ki a szólások jelentését, írjuk a szóláspár mellé. 

 

Vallásos 
Keresztény?  
Egyházi 
Isten?  
Ádám, Éva 
Vízözön 
Ószövetség?  
Újszövetség?  
Jézus 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


