
obrazovne / oktatási:

Kommunikáció

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Nonverbális kommunikáció

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 testbeszéd formái, a nonverbális kommunikáció jelrendszere, szabályai.

funkcionalne / funkcionális: Önálló véleményalkotás, problémamegoldó képesség, önállóság, nonverbális 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)

 
ESZKÖZÖK: Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv 
Írólap, ragasztó,feladatlapok, képek kivetítve. 
Füzet, írószerek 
 
1.Körben ülünk. Fejezzük ki testbeszéddel, milyen hangulatban vagyunk éppen, próbáljuk meg 

kitalálni egymás érzéseit, hangulatát.                 A tanár kezdje a játékot. 

2. Most milyen jelekkel adtuk át az üzeneteket?   Milyen testrészek jelzéseiből olvastuk ki a 
hangulatot? 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. A kommunikáció milyen összetevőiről tanultunk a múlt 

órán? 
A múlt órai összefoglalás fogalmainak kivetítése (piros+ 
zöld), a tanultak átismétlése                                                   

 
2. Egészítsük ki a zöld részt a mai játéknak megfelelően. 

Mindenki önállóan, majd ellenőrzés a kivetített 
kiegészítésről. 

3. Páros játék: tükörjáték. 
Egyik tanuló a tanári instrukciónak megfelelően testével –
szoborban- kifejezi a megfelelő állapotot, a másik 
megpróbálja ugyanazt visszatükrözni; egy idő után 
szerepcsere. 
Először tisztítsuk meg a tükröt, jól dörzsöljük meg fentről 
leiig. Most az elégedettség arcát mutassuk, aztán a 
fáradtságét, most citromba haraptunk, aztán megfájdult a 
hasunk. Most aggódsz, mert meg kell mutatnod a rosszul 
sikerült dolgozatod anyukádnak, aztán örülsz, mert nem 
szidott meg, de büntetésképpen nem számítógépezhetsz 1 
hétig. Stb. 
 

4. Kooperatív csoportmunka 
4 fős csoportok kialakítása. 
Mindenki kap egy feladatlapot, amelyen 4 feladat van, 
ebből csak egyet kell megoldania a tankönyv egy-egy 
szövegrészletének segítségével.  Erre 5 percetek van. Ez 
után az azonos feladatot megoldók összehasonlítják, ha 
kell, kiegészítik a megoldásokat, majd  a saját csoportjukba 
visszaülve a másik három tanuló feladatmegoldását is 
átírják a lapra, majd beragasztják a lapot a füzetbe. 
 
FELADATLAP 
 

1.táblakép  
 
 
 
 
 
 
2. táblakép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden tanulónak  1-1 
feladatlap. 
Differenciálás 
lehetősége. 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Miről árulkodik a testbeszéd a képeken? Figyeljétek meg a térközszabályozás, a 
testtartás, az arcjáték, a tekintet szerepét! 
Találjatok ki rövid történeteteket a képekhez! 

  
 

  

 
1. táblakép 
 
A kommunikáció 
 
1.feladó =             (      )                                
2. címzett =           (     )                               
3. üzenet =             (     )                        
4. kód =                  (     )                            
5.csatorna =            (     )               
 
2. táblakép        
 
A kommunikáció=közlés 
1.feladó =  (egy tanuló) 
2. címzett =  (a csoport) 
3. üzenet =(hangulat, érzelem) 
4. kód =  (testbeszéd) 
5.csatorna =  (testtartásunk, arcunk megfigyelése,látás) 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


