
obrazovne / oktatási:

A szavak alakja és szerkezete

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Irányított fogalmazás

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:

Fogalmazási, helyesírási gyakorlat, a tanult anyag alkalmazása a gyakorlatban.

funkcionalne / funkcionális: Fogalmak értelmezése és helyes felhasználása szövegértelmezésben Problémamegoldó képesség 
fejlesztése. Szótárhasználat az írásbeli szövegalkotás képességének fejlesztéséhez. Az egyéni 
szókincs bővítése és árnyalása.

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)

 

Játék: Csoportos szoboralkotás 

Alkossunk 3-4 (5-6) fős csoportokat, majd fejezzük ki 

szoborkompozíciókkal: a  büszkeség szobrát, a düh 

szobrát, a csalódottság szobrát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Különböző képességű 
gyerekek kerüljenek a 
csoportba, mert a feladat 
megoldásakor is 

maradnak ugyanebben 
az összetételben. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

1. Tollbamondás 

A cím helye kimarad 

 

     A kutya jókora darab húsra tett szert. 

     A patak partjáig loholt foga között szorítva zsákmányát, és 

roppant büszke volt magára. A patakban azonban meglátott egy 

másik kutyát ugyanakkora darab hússal a szájában, mint az 

övé. 

 

 

2. Folytassátok a mese tárgyalását , ill. írjátok meg a mese 

befejezését!  

A fogalmazásnak tartalmaznia kell: 

• A mese címét 

• a büszke szó egyik ellentétes szavát 

• a büszke szó egyik rokon értelmű kifejezését 

• a lohol ellentétes hangulatfestő szavát 

• 1 hangutánzó szót 

• Ki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli 

közmondást 

Aláhúzással jelöljétek a beépített elemeket! 

 

 

Mit jelent a „szert tenni” kifejezés?  

 

3. A mesék meghallgatása, értékelése. 

 

4. Most hallgassátok meg a teljes mesét: 

 

A falánk kutya (La Fontaine)  

 

A kutya jókora darab húsra tett szert. A patak partjáig loholt, foga között szorítva zsákmányát, és 

roppant büszke volt magára. Ott azonban meglátott egy másik kutyát éppakkora darab hússal a 

szájában, mint az övé. Nem vette észre, hogy ez csak a vízben tükröződő képmása. Mivel nagyon 

elbizakodott volt, mert az első zsákmányt könnyen szerezte, vetélytársára vetette magát, hogy 

megszerezze az ő zsákmányát is. Végül beleesett a patakba, s hogy meg ne fulladjon, kénytelen volt 

kitátani a száját, mire a hús belepottyant a vízbe. 

5. A mesék melyik csoportjába sorolhatjuk? Milyen jellemzői vannak? 

 

 
 
A bekezdésekre hívjuk fel 
a figyelmet! 

 
Minden csoport kapjon 
egy fénymásolt 
változatot, arról javítsa 
mindenki a sajátját, majd 

1 váltással egymásét is, 
 
 
Közösen írják meg a 

mesét, de mindenki 
füzetébe kerüljön bele. 
Ajánlatos terjedelmet is 
meghatározni. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

Házi feladat: Rajzoljátok le 5 diaképben  a meséteket. 

 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


