
obrazovne / oktatási:

Mese

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Andersen: A teáskanna (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:

Műmese fogalma.

funkcionalne / funkcionális: Önálló véleményalkotás, verbális kifejezőkészség, figyelem, koncentráció, vizuális memória, 
szerialitás, 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 asztalra teszek egy képhálót. Egy percig 
figyelmesen nézzétek, majd emlékezetből kell 
válaszolnotok a kérdéseimre. 
 

1. Sorold fel az állatokat, amiket láttál! 
2. Milyen varázsmese szereplőt láttál a képeken? 
3. Mit láttál az utolsó sor első képén? 
4. Melyik mese illusztrációja lehetne? 

 
 
Puskin vagy Andersen? 
Kössétek össze az összetartozókat! 
 
Orosz 
Dán                                                            Andersen 
Száműzte az uralkodó 
Költő 
Meseíró                                                     Puskin 
30 éves korában kezdett írni 
Dajkája által meséket költött verssé 
 

Melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feladatlap 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Önálló, néma olvasás 
 
Csoportonként más-más feladatot kaptok! 
 
1. Készítsd el (idézetekkel bizonyítva) a teáskanna 

érzelmi lázgörbéjét! 
Magasra íveljen, amikor boldog és kiegyensúlyozott, és 
görbüljön mélyre, amikor boldogtalan az élete és 
kilátástalan!  

 
2. Mit jelent a rátarti szó? Gyűjts még jelzőket a 

teáskannáról!Írd le, milyen volt a teáskanna! Jellemezd 
külső és belső tulajdonságai alapján!  

 
3. Készítsetek történetpiramist! 
 
4. Írjátok kishírt a Konyha lakói című folyóiratba : 

Törötten is boldogan  címmel. 
 
Csoportbemutatók 
 
Tedd sorrendbe a mondatokat a történet eseményeinek időrendje szerint! 
 

�„Koldusbotra jutottam” 

� „Jobb cserepet érdemelne!” 

� „…a legszebb kéz ügyetlen volt.” 

� „.. a födele törött volt.” 

� „Akkor kettétörtek” 

� „Az emlékeimet nem veheti el tőlem senki.” 
 
Igaz-hamis állítások 
1. A teáskanna azért nem beszélt a törött födeléről, mert  

így nem vették észre mások. 
2. A csészék szerették a kannát, mert szerény volt, 

kedves, visszahúzódó. 
3. A legszebb kéz, a ház úrnőjéé volt 
4. Mikor összetört, úgy érezte, vége a világnak. 
5. Boldogtalanná tette, hogy földet tettek bele, mert 

koszos lett tőle. 
6. Féltékeny volt a kis virágra, mert az szép volt, ő pedig 

törött és csúnya. 
 
Írjatok igaz, hamis állításokat a meséről. Minden páros 
három állítást. Kettő legyen igaz, egy hamis! 
 
Ellenőrzés: minden páros felolvassa az állításait, az osztály 
tagjai felmutatnak annyi ujjukat, amelyik számú állítás a 
hamis.  

Feladatlap – szövegértés 
 
 
 
Táblakép 
( megadhatjuk a görbét, 
de az ügyesebbek 
egyedül is 
megpróbálhatják) 
 
 
 
 
 
Táblakép2 
 

Önálló feladatmegoldás 
 
 
 
 
 
 
 
Igaz-hamis kártyák 
Hamis 
 
Hamis 
 
Igaz 
Igaz 
Hamis 
 
Hamis 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Fogalmazd meg, mire taníthat bennünket ez a mese! 
Házi feladat 59/4.  vagy 5. feladat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Táblakép1.  
 
 
                                                                                     Virággal beültetve 
Ép kora              
 
      Törött tetővel 
Amikor kibeszélik a  
Többiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Összetörve 
                
 
 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


