
obrazovne / oktatási:

Mese

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A valós mese , Az okos lány

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:

Valós mese fogalma, elbeszélő, nézőpont, meseelemek.

funkcionalne / funkcionális: Szerialitás, szókincsfejlesztés, kommunikációs képességek, kreativitás.

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: könyv, fénymásolt szöveg, füzet, csomagolópapíron kognitív térkép, mp3 
lejátszó vagy Internet 

 
Segítő betűk – Találd ki, hogy mire gondoltam!   Páros feladat  
 
Mesekezdés e-vel: E=  
Meseszám sz-szel SZ=  
Meseszereplő k-val K= 
Mesés helyszín k-val K= 

Mesebefejezés i-vel I= 
 
A mai mesénkben is szerepel király és még egy okos lány. Jósoljátok meg, hogy milyen 
szereplői lesznek még a történetnek! Táblázatban dolgozzatok. Füzet páros munka 

 
 
Tervezzétek meg, hogy milyen helyszíneken játszódik majd a mese! 
 

Jóslatunk Mese 
Szereplők:  
 
 

 

Helyszínek: 
 
 

 

 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Hallgassátok meg a mesét! 
Egészítsük ki a táblázatot, hasonlítsuk össze a 
várakozásainkat  mesével! 
 
Húzz egy szerepkártyát, majd bújj a szereplő bőrébe és így 
meséld el a történetet! 
 
Tedd sorrendbe a mondatokat a történet szerint! 

� A lány elkérte apja szamarát 

�A király elvette feleségül a lányt 

�A király üzent a lánynak, hogy fonja meg a kenderét. 

�Üzent a király a lánynak, jöjjön is, meg ne is. 

�A lány üzent a királynak, fordíttassa ki a korsót. 

�Üzent a lány, csináltasson a király aranyorsót. 
 
Egészítsd ki a hiányzó részekkel a mesét! 
 
Olvassátok el a mese szicíliai változatát ( melléklet), majd 
egészítsétek ki közösen a csomagolópapírra felrajzolt 
kognitív térképet. 
 
Miben különbözik ez a mese az eddig olvasottaktól? 
 
Olvassátok el a könyv 26. oldalának szövegét! 
Válaszoljatok a füzetetekbe a kérdésekre! 
 
Mit nevezünk valós mesének? 
Mit nevezünk nézőpontnak? 
Ki az elbeszélő? 
 

Frontális megbeszélés 
 
 
Szerepkártya: király, 

okos lány 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Egyéni feldolgozás 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Hallgassuk meg a mesét ! 
www.csaladnet.hu 

 

 
E= Egyszer volt, hol nem volt 
SZ= száz 
K=király 
K=Kerekerdő 
I=Itt a vége, fuss el véle 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jóslatunk Mese 
Szereplők:  
 
Királyfi, királylány 
szegénylegény 
 

Király, okos lány 

Helyszínek: 
 
Falu, kastély 
 

Nem említi 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


