
obrazovne / oktatási:

Mese

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A fabula, A fenyőfáról és a galagonyáról

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, verbális kifejezőkészség, 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)

 
1. Ki vagyok én?  
Egy mesehős vagy tárgy nevét ráragasztom egy önként 
vállalkozó hátára. Körbe kell sétálnia a teremben, feltesz 
kérdéseket magáról, amire csak „igen” vagy „nem” választ 
lehet adni. ( pld. fiú vagyok? – igen) 

- okos lány 
- bíró 
- korsó 
- teknős 

 
2. A teknős egy Amazonas vidéki indián népmese 
állatszereplője. 
A csoportoknak az lesz a feladatuk, hogy gondoljanak olyan 
állatokra, melyek a magyar népmesék szereplői, a 
szókártyákra pedig ne az állat nevét, hanem egy 
tulajdonságát írják fel.  
A kártyákat utána tovább adjuk, a másik csoportnak majd 
ki kell találni, hogy melyik állatra gondoltatok. 
( Várható megoldások: róka-ravasz, medve-erős, gonosz, 
farkas-veszélyes, gonosz, malac- eszes, nyúl- okos, gyors, 
furfangos stb). 
 
 

Miután a csapatok 
megkapták a szókártyát, 
ráírták a megfejtést, 

visszaadják az eredeti 
csoportnak. Elég csak azt 
megkérdeznünk, hogy 
volt-e ahol nem az az 
állat került a kártyára, 

amire a csapat gondolt. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
A mai mesénknek nem állat, hanem növény szereplői lesznek. Te milyen növényről tudnál 
mesét kitalálni? 
Írjuk fel az ötleteinket! 
 
A mesénk a fenyőfáról és a galagonyáról szól. 
 
Önálló olvasás. 
 
Pletykajáték: Képzeljétek el, hogy abban az erdőben éltek, kismadarak vagytok, egyikőtök a 
fenyő és a galagonya ágain pihent, amikor ez az eset történt. Pletykáljatok a fenyőről! 
 
Sarkok: A terem két sarkába kiraktam a két szereplő névkártyáját. Tulajdonságkártyákat adok, 
mindenkinek egyet. Nézd meg, majd állj abba a sarokba, amelyik szereplő tulajdonságait 
kaptad! 
( pökhendi, nagyképű, nagy, magas, dicsekvő, szép, kérkedő, oktondi, kicsi, tüskés, szerény, 
okos, fiatal, ártatlan) 
 
Melyik szereplő  rokonszenves számodra? Miért?  
Minden mese tanulsággal szolgál. Ez a mese mire tanít bennünket? 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

Olvassuk el a tanító célzatú meséről szóló részt a könyv 32. oldalán! 
 

Házi feladat: Fogalmazd meg írásban a mese tanulságát! 
 

 

 

 

    Növények 

fa 
répa 

alma 
fenyő 

rózsa becsületes 

gonosz 

vicces 

szerelmes bölcs 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


