
obrazovne / oktatási:

A mítoszok világa

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Prométheusz

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:

Prométheusz történetével való megismerkedés, a tűz fontossága, történelmi ismeretekkel való 
tantárgyi koncentráció.

funkcionalne / funkcionális: Önálló véleményalkotás, problémamegoldó képesség, önállóság, verbális kifejezőkészség, 
feladattartás, 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: csomagolópapír, filc, zsírkréta, piros lap, 
esetleg: interaktív tábla, kis lapok névjegykártyának 
 
Minden asztal kap egy csomagolópapírt, filceket, zsírkrétát. 
Készítsetek egy plakátot a görög mitológiáról. Mindent 
próbáljatok rajzban ábrázolni, ami eszetekbe jut. 
 
Az asztaloknál egy diák marad, aki bemutatja a másik 
csapatnak az elkészült tablót, válaszol a kérdésekre, a 
csoport többi tagja átmegy a másik asztalhoz. 
 

Felelevenítjük a 
történelmi ismereteiket. 
Használhatjuk a 
tankönyvből kimásolt 
képeket 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Igaz-hamis játék: 
A mítosz - mint irodalmi műfaj - a világ 
keletkezéséről, az istenekről, többnyire isteni 
származású, emberfeletti képességekkel rendelkező 
hősökről szóló elbeszélés.  
 
Emberfeletti képességekkel rendelkező hősökről szól. 
 
Írásos formában terjedtek el.  
 
Konkrét történeteket mesélnek el létező 
személyekről.  
 
Tudományos magyarázatot ad egyes ismeretlen 
dolgokra. 
 

A mitológia az ókori isteneknek neveinek gyűjteménye 
 
Olvassátok el a könyv 126. oldalán található történetet! 
 
Képzeljétek el, hogy egy híres filmrendező Prométheusz  
történetét szeretné elkészíteni, és benneteket bízott meg a 
castingolással, azaz a szereplők kiválogatásával! Kit 
választanátok Prométheusz szerepére? Indokoljátok a 
választásotokat! 
Tankönyv 127/3. 
 

Piros lap 
 
 
 
sdt feladatok 
(interaktív tábla 
használatával elérhető az 
www.sdt.hu-ról 
 
Használhatunk ehhez a 
feladathoz újságokból 
kivágott képeket 
férfiakról, híres 
színészekről. 
 
 
 
Önálló olvasás 
 
 
A szöveghez mellékelt 
szövegértés feladatlap is 
tartozik. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Készítsük el Prométheusz névjegykártyáját! 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


