
obrazovne / oktatási:

Év eleji ismétlés

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A mesék világa – 2 óra

Nastavni predmet / Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom
Razred / Oszály: VI

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 készség fejlesztése

funkcionalne / funkcionális: együttműködési képesség, figyelem, koncentráció, memória fejlesztése

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 - Bevezető rész
(cca. 5 min./perc)

 
 

Eszköz: előre elkészített állatsziluettek, annyi színű filc, 

ahányan egy csoportban vannak. 
A tavalyi tanévben sok-sok mesével megismerkedtünk.  

• Soroljuk fel a mesék fajtáit! 
• Miért különlegesek az állatmesék? 

Állatsziluetteket kaptok, minden asztal másik állatot. Mindenki 
a saját filctollával dolgozzon! Az állat belsejébe a mesékben rá 
jellemező belső tulajdonságokat, az állat köré a rá jellemző 
külső tulajdonságokat írhatjátok.  
1 perc múlva cserélünk- minden asztal egyel továbblép, a másik 
asztal munkáját egészíti ki. 
 
Minden csapatból kérek egy diákot, aki felmutatja a kitöltött 
sziluettet, és elmondja azokat a tulajdonságokat, amelyeket 
együtt gyűjtöttetek. 
 
Bemutatás 

 

 

 

 

Tábla 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

Olvasd el figyelmesen, milyen építőelemekből áll össze a 
következő mese! 
 
Egészítsétek ki, majd folytassátok a párbeszédet még két 

kérdés-felelet váltásig! 
 

− Miért jársz olyan lassan? 
− Mert nagyon öreg vagyok már. 
− És miért olyan fakó a bundád? 
 

 
Adjátok tovább az elkészült párbeszédeket a következő 
asztalnak! Olvassátok el a párbeszédet, majd írjatok elé egy 
mesebevezetést! 
 
Olvassuk fel az elkészült mesekezdéseket! Melyik mesében 
milyen állat szerepelt? 
Miért ezt választottátok? 
 
Figyeljük meg hogyan kezdődtek a meséitek! Milyen 
mesekezdéseket ismerünk? 
Gyűjtsük össze a mesére jellemző formai eszközöket! 
Töltsétek ki  az írásvetítőn látható üres táblázatot! 
 
Cseréld ki a szereplőket! A két állatszereplő helyett szóljon a 

mese egy szegény asszonyról meg egy gonosz törpéről! 
Ismételd meg a párbeszédet ennek megfelelően! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet1 
 
 
 
 
 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Válaszd ki valamelyik csoport elkezdett meséjét, azt, amelyik a legjobban tetszik, menj 
ahhoz az asztalhoz, másold le, majd otthon házi feladatként fejezd be! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

Mesetípus Mesecím 

Csalimese  

 A tücsök és a hangya 

 Tündérszép Ilona és Árgyélus 

Műmese  

Vég nélküli mese  

Láncmese  

  

  

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


