
obrazovne / oktatási:

Mese

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Mese - összegzés

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 tanultak rendszerezése, összefoglalása.

funkcionalne / funkcionális: Rendszerező képesség, együttműködés, memória, logikus gondolkodás.

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)

 
ESZKÖZÖK: füzet, könyv, tábla, ly-j kártya kartonból, 
szókártyák, A,B,C tábla, csomagolópapír, ragasztó 
Táblán: abc következő betűjét írtam: mi az óránk 
címe? 
 

1. Kbtyfl á nészfllém 
Játék a mesékkel 
 

2. LY/J kártya:  
akadály, jaguár, király, mosoly, erkély, 
Hüvelyk, kastély, tanulj, befejezés 
 

3. Szókártyákat találtok  a földön A csapatotokból 
egy embernek minél gyorsabban oda kell 
mennie, megjegyeznie, és a helyére érve 
lediktálnia a többieknek a szavakat. 

 
Népmese, variációk, születik, szájhagyomány, vágyai. 
 
 

 
 
 
 
 
A kártya egyik felén ly, a 
másikon j. Azt a felét kell 
felmutatni, ahogy a szót 
leírjuk. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. Mondatalkotás : alkossátok meg a gyűjtött szavakkal a 

mese fogalmát! 
2. Diákkvartett: győződjetek meg róla, hogy a csoportotkban 

mindenki tudja:  
- Mit nevezünk mesének? 
- fel tudod sorolni a mesefajtákat 
- mit nevezünk állatmesének? 
- tündérmese jellemzőit 
- mit nevezünk hősmesének?  
- Mit nevezünk csalimesének? 
- Mit nevezünk fabulának? 

3. Javítsd a tanárt! 6 hibát rejtettem el a következő 
szövegben. Találjátok meg! 
A népmese a nép ajkán születik, a nép vágyait meséli el. Szerzőjét nem ismerjük. 
A műmese szereplőit ismerjük. A mese mindig prózai formájú. 
Az egyik legkedveltebb mese a tündérmese, más néven csodásmese  ( varázsmese) . 
Főhőse csodák és varázseszközök segítségével bármilyen akadály legyőzésére képes. A 
hősmese főszereplője átlagos ( természetfeletti) képességekkel, köznapi  ( 
nagyszabású) tetteket hajt végre.  

4. Oldd meg a tk. 66. old: 1. feladatát! A könyv szavait halmazábrába írjátok be! 
5. A B C  

A tanult mesékkel kapcsolatban kérdéseket olvasok és a b c választ. A, B, C táblát 
kaptok. Beszéljétek meg a választ, majd a csoportból mindig más mutassa fel a helyes 
megoldást! 

1. A Tündérszép Ilona és Árgyélus mesében hány pofon csattan el?  
A, 11   B, 22     C, 24 

2. A taligának hány kereke van? 
A, nincs  B, 4   C, 2 

3. Az okos lánynak Lyukas korsót kellett megfoltoznia. Mi nem kell a valóságban a 
foltozáshoz? 

A, Tű   B, olló   C, ragasztó 
4. A tülök a szarvasmarhafélék melyik része? 

A, patája  B szarva  C, metszőfoga 
5. Ki nem fabulaszerző? 

A, Illyés Gyula  B, Aiszopusz  C, La Fontaine    ( Heltai Gáspár) 
6. Ki adhatta fel a következő táviratokat? Írjátok fel a füzetetekbe! 

o Ügyes fodrászt keresek, aki eltünteti aranyhajamból hiányzó tincsem nyomát. – 
Tündérszép Ilona 

o Fázunk és éhesek vagyunk. Édesanyánk elrepült. Aki látja merre repül, sürgősen 
küldje haza! Griff-fiókák 

o Szemgyógyítót keresek, aki kitisztítja homokkal teleszórt szememet! . varangy- 
Hogyan győzte le a jaguár a teknőst. 

o Eltűnt nyakamból varázssípom, a becsületes megtaláló ingyen varázsitalt kap 
tőlem. – Vénboszorkány 

o Sűrű, tövises, kicsi, csúnya bokor nő méltatlanul lábamnál. Segítsen valaki!- 
fenyő- Aiszopusz: A fenyőfáról és a galagonyáról 

7. Egészítsétek ki a kognitív térképet úgy, hogy ráragasztjátok a szavakat, amit kiosztok 
csoportonként!      Táblakép – szókártyák szavai kékkel 

 

Ellenőrzés véletlenszerű 
felszólítással: pl. 
tapsolok, ki tud 
leggyorsabban utánozni, 
majd felszólítom a 
leglassabbat, 
leggyorsabbat, 
megérintem a fülem…stb. 
 
Jelentkezhetnek, amikor 
hallják, megkaphatják 
írásban és aláhúzhatják. 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Másoljátok le a füzetbe a kognitív térképet! 
Végül hallgassuk meg  A furfangos székely menyecske című mesét Sebestyén István 
előadásában. 
 

 
A népmese a nép ajkán születik, a nép vágyait meséli el. Szerzőjét nem ismerjük. 
A műmese szereplőit ismerjük. A mese mindig prózai formájú. 
Az egyik legkedveltebb mese a tündérmese, más néven csodásmese  ( varázsmese) . 
Főhőse csodák és varázseszközök segítségével bármilyen akadály legyőzésére képes. A 
hősmese főszereplője átlagos ( természetfeletti) képességekkel, köznapi  ( 
nagyszabású) tetteket hajt végre.  
 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


