
obrazovne / oktatási:

Mese

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Hősmese, Fehérlófia – (2 óra)

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 fabula fogalmának megismerése.

funkcionalne / funkcionális: Önálló véleményalkotás, problémamegoldó képesség, önállóság, verbális kifejezőkészség, 
feladattartás, pontos artikuláció, helyes légzés, szerialitás, figyelem, koncentráció 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)

 
Olvassuk el Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen című 
versét! 
 
Húzzátok alá a szövegben  az ismert mesehősöket! 
 
Töltsük ki a fürtábrát az eddig tanult mesék alapján!  
A  Maszat-hegy  meséit is beépíthetjük. 
Szerepeljen a fürtábrán: 

• Cím 
• Szereplők 
• Mese jellemzői 

 
 
Külön emeljük ki egy ábrán a csodás elemeket! 
 
 
Párban dolgozzatok! 
Találjátok ki, hogy hívhatják az olyan embert, aki 

- úgy töri a falat, mint más ember a diót 
- úgy tépi a háztetőket, mint más ember a virágot! 
- Úgy lapítja az autókat, mint más ember a gyurmát! 

 
Kiket nevezhetünk beszélő nevű szereplőknek? 
 
A mai mesénkben is érdekes nevű szereplőkkel 
találkozhattok. 
 

Feladatlap 
Önálló munka 
 
 
 
Tábla 1.  
Csoportmunka, minden 
csoport másik mesén 
dolgozik, majd a táblán 
közösen oldjuk meg! 
 
 
 
Külön csoport dolgozik a 
varázsmese csodás 
elemein. Ezt utána 
szintén beledolgozzuk a 
közös ábrába. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
A mese bemutatása 
 
Kik voltak Fehérlófia társai? 
 

Név A név magyarázata 
  
  
  
  

 
Meséljük el a mesét a táblázat segítségével! 
 
Olvasd el a vázlatpontokat, majd keressétek meg a 
történetben a megfelelő helyet és húzzátok alá! 
 
A, valamilyen kár, veszteség éri a mesehőst 
B, A hős vándorútra indul 
C, Segítővel vagy társakkal találkozik 
D, Ellenséggel, ellenféllel találkozik 
E, Próbákat kell kiállnia 
F, Akadályozzák a hős visszatérését 
G, Újabb próbát kell kiállnia 
H, A hős visszatér 
I, Megnősül és király lesz 
  
Válasszátok ki csoportonként a mese egyik részletét! 
Alkossatok állóképet. A többi csoportnak ki kell majd 
találnia, melyik jelenetről van szó. 
 
 
 
FELADATLAP 
 
 
 
Alakítsátok ezt a szöveget úgy, hogy a Fehérlófia című 
meséről szóljon! 
 
Csoportosítsuk most a mese szereplőit!  
 
Az üres  szókártyákat osszátok ki, majd írjátok fel egy 
szereplő nevét és két tulajdonságát! Így mindenki három 
kártyát tölt ki egy szereplőről.  
Az elkészült kártyákat továbbítsátok a következő 
csoportnak, akik ragasszák a kártyákat a táblázat megfelelő 
oszlopába! 

Szóforgó technikával. 
Elkezdi egy diák a 
mesét, felszólít valakit, 
vagy labdát dob 
valakinek, aki folyatatja 
a mesélést. 
 
Önálló munka 
Beszéljétek meg párban! 
 
 
 
 
Csoportmegbeszélés, 
bemutatás 
Frontális ellenőrzés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osztály előtti bemutatás 
 
Feladatlapon egyéni 
munka, frontális 
ellenőrzés 
A fogalmazás folytatása 
párban. 
Osztály előtti bemutatás. 
 
 
 
 
Szókártyák 
csoportosításával az 
asztalon. 
Előre elkészített 
csomagolópapíron a 
táblázat: 
Főszerepl. Melléksz. 
Név Tul. Név Tul. 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Készítsétek el csoportban a mese vázlatát a szókártyák segítségével! 
 
Fehérlófia , Bevezetés: Bonyodalom:   
Kibontakozás: Tetőpont: Megoldás 
Fakéreg, Esküvőm Menj világra! 
Vándorút, Fanyűvő, Kőmorzsoló, Vasgyúró , Hétszűnyű Kapanyányimonyók és a 
kása Hétszűnyű Kapanyányimonyók eltűnt  A lyuk    A királykisasszony 
Fehérlófia másvilágon, Fiók-griffmadarak 
Hétszer erősebben 
 
Készítseték el valamelyik szereplő címerét 
 

 
 
TÁBLAKÉP 1 
 
TÁBLAKÉP 2 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


