
obrazovne / oktatási:

A Biblia világa

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A vízözön

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 vízözön történetének megismerése.

funkcionalne / funkcionális: Önálló véleményalkotás, problémamegoldó képesség, önállóság, verbális kifejezőkészség, 
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)

 
ESZKÖZÖK: csomagolópapírra felrajzolt hajó, csoportonként 20 üres kártya, 
csoportonként 10 megírt kártya. Kis képek mindenkinek, feladatlap 

 
Csomagolópapíron egy hajót láttok. Képzeljétek el, hogy  
Holnap fel kell költöznötök a hajóra, mert egy hatalmas 
időjárási tragédia elpusztítja a Földet. Csak az marad meg, 
amit magatokkal visztek. 
 
20 db üres kártyát kaptok, erre közös megállapodással 
írjátok fel azt a 20 dolgot, amit magatokkal vinnétek! 
 
Most  csoportvándorlással nézzétek meg, hogy milyen 
dolgok szerepelnek a másik csoport(ok) kártyáin! 
 
Mindenki a saját asztalánál kap 10 előre kitöltött kártyát, és 
további 5 üreset.  Közös vitát követően ki lehet cserélni a 
saját kártyáitok egy részét a kész kártyákra. Új dolgokat is 
felírhattok, de nem kell! Végül csak 10 kártya maradhat! 
 
Minden asztaltól egy diák átmegy egy másik asztalhoz, ahol 
megnézi, hogy ott hogyan döntöttek, meghallgatja az 
érveiket, majd visszamegy a helyére, ahol meghozzák a 
végső döntést. Ezeket a szavakat beírják a hajóba. 
 

Előre megírt kártyák:  
1. törvény 
2. tudás 
3. iskola 

4. könyvek 
5. pénz 
6. só 
7. gyufa 
8. magvak 
9. gyógyszerek 
10. ivóvíz 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Olvassuk el a bibliai időkben hogyan döntött ebben a 
kérdésben Noé! 
 
Tanári bemutatás. 
 
Hasonlítsátok össze a ti listátok, vagy Noéé.e a jobb? 
 
Tegyétek sorrendbe a képeket a történet időrendje 
szerint! 

 

Képek:  

  
 

 
Feladatlap: 
Válaszolj a tankönyv szövege alapján a kérdésekre! 
 

1. Ki volt Noé? 
2. Mit vitt magával a hajóra? 
3. Szerinted miért kellett minden állatból egy nőstény 

és egy hím? 
4. Mennyi ideig esik az eső? 
5. Milyen madarakat küld ki Noé? 
6. Noé honnét tudja, hogy már van szárazföld? 
7. Hol kötöttek ki végül? 

Közös megbeszélést 
követően úgy kell 
felragasztani rajzlapra úgy, 
hogy elég hely legyen 
képregényt készíteni 
belőle. 

Megoldhatjuk közösen, 

egyénileg közös Jvítással. 
Felhasználhatjuk a 
kérdéseket a következő 
óra eleji számonkéréshez 

is. 

(cca. 30-35  min/perc.)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Készítsetek a képek segítségével képregényt!  
Az elkészült munkákat kiállítjuk a teremben. 
A kiállítás megtekintése. 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


