
obrazovne / oktatási:

Mese

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A tündérmese – (2 tanóra)

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:

Tündérmese jellemzői

funkcionalne / funkcionális: Szövegalkotás, 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)

 
Gondoltam egy meseszereplőre. Melyikre? 
 

• Rosszindulatú , emberfeletti hatalmú lény, a hős 
ellenfele, akit általában csúnya öregasszonyként 
ábrázolnak. Gyakran söprűvel közlekedik. 

• Gonosz szellem, ártó természetfeletti lény, a rossz 
megtestesülése. Gyakran szarvakkal, farokkal, 
patával jelenítik meg. 

• Hatalmas termetű mesealak, a hős nagy erejű 
ellenfele. Előfordul, hogy az ember segítője lesz. 
Néha csak egy szeme van a homloka közepén. 

• Csodálatos szépségű, jó szándékú női mesei 
lények. Rendelkeznek az átváltozás, hirtelen 
eltűnés képességével. 

 
Ezek a szereplők a tündérmese jellegzetes szereplői. 

Boszorkány 
 
 
 
Ördög 
 
 
 
Óriás 
 
 
Tündér 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Mese tanári bemutatása. 
 
Láncmesélés: meséljétek el a mesét, mindenki két mondatot mesél, majd tovább adja a szót. 
 
Hány szereplője van a mesének?  
Sorold őket három csoportba fontosságuk alapján! 
főszereplők: ………. 
mellékszereplők: ………. 
epizódszereplők: ………. 
 
Forrószék: 
Képzeld el, hogy te vagy az almafa. A társaid, mint egy 
riporter kérdezhetnek, te pedig válaszolj, beleélve magad a 
helyzetbe! 
 
Állókép: 
Minden csoport kap egy részletet a történetből. 
Képzeljetek el erről egy fotót, majd merevedjetek meg. 
Akinek a vállát megérintem, meg kell szólalnia abban a 
szerepben, amit a „fényképen” megjelenít.  
 

• Tündérszép Ilona és Árgyélus alszik a fa alatt, a banya levág egy tincset a lány hajából. 
• A sánta farkas elmondja Árgyélusnak, amit Tündérszép Ilonáról tud. 
• Árgyélus alszik a fa alatt, miután a banya megfújja a sípot. Tündérszép Ilona hiába 

ébresztgeti. 
• Tündérszép Ilona tizenegyszer pofonvágta Árgyélust. 
 
Párban dolgozzatok tanári kalauz alapján! 
 
Fogalmazások felolvasása 
 

2. óra 
 

Emlékeztetőül  elkészítettem a mese képregényének 
elejét. Írjátok be a hiányzó szövegeket, majd folytassátok 
a képregényt! 
Osszátok el a feladatokat! Legyen aki rajzol, aki ír! 
 
Olvassátok el a 45. oldal táblázatait! 
A tündérmesék jellemzői közül húzzátok alá azokat, 
melyek a Tündérszép Ilonára is jellemzőek! 
 
Egészítsük ki a táblázatot a Tündérszép Ilona című 
mese alapján!  Használd a könyvet! 
 
TÁBLÁZAT 
 
 
 

Bármelyik szereplőt 
választhatjuk 
 
 
 
Feladatkártya 
Bemutatás a történet 
sorrendje szerint. 
 

Egyéni válaszokat várunk 
Melléklet1.  
 
 
 
 
melléklet 2 
 
 
 
 
Önálló munka 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
A történet elején Tündérszép Ilona túlságosan is gyanútlan. – Milyen következménnyel 
jár az óvatlansága? 
    - Hogyan alakult volna a mese, ha gyanakvó? Találjatok ki egy rövid csalimesét erről! 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


