
obrazovne / oktatási:

Mese

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A bolond falu

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 tréfás mese.

funkcionalne / funkcionális: Kreativitás, 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)

 
Minden csoport húzhat egy képet. Nézzétek meg 
alaposan, majd töltsétek ki a hozzá tartozó feladatot.  
 
 
 

 
 A mese címe:  
 A mese  
szereplői: 
 Mesekezdés: 
 Mesebefejezés: 
 Bonyodalom 
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A képek közül melyik lehet tündérmese? 
Melyik lehet tréfás mese? 
Melyik lehetne állatmese? 
Melyik lehet valós mese? 
 
A mai órán egy tréfás mesét fogunk olvasni.  
1. Írd le a füzetedbe, hogy szerinted mitől lesz tréfás egy 

mese! 
2. Beszéld meg a pároddal, hogy mit írt! Alkossatok egy 

közös választ. 
3. Beszéljétek meg csoporton belül a válaszokat! 

Alkossatok most egy csoportválaszt! 
 

Csoportmegbeszélés. 
Ellenőrzés 
csoportbemutatóval. 

Csoportbemutató 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
A mese felolvasása – tanári bemutatás. 
Miben egyezik a történet a tréfás meséről leírtakkal? 
 
Olvassátok el magatokban újra, figyelmesen a mesét! 
 
 
Töltsük ki a táblán látható táblázatot! 
 
1. csoport a Mesekezdést és a helyszíneket gyűjti össze 
2. csoport a szereplőket gyűjti össze 
3. csoport vázlatpontokba gyűjti a történetet 
4. csoport  feladata a befejezés és a párbeszédes feladat -  azt kell összegyűjteni, hogy ki 

beszélget kivel! 
 

Helyszín  
Szereplők  
Vázlat  
Bevezetés  
Befejezés  
Párbeszéd  

 
A népmesék nyelvezete sokszor régies, vagy sok tájnyelvi szót tartalmaz.  
Szókártyákon láthatod a szavakat és a mai megfelelőjüket. Párosítsátok össze a szavakat! 
A csoporton belül osszátok ki a kártyákat, majd mindenki a saját kártyájához találja meg a 
megfelelő párt! 
 
Népi – népe, lakói 
Kapnyi – kapni 
Megszaporogyik – megszaporodik, több lesz belőle 
Fődbe tegyétek el – vessétek, ültessétek el 
Árvacsanál – árvacsalán 
Vágnyi – vágni 
Betért – befért 
 

Csoportmunka 
 

Minden csoport sorban 
egy párt felolvas. 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Rajzoljátok le a mese legviccesebb részét! 

         Kiállítás a rajzokból 
Házi feladat tk. 35/ 1 

 

 
Helyszín Silda  
Szereplők Bíró, Silda lakói, menyasszony, 

menyecske, nagyapám nagyapja 
Vázlat A, Só kellene 

B, Nagy a menyasszony 
C, Legelsők a vármegyében 
D, A bíró halála 

Mesekezdés Silda községben járt… 
Befejezés Így vót, mese vót, aki hallgatta azé 

vót 
Párbeszéd Asszony- bíró 

Násznagy-bíró 
Menyecske- a ház építője 
Nagyapám nagyapja 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


