
obrazovne / oktatási:

Mese

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Bevezetés a mesék világába 1.

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 a meseelemekkel.

funkcionalne / funkcionális: Figyelem, koncentráció, memória, együttműködés a társakkal.

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)

 
Egy rejtvényt írtam fel a táblára. Minden betűt helyettesíts az ábécé előző betűjével. Ha 
megfejted, megtudod, hogy mivel foglalkozunk a következő órákon. 
 
NÉSZÉ   (mese) 
 
Szóforgó játékkal  elevenítsük föl mindazt, ami a meséről 
eszetekbe jutott. 
 
 
 
 
 

Szóforgó (Kagen) 
 

Tábla1. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
2. Az általatok gyűjtött szavakat írjuk föl a táblai 
táblázatba! 
Minden csoport sorban egy-egy szót ír fel. 
 
3. Csoportosítsuk a szereplőket aszerint, hogy 
létezhetnek-e a valóságban, vagy kitalált lények!  
 
4. Oldjuk meg a tankönyv 25. oldalának 2. feladatét! 
 
5. Egészítsd ki a következő szöveget! 
 
A királynak volt ……… lánya. A …………sárkány 
elrabolta a legkisebbet. A király odaígérte ……… 
királyságát annak, aki kimenekíti a lányát a gonosz 
fogságból.  
Hallották ezt a faluban is. A legszegényebb 
szegényembernek is volt ám …… fia. Útnak indult a 
legnagyobb.  
 
Milyen szavakkal egészítetted ki a szöveget?  
Hogyan hívjuk ezeket?  
Gyűjtsünk még ilyet a táblázatunkba! 
 
6. Ahogy a szereplőket csoportosítottuk, hasonlóan 
csoportosíthatjuk a helyszíneket is.  
Oldjuk meg a tankönyv 25. old. 7. feladatát a füzetbe! 
 
Olvassuk el a tankönyv szövegét a meséről! 
 

Frontális ellenőrzés 
 

 
 
Táblára kivetítve vagy 
nyomtatva kiadva, 

füzetbe beragasztva. 
 
 
Frontális ellenőrzés 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Foglaljuk össze a saját szavainkkal a meséről olvasottakat! 
Mindeni egy mondatot mondhat, a következő diáknak az előző gondolatát kell folytatnia! 

 
Házi feladat: Tk. 25/10. 

 
 

 
 
 
 
 

Szereplő Helyszín Cselekmény Egyéb 
SÁRKÁNY 

BOSZORKÁNY 
RÓKA 

KISMALAC 
KIRÁLY, 

KIRÁLYLÁNY, 
KIRÁLYFI 
ÖRDÖG 

ÜVEGHEGY 
ÓPERENCIÁS-

TENGER 
FALU SZÉLE 

KEREK ERDŐ 
 

ÁTVÁLTOZÁS 
 

Meseszámok:  
HÁROM, HÉT, 
TIZENKETTŐ, 

SZÁZ 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


