
obrazovne / oktatási:

Mese

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Összefoglalás

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 meséről tanultak összefoglalása.

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)

 
A székem, a téma és én 
A székkel sok  mindent lehet csinálni. Ráülni, 
állni…gyűjtsük össze, mi mindenre jó a szék! 
 
A szék most a mese témakört jelképezi. 
A testhelyzeteddel azt kell kifejezned, hogy milyen volt a 
viszonyod a témához. 
A következő helyzetek közül választhatsz: 
1. A szék előtt a földön ülsz = a téma túl nehéz volt, nem 
tudtam vele megbirkózni 
2. a szék mellett állsz = kicsit távoli, nem ismerem ki 
magam a sok ismeret között 
3. a széken ül = érdekel 
4. a széken áll = sok tapasztalatom van, mindent tudok,  
 
Nézz körül, jegyezd meg, kikkel érzel hasonlóan! 
Alkossatok csoportot úgy, hogy minden testhelyzetet 
felvett tanuló legyen a csoportban! 
 
Beszéljétek meg , hogy ki miért választotta a 
testhelyzetét! Mi tetszett, mi volt nehéz 
 
Csoportbeszámoló : mindenki valamelyik társának a 
véleményét meséli el: (pl:: Gabinak az okozott 
nehézséget, hogy megjegyezze a mese fajtáit) 
 

 
 

Frontális megbeszélés 
után egyéni döntés és 
bemutatás 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
csoportalakítás 

 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Amnéziaparti:  
 
Minden tanuló hátára ráragasztunk egy szereplő nevét. 
Sétálgatás közben kérdéseket kell feltennie társainak, akik 
igennel vagy nemmel válaszolnak. 
Aki kitalálta , ki ő, leül a helyére. 
Melyik mesére gondoltam? 
No, te maradj itt, főzz kását, addig mi elmegyünk vadászni. ( 
Fehérlófia.) 
Ne féljetek, visszatérek, s folytatom a bölcsességet  
( Jeromos a remeterák Nemes N Á) 
Sajtot talált a holló ( Rónay György: A holló és a róka) 
Szerzünk hordókat. Látjátok ott azt a nagy hegyet?  
( A bolond falu) 
Szép vagy és én igen hitvány termetű vagyok.  
( Aiszóposz: A fenyőfáról és a galagonyáról) 
Otthon egy galambot megfogott, két szita közé tette… 
( Az okos lány) 
Minden asztal húzzon egy képet, amelyik mesére ráismer, 
azzal a mesével kapcsolatban kell megoldania a feladatot. 

1. Andersen: A teáskanna 
2. Fehérlófia 
3. Tündérszép Ilona és Árgyélus 
4. Puskin: Mese a halászról meg a kishalról 

 
Feladatlap- csomagolópapíron 
A mese címe: 
 
Formáját tekintve:  
 
Eredetét tekintve: 
Jellegzetes mesekezdés, befejezés, kifejezések 
Mesekezdés Mesebefejezés Kifejezések 
   
   
Jellegzetes meseszereplők 
Képzeletbeli 
lények 

Csodás 
tulajdonságokkal 
felruházott tárgyak, 
élőlények 

Reális világ 
szereplői 

   
   
   
Jellegzetes események 
Próbák, 
akadályok 

Átváltozások 

  
 

Játék 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Puzzle- tankönyv 
illusztrációi fénymásolva, 

összevágva 
 
Csomagolópapíron 
elkészített táblázatok 

Mindenki más színű 
filctollal dolgozik 
 
Ellenőrzés Körforgó 
technikával: egyet 

forgunk, ellenőrizzük , 
kiegészítjük a másik 
csoport munkáját. 
 

Ellenőrzés tanári 
részvétellel, 
folyamatosan 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Kilépőkártya : Rövid fogalmazás arról mi mindent tudtál meg ebben a témakörben, 
milyen kérdéseid maradtak? 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


