
obrazovne / oktatási:

Mese

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Varázslatos történetek; Puskin: Mese a halászról 
meg a kishalról – (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 népmese, műmese különbsége, próza, vers, megkülönböztetése, verstani ismeretek ismétlése.

funkcionalne / funkcionális: Problémamegoldó képesség, önállóság, akusztikus memória, verbális kifejezőkészség, pontos 
artikuláció, 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)

 
Próza vagy vers? 
Olvassátok el a táblán a szöveget! 
Beszéljétek meg párban, hogy a döntéseteknek 
megfelelően hogyan tagolnátok! 
 
Nyissátok ki a könyveteket egy olyan oldalon, ahol prózai 
szöveg van! 
 
Most keressetek verset! Mutassátok föl az oldalt! 
 
Mit látunk, ha kinyitunk egy verseskötetet? 
 
A rímek fajtájáról már tanultunk. Tegyétek párba  a 
rímeket : nevüket, betűjelüket párba rakva. 
 
Kártyák:  AABB- páros rím 
                ABAB - kereszt rím 
                ABBA- ölelkező rím 
               XAXA - félrím 
                AAAA - bokorrím, négyes rím 
 
 
Verseket vetítek, állapítsátok meg, hogy melyik 
rímképletnek felel meg, felolvasás után mutassátok fel a 
megfelelő kártyákat! 
 

Táblakép1. 
 
Párok bemutatása 
 
Frontális megbeszélés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Táblakép 2. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
A mai mesénk is verses formájú. A címe Mese a halászról 
meg a kis halról. A táblázatba dolgozz! 
 
1. Jósold meg hol fog játszódni a történet! 
2. Kik lesznek a szereplői? 

 
Tanári bemutatás a 12. sorig. 
Hallgasd meg! 
 
 
Egészítsd ki a táblázat jobb oldalát, majd jósold meg  

 
3. mi történik majd a kishallal! 

Felolvasás a 27. sorig. 
 
Egészítsd ki a táblázatot! 
 
Felolvasás a 42. sorig – Milyen konfliktust okozott a 
halász döntése a házaspár között? 
 
Rendezzünk vitát!  
Álljanak a terem egyik sarkába, akik úgy érzik, a 
halásznak volt igaza, 
A másik sarokba azok, akik szerint az asszony jogosan 
mérges. 
Gyűjtsetek érveket! 
 
A terem közepére egymással szembe teszünk két 
széket. A két álláspont egy-egy képviselője ül oda, akik 
vitatkoznak, nem szólhat más, csak ők. Aki szeretne 
beleszólni a vitába, az odamegy az ülő társához, 
megérinti a vállát és leül a helyére.  

 
4. Lássuk, hogy folytatódik a történet? Jósolj! 

 
Olvasás a 64. sorig. 

 
5. Mi lesz a mese befejezése? 

 
Felolvasás végig, a tanulság megbeszélése, jóslások 
bemutatása- volt-e aki eltalálta? 
 
Készítsünk párban tulajdonsághálót a szereplőkről! 
A tulajdonságokat a történet eseményeivel alá kell 
támasztani! 
 
 

 

Jósló technika 
Tanári bemutatás, a 
könyvek csukva vannak! 
A táblázatot 
elkészíthetjük órán, de 
beragaszthatjuk a 
füzetbe a kinyomtatott 
táblázatokat. 
Táblakép3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarkok játék 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerepháló Tábla 4 
Bemutatás az osztály 
előtt. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Olvassuk el a könyv 57. old szövegét! Emeljük ki a 
lényeget! 
Oldjuk meg a könyv 57/3, feladatát! 
Házi feladat olvassátok el, ki volt Puskin. Feladat: 57/1. 
 
 
 

Egyéni hangos olvasás. 
Egyéni feladatmegoldás. 

 
TÁBLAKÉP1.  

Vatta-vánkos, szingaléz, kis királyfi visszanéz, hulldogáló, szembeszálló, 
mesejáték az egész 

TÁBLAKÉP2.  
 

Tenger virág nyílik tarkán körülötte, 
De ő a virágra szemét nem vetette; 
Egy kőhajtásnyira foly tőle a patak, 

Bámuló szemei odatapadtanak. 
(Petőfi: János vitéz) 

 
Az árnyékok vékonyodnak, 

A patakok hűvösödnek 
Hosszú őszt a maradóknak, 

Jó utat az elmenőknek. 
( Kányádi: Őszeleji kívánság) 

 
Reggel süt a pék, süt a pék 

Gezemice-lángost 
Rakodó nagyanyó 
Beveti a vánkost. 

(Weöres S: Csupa fehér) 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


