
obrazovne / oktatási:

A mítoszok világa

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A küklopsz barlangjában

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:

Odüsszeusz történetének megismerése.

funkcionalne / funkcionális: Önálló véleményalkotás, kreativitás, problémamegoldó képesség, önállóság, verbális 
kifejezőkészség, akusztikus  figyelem és memória, koncentráció, együttműködési képesség, 
szerialitás, analizálás, szintetizálás.

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)

 
Nézd meg a képet alaposan! Írj egy rövid történetvázlatot! 
Kik lehetnek a képen? 
Hol játszódik a történet? 
Milyen a szereplők viszonya? 
Mi történik a képen? 
 

 
 
A vázlatod beszéld meg a pároddal! 
Írj egy rövid történetet a vázlat alapján! 
 
Önként jelentkezők írásainak bemutatása. 
 

Képek a korábbi 
óravázlatokban 

megtalálhatóak 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
A szöveg elolvasása 
 
Javítsd a tanárt! Ha észreveszed a hibát, írd le a füzetedbe! 
 
Odüsszeusz 10 ( 12) társával a küklopszok szigatére hajózott, 
ahol megtalálták Posszeidon ( Polüphémosz) barlangját. Az 
óriás beterelte a nyájat ( csak a nőstényeket) a barlangba, majd 
egy nagy követ gördített a bejárathoz. Mikor felkapcsolta a 
lámpát ( tüzet gyújtott), meglátta a jövevényeket.  
 
Újra felolvasom a szöveget. A hibás szavak mellé most a helyes 
megoldást írd oda! 
 
Négyen párban. 
Páros fogalmazás:  
„Mikor a küklopsz befejezte a fejést, és tüzet gyújtott, meglátta 
a betolakodókat. Megkérdezte tőlük, hogy kik ők, és hogy 
kerültek ide.” 
 
A páros egyik tagja fogalmazza meg:  
1. Hogy mondaná el ugyanezt a küklopsz? 
A páros másik tagja fogalmazza meg:  
2. Hogy mondaná el ugyanezt Odüsszeusz? 
A négyes második párosának egyik tagja fogalmazza meg: 
3. Milyennek látja a küklopsz Odüsszeuszt? 
4. Milyennek látja a Odüsszeusz a küklopszot! 
 

Felolvasás a következő sorrendben történik: 4, 3, 1. 2. 
Milyen ember Odüsszeusz? 
 
Bizonyítsd a történet egy részletével! Húzd alá a 
mondatokat a könyvedben! 
Bátor , Ravasz, Találékony, Vakmerő, dicsekvő 

 
A csoportok megkapják kártyán a történet szerkezetének 
pontjait. Tegyétek sorrendbe! 
a hajósok a barlangban 

a küklopsz hazatér 
kegyetlenkedése: 
megölt két embert (este) 
megölt két embert (reggel) 

megölt két embert (este) 
leszámolnak vele: 
leitatják 
Odüsszeusz megmondja a nevét: Senki 

megvakítják. 
próbál segítséget kérni 
megszöknek 
visszakiabálnak 

 
 

 
 
A hibákat vastagon 
kiemeltem, a helyes 

megoldást zárójelbe 
tettem. 
 
 
Frontális javítás: olvasom 

a rossz szöveget, 
megállítanak, ahol a hiba 
és azonnal javítják is.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Szerkezeti kártyák 
 
 

 
 
 
Megoldás: táblakép 

Kártyák: melléklet 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Tervezz pénzérmét a görög mitológiai történetekből választott szereplő 
jellegzetességeinek ábrázolásával. 

 
 

Bevezetés: a hajósok a barlangban 
Bonyodalom: a küklopsz hazatér 
Kibontakozás: Polüphémosz kegyetlenkedése: 
                                  megölt két embert (este) 

                                  megölt két embert (reggel) 
                                  megölt két embert (este) 
 
Odüsszeuszék  leszámolnak vele: 
                                  leitatják 
                                       Odüsszeusz megmondja a nevét: Senki 
                                        megvakítják. 
Tetőpont: Polüphémosz próbál segítséget kérni 

Megoldás: Odüsszeuszék  megszöknek 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


