
obrazovne / oktatási:

A Biblia világa

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Jézus tanításai

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:

Ismerkedés Jézus csodás tetteivel.

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: tudós lapok, labda, kilépő kártya 

 
Szabad asszociáció. 
Szavakat mondok, akinek a labdát dobom, mondania kell egy szót, ami az eszébe jut.  

• Boldogság 
• Barátság 
• Szeretet 
• Bosszú 
• Önfeláldozás 
• Csoda 
• irgalom 

 
 
Tudós lapokon különböző szövegeket kaptok Jézusról. El kell olvasni, megjegyezni, majd 
elindulni a teremben és elmesélni annak, aki megáll előtted. Te is és ő is mesél majd.  
 Melléklet 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Jézus tanításai közül olvassuk el Az irgalmas szamaritánus és az Elveszett juh címűt. 
 
Tankönyv  148/1( fent)      Önálló olvasás 
148/1(lent) 
 
Fogalmazz meg egy-egy mondatot a történet alapján 
Segít a 148/2. feladata.  
 
A szamaritánus története arra tanít bennünket, hogy……… 
A mi életünkre úgy értelmezhető, hogy …………….. 
 
Az elveszett juh története arra tanít bennünket, hogy …………. 
A mi életünkre úgy értelmezhető, hogy …………….. 
 
Mindenki felolvashatja a mondatait.  
 
A csoportoknak egy-egy állóképpel kell bemutatniuk a két történetet. 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Házi feladat: 
Nézz utána: ki volt Péter, Júdás, Herodes, Pilátus 
 

Kilépő kártya: Hogyan tetszettek neked ezek a történetek? Mi újat, fontosat tanultál? 
Mire fogsz szívesen visszaemlékezni? 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


