
obrazovne / oktatási:

Mese

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Nemes Nagy Ágnes: Jeromos , a remeterák.

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 rímekkel.

funkcionalne / funkcionális: Szerialitás, memóriafejlesztés.

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)

 
Csoportalakítás 
 
Bevezető: kvartett: Győződj meg arról, hogy a 
csoportod minden tagja fel tud sorolni:  

 Meseszámokat 
 Mesés helyszíneket 
 Mesés szereplőket 
 Mesekezdéseket 
 Mesebefejezéseket 
 Állandó szófordulatokat 
 Mese jellemzőit 
 Mit nevezünk műmesének? 

 
 
 
 
 
 

Diákkvartett- Kagen 
Válaszadás 
véletlenszerűen 
 
pl. tapsolok, ki tud 
leggyorsabban utánozni, 
majd felszólítom a 
leglassabbat, 
leggyorsabbat, 
megérintem a fülem, a 
térdem, dobbantok…stb. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. Képeket vetítek, jegyezd meg sorban az állatok 

nevét, majd írd le emlékezetből! Amelyik állatot 
nem ismered föl, hagyd majd ki a helyét, beírjuk 
közösen! 

 
Képek (internetről): medúza, rák, hal, szivacs, vízipók, 
koráll, angolna,  
 
Bemutatás: a vers tanári bemutatása 
 

2. Tedd sorrendbe az állatok nevét aszerint, hogy 
kivel találkoznak előbb!  

 
koráll,medúza, rák, hal, szivacs, vízipók, angolna,  
A könyvetek 72-73. oldalam alapján ellenőrizzétek a 
helyes sorrendet! 
 

3. Párosítsd az állatok nevét a hozzájuk tartozó 
fogalmakkal!  

 
Rák – remete, Jeromos, bölcs, hajthatatlan 
Medúza – kalaptalan, feje alaktalan,  
Szivacs- lakodalom, kevély 
Vízipók – óvatos, moszat ebédre 
Kis-koráll – sírdogál, szomorú,  
Angolna – Oszkár 
 
 

4. Válogassátok ki a szavak közül azokat, amelyek 
rímelnek, most így állítsátok párba!  Majd az üres 
szókártyákra írjatok rímelő szavakat! 

 
5. Írjunk verset! Használjuk a rímelő szavakat a 

tábláról! 
 

Önálló feladat- frontális 
ellenőrzés 
 
 
vetítés vagy kinyomtatott 
színes képek 
 
 
Önálló vagy páros munka 
- csoportellenőrzés 
 
Füzetben számozással 
állítjuk sorrendbe 
 
Szókártyák 
 
 
 
Frontális ellenőrzések 
 
 
 
 
 
Üres szókártyák 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Három feladat közül választhattok házi feladatot. Bármelyiket, amelyik tetszik:  

1. Írj párbeszédet a mese két szereplője között ! 
2. Jellemezd az egyik szereplőt! 
3. Készíts rajzot a füzetedbe a kedvenc szereplődről! 

 

 
Rák – rág,  
Remete – letette, lehetne,  
Jeromos-  okos,  
Bölcs- költs,  
Hajthatatlan – alaktalan, kalaptalan 
Medúza – lehúzza, behúzta,  
Szivacs-  hivat  
Vízipók – óvatos, moszat ebédre 
Kis-koráll – sírdogál,  
Angolna – hangolna, pattogva 
Kevély-sekély ,  

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


