
obrazovne / oktatási:

Régmúlt események megidézése

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A szóbeli közlés - 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:

a szóbeli közlés jellemzőinek megismerése

funkcionalne / funkcionális: kreativitás 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)

 

Eeszközök: rajzlap, ragasztó, üres lap, puzzle 
Egy puzzle-t kaptok egy borítékban. Ragasszátok fel a 
képet a rajzlap közepére! 
 
Mit láttok a képen? Tanultatok már az őskor művészetéről 
történelem és rajz órán is. 
Most kerekasztal játékkal elevenítjük föl a tanultakat. 
Egy lap jár körbe, mindenkinek egy dolgot kell mindig 
felírnia a lapra, amikor rá kerül a sor. 
 
 
 
 
 
Ellenőrzés: Fürtábra a táblán 

melléklet 
fontos, hogy 
ellenőrizzük, hogy 
szépen középre 
ragasztották-e a képet. 
Esztétikailag is 
értékeljünk, ne csak a 
gyorsaság legyen a 
fontos! 
 
 
 
 
 
táblakép 

 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Az ősember miért varázsolt? 
Miben hitt? 
 
„ A dél-afrikai busmanok, ausztráliai törzsek és sarkvidéki törzsek és sarkvidéki népek, 
melyek megrekedtek a halász-vadász gazdálkodási fokon, nagy vadászataikat 
megelőzően és követően ma is titokzatos szertartásokat végeznek. E szertartások 
motívuma, hogy az elejtendő vad képét lerajzolják, s a képmás köré gyülekezve 
dárdáikat ünnepélyesen beléje döfik, állítólag azért, mert e nélkül képtelenek lennének a 
valóságosat elejteni.” 
Képzeljétek el, hogy az őskorban éltek, egy szertartást végeztek azért, hogy sikeres 
legyen a vadászat! Készítsetek állóképet! 
 
Varázslat közben varázsigéket mormoltak. 
Gyűjtsetek közösen ismert varázsigéket! 
Gyűjtsük össze a táblára! 
 
Nézzük meg, milyen jellemzői vannak! 
 
Írjatok önállóan varázsigéket!  
Olvassuk föl, a legjobbnak ítéltek kerüljenek fel a táblára! 
 
Őseink mivel nem ismerték az események valódi okait, a hasonlóságot tartották a 
leglényegesebbnek. Biztosak voltak abban, hogy bármely kívánt eredményt el tudnak 
érni a cselekmény utánzásával, tehát amit a képmással művelnek, az megtörténik a kép 
eredetijével is. Azért, hogy sikerrel járjanak, varázsénekeket is énekeltek. Olvassunk el 
egyet közösen! 
 

Esővarázslás 
( Torres-szigetek) 

 
Felhő, felhő, felhő az égen. 

Szállj, szállj, felhő! Szállj, szállj, felhő! 
Gyékényt terítek, 
Esőfelhőt terítek. 

 
Milyen jellemzői vannak ennek az esővarázsló éneknek? Olvassuk el ritmizálva! 
Tapsoljunk a hangsúlyos szótagokra! 
Rímel ez a vers? 
Mik a legfontosabb jellemzői? 
Próbáljatok varázséneket írni arról, hogy ne keljen iskolába járni! 
 
Most olvassátok fel a párotoknak a verseteket! 
Hallgassátok meg a társatok véleményét! 
Javítsátok, alakítsátok a verseteket! 
 
Mindenki magában olvassa el a tankönyv 10-11. oldalának szövegét! 
Jelöljétek ?  jellel, azokat az ismereteket, amelyeket már eddig is ismertetek! 
Jelöljétek + jellel, ahol kiegészítenétek az olvasottakat! 
Jelöljétek ? , ahol kérdeznétek, és húzzátok alá ott, ahol nem így tudtatok valamit. 
 
Ellenőrizzük le, mire emlékeztek az olvasás és megbeszélés után! 
Diákkvartett: 

1. Milyen ősi eredetű ritmikus szövegtípusokat ismertek? 
2. Mit nevezünk szóbeli közlésnek? 
3. Milyen jellemzői vannak a szóbeli közlésnek? 
4. Mi jellemezte az ősemberek mágikus gondolkodását? 
5. Maradt-e a magyar költészetből az írásbeliség megjelenése előtti szöveg? 

 
 
 
feladatlap 
 
 
 
 
 
A gyerekek 
megmerevednek, mint egy 
kép egy adott 
szituációban. Lehetnek 
tárgyak is. Amikor a tanár 
megérinti a vállukat, egy 
mondatot kell mondaniuk 
az adott szerepben. 
 
Táblakép 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindenki felolvashatja a 
versét, aki szeretné, de 
nem kötelező. 
 
 
 
 
 
Megbeszélés frontális 
beszélgetéssel. 
 
 
 
Használhatjuk a korábbi 
szín-és szerepkártyákat itt 
is. 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Olvassuk el a Simi-samu szövehet a tankönyv 10. oldalán! 
 
Húzd alá a versben, amit viccesnek találsz! 
Házi feladat: tk 10. oldal ( kék rész) 1. feladat 

 

 

Táblakép 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Táblakép 2. 
abrakadarba 
hókuszpókus 
liptu szempra 

alomohóra 
szerpen zortia 

expekto patronum 
 

őskor 

ősember 

barlang 

tűz varázslat 

halászat 

vadászat 

barlangrajz 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


