
obrazovne / oktatási:

A mítoszok világa

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Petőfi: Múltunk a mítoszokban

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 görög istenek megismerése, a történelemből tanult mitológiai ismeretek ismétlése.

funkcionalne / funkcionális: Önálló véleményalkotás, problémamegoldó képesség, kreativitás, 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)

 
ESZKÖZÖK: képkártyák, csomagolópapír, filc, zsírkréta 
 
Minden asztal kap egy csomagolópapírt, filcet, zsírkrétát, majd tervezzetek egy istent. Találjátok 
ki, hogy minek az istene lesz, mi lesz a neve, mi lesz a jelképe, pl. a tárgy amit a kezében tart. 
Jellemezzétek az istent tulajdonságai szerint! 
Legyen aki fogalmaz, ír, rajzol, s aki majd bemutat. 
 
Ha elkészültek a munkák, minden csoport bemutatja az elkészült rajzot. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Alkossatok két kört, a belső körben heten álljanak, náluk 
van a képkártya. A külső körben állók szembefordulnak a 
belső körben állókkal, majd elmondják a kártyájukon 
olvasható információt, majd kikérdezik a társukat, addig 
kérdezgetik, míg hibátlanul nem megy. 
Utána fordul a külső kör egyet. 
Ha végigért a kör, csere, a külső körben állóknál lesz a 
kártya, és a belső kör halad. 
 
Nyisd ki a könyvet a 125. oldalon! Jelöld be azokat az 
isteneket, akik nem szerepeltek a kártyákon! 
Olvassuk föl, mit kell tudni róluk. 
 
Oldjuk meg a könyv 125/ 2. feladatát! 
 

14 diák vehet egyszerre 
rést, illetve a külső 
körben haladhatnak 

párosával is. 
Melléklet. 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Írj egy rövid szöveget Kedvenc istene címmel! Indokold a választásod!  Nézd meg a 
képeket is! 
 
Felolvasás, vagy ha nem készültek el, házi feladat a befejezés. 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


