
obrazovne / oktatási:

Mese

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Hogyan győzte le a jaguár a teknőst

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:

Állatmese fogalma.

funkcionalne / funkcionális:

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)

 
Képeket vetítek, jegyezzétek meg, amit láttok!      PowerPoint vetítés 

 
 

 
 

 
 
 

• Írd le emlékezetből, hogy milyen állatokat láttál a képeken! 
• Húzd alá azoknak az állatoknak a nevét, amik lehetnének magyar népmese szereplői! 
• Miért nem lehetne a tigris egy magyar népmese szereplője? 
• Milyen mese szereplője lehetne? 

 
A mai mesénk címe: Hogyan győzte le a jaguár a teknőst?  
Olvassuk el a mesét! 
 
 

Tanári felolvasás vagy 
néma olvasás 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Csoportonként különböző feladatot kaptok. 
 
1. Olvasd el figyelmesen, milyen építőelemekből áll 

össze a mese!  
2. A történet kezdete más, mint az eddig olvasott 

magyar népmeséké. Fogalmazd meg a történet 
meseszerű bevezető és befejező mondatát! 

3. Adj rövid leírást a mese általatok elképzelt 
helyszínéről! 

4. Írd le a tapír történetét! Képzeld el, mi 
történhetett vele? 

5. Szólaltassuk meg a varangyot! Hogyan meséli el a 
történetet?  

 

Csoportonként egy ember marad a helyén, a 

többiek egy asztallal arrébb költöznek, ahol a 
maradó ember megoldását hallgatják meg.  
 

Egészítsd ki a következő szöveget! 

 
Az állatmesében  az állatok úgy …………..  ………………., 
mint az emberek. Olyan történet, mely az 
embereknek olyan ……………….  Tanít, melyeket az 

állatok tulajdonságai mögé rejt. 
 

Csoportmunka: a 
feladatot először párban 
beszélik meg, majd a 

csoport közös megoldást  
készít. 
Ellenőrzés: egy marad, 
többi megy technikával 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Egyéni munka 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Olvassuk el a tankönyv 31. oldalán az állatmeséről 
írtakat! 
Oldjuk meg a könyv 30. old. 1. feladatát. 
 
 
 
 
 
 
 

Egyéni munka frontális 
ellenőrzés, vagy házi 
feladat. 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


