
obrazovne / oktatási:

A Biblia világa

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Teremtés (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:

A teremtés történetének megismerése, kreatív fogalmazás.

funkcionalne / funkcionális: Verbális kifejezőkészség, feladattartás, szerialitás, figyelem, koncentráció, együttműködési képesség.

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)

 
Készítsünk fürtábrát a Bibliáról! Írjatok fel mindent, ami az eszetekbe jut! 
 
A fürtábra közepén a következő kép legyen! 
 

 
 

A diákok a saját 
fürtábrájukon 2 percig 
dolgoznak, majd helyet 
cserélnek, és a másik 
csoport munkáját 
folytatják, majd újra 
helyet cserélnek. 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

Az Ószövetség – 1. 

Olvasd el A világ teremtése című szöveget! 
Olvasás közben húzd alá a teremtett dolgok nevét! 

 
Hány nap alatt teremtette az Úr a világot? 
 
 Készíts egy táblázatot, melyben 6 négyzet van! 
1. 
 
 
 

 

2. 3. 

4. 5. 6. 
 

 
 
 
 

 
Emlékszel-e a teremtés sorrendjére? Jelezd számozással a helyes időrendet! 
állatok 5 
növények 3 

világosság 1 
ember 6 
égitestek 4 
égbolt 2 

 
Mindenki egy színes ceruzát kap. Le kell rajzolnotok a teremtést, minden napot 
külön négyzetbe, de a képednek nagyon színesnek kell lennie. 
Nem rajzolhatsz, csak a saját színeddel! 

 
 Figyeld meg, hogyan csoportosítja a bibliai teremtéstörténet az állatokat és a 

növényeket! 
növények  

  

állatok  

  

magtermő növények gyümölcsfák égi, vizi élőlény, madár, barom, csúszómászó, 
szárazföldi vad 
 
Fogalmazási feladat: 
Képzeld el a világ teremtését úgy, hogy a következő szavak közül hármat fel kell 
használnod! 
 
Krokodil, fészek, tündér, szivárvány, világrengés   20 perc 
 
Minden második sorba írj! 
Válassz valakit, akinek elolvasod az írásod!    10 perc 
Javíts! Írd meg a végleges változatot!    10 perc 

 

(cca. 30-35  min/perc.)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Olvassunk fel néhány történetet! 

 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


