
obrazovne / oktatási:

A Biblia világa

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Összefoglalás

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 Bibliáról tanultak ismétlése, rendszerezése.

funkcionalne / funkcionális: Problémamegoldó képesség, önállóság, verbális kifejezőkészség, feladattartás szerialitás, figyelem, 
koncentráció, analizálás, szintetizálás 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: képek, szókártyák, doboz, tárgyak, tudós doboz 
 
Mit teszek a dobozba? 
Az első diák beteszi a hozott tárgyat egy nagy cipős 
dobozba, elmondja, hogy miért ezt hozta. 
A második diák megismétli az első tárgyat, hozzáteszi a 
sajátját és magyarázatát. És így tovább, míg mindenki 
beletett valamit. 
 

Előzetes feladatként 
kapják a gyerekek, hogy 
hozzanak egy olyan 
tárgyat, képet ami 
emlékezteti őket a Biblia 
valamely történetére. 
Pl. 1. diák: Én hoztam egy 
kis plüss bárányt, mert az 
Isten báránya kifejezés 
jutott eszembe. 
2.diák, a dobozban a 
bárány, én pedig hoztam 
egy keresztet, mert Jézus 
keresztre feszítése  jut 
eszembe róla. Stb… 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Tudós doboz: 
Mindenki húz egy kérdést, válaszol rá. 

1. Mit jelent a testamentum szó? – végrendelet, végakarat 
2. Milyen részei vannak a Bibliának? 
3. Milyen nyelven írták az Újszövetséget?- görög 
4. Ki a központi alakja az Újszövetségnek? – Jézus 
5. Hogyan fogant Jézus? – Isten fia, anyja Mária szűzen fogant 
6. Hogyan halt meg Jézus? – keresztre feszítették 
7. Ki árulta el? – Júdás 
8. Mit jelent az evangélium szó? – örömhír 
9. Kik a Négy evangélisták: Máté, Márk, Lukács, János 
10.  Kik az apostolok= Jézus tanítványai 
11. Ki volt Jézus felnevelő apja József 
12. Mi volt Jézus apja foglalkozása: ács 
13. Jézus születésének helye: Betlehem 
14. Jézus nevelkedésének helye: Názáret 
15.  Ide menekültek Jézussal: Egyiptom 
16.  Aki megkeresztelte Jézust: Keresztelő János 
17.  Ki tagadta meg Jézust háromszor: Péter 
18.  Ki ítélte el, de mosta kezeit: Pilátus 

 
Képeket tettem ki a táblára. Mindenki kap egy szókártyát. Ki kell vinnie a képhez, és 
elmagyaráznia, hogy miért oda akarja tenni.       
  Táblakép 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Tankönyv 135. old. 3. 4. 5. feladat 
 
Melyik történet tetszett a legjobban nektek?   Kötetlen beszélgetés 
 

 
TÁBLAKÉP 

 

Ádám, Éva, kígyó, alma, Paradicsom, kiűzetés 

Júdás, feltámadás, kálvária, Betlehem, Gábriel 

40 nap, holló, szivárvány, Ararát, Noé 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


