
obrazovne / oktatási:

A Biblia világa

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Ó- és újszövetség

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:

Gondolkodásfejlesztés.

funkcionalne / funkcionális: Problémamegoldó képesség, önállóság, verbális kifejezőkészség, feladattartás, 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)

 
Diákkvartett: 
Ellenőrizzétek, hogy a csoportotokban mindenki tudja: 

1. Mit jelent a testamentum szó 
2. Milyen részei vannak a Bibliának? 
3. Hogyan keletkezett a világ a Biblia szerint? 
4. Mit jelent az evangélium szó? 
5. Ki volt Noé és mi történt vele? 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Melyik bibliai történethez kapcsolódnak a következő kifejezések? 
Milyen értelemben használjuk ma? 
Osszátok el a kifejezéseket egymás között és keressétek meg a helyes választ a 
teremben! 
 

1. Ádámcsutka 
2. Oldalborda 
3. Mózeskosár 
4. Júdáspénz, júdás csókja 
5. Pálfordulás 
6. Tékozló fiú 
7. Tamáskodik 
8. Salamoni döntés 
9. Kálváriát jár 
10. Sóbálvánnyá válik 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
A megoldások felolvasása, frontális ellenőrzés 

 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


