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A TÁRGY MINT MONDATRÉSZ 

JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE 

ÉVFOLYAM 

7. 

TANTÁRGY 

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A foglalkozás elsődleges célja a tárgy mint 

mondatrész gyakorlása (előzetes tudás szükséges: 

tárgy fajtái) és a Jézus Krisztus születése c. történet 

feldolgozása nyelvtani, mondatelemző módszerekkel. 

Emellett az anyanyelvi kulcskompetenciák, így az 

olvasott szöveg értése, a helyesírás, a nyelv 

szerkezetének megfigyelése és gyakorlati használata, 

önkontroll és szövegjavítás fejlesztése, elmélyítése.  

A foglalkozás további célja a kooperációs 

tevékenységekben megjelenő kompetenciák 

fejlesztése.  

Cél a karácsonyi történet részletesebb megismerése 

és az ünnepre való hangolódás is.  

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

Az adventi időszakban megvalósuló foglalkozás az ünnepre való hangolódás 

segítésével kezdődik, énekléssel és közös élmények felelevenítésével. Ezen 

élmények mentén továbbhaladva jutunk el az óra tantárgyi céljához, a 

mondatelemzéshez, majd csoportmunkában folytatva elemezzük Jézus 

születéstörténetének bizonyos részeit, különös tekintettel a helyesírás 

gyakorlására és a tárgy mint mondatrész elemzésére változatos, játékos 

módszerek segítségével.   

 

 

 

IDŐKERET 

45’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Kivetítő, laptop/interaktív tábla; M1, M2: Ó jöjjetek, hívek 

(dallam, kotta); M3: Képanyag válogatott képei; Blu Tack, 

füzet, Történetek a Bibliából c. könyv; M5: Online feladat 

M4: Nyomtatott szövegrészletek 

 

 
A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó MELLÉKLETEK a Református 
Tananyagtárban (reftantar.hu) a kiadvány aloldalán érhetőek el.  
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10' 
Ráhangolás, 

motiváció 

Az adventi időszakban vetítsünk a gyerekeknek képeket a korábbi 

osztálykarácsonyukról, és kezdeményezzünk beszélgetést: Mit érzel, 

hogy láttad a képeket? Mit éreztél akkor? Mit szeretnétek az idei 

osztálykarácsonyra? Mit ünneplünk karácsonykor? (A Megváltó 

születését ünnepeljük.) 

Énekeljük el közösen az egyik adventi himnuszunkat, a Református 

Énekeskönyv 327. dicséretét: Ó jöjjetek, hívek… 

Kivetítő, 
laptop 

M1: Ó, jöjjetek, hívek 

dallam 

M2: Ó, jöjjetek, hívek 

kotta 

Ha nekünk 
nincsenek képeink, 

kérhetünk az 
osztályfőnöktől 

vagy előzetesen a 
gyerekektől. 

10’ 
Gyakorlás, 

ismétlés  

Az előbb feltett kérdéseket vetítsük ki az interaktív táblára, és 

elemezzük ezeket közösen! 

A kérdések elemzése után írjunk rövid válaszmondatokat a táblára, 

amelyeket szintén elemezzünk úgy, hogy minden mondathoz egy-egy 

tanulót hívjunk ki! 

Kivetítő, 
laptop/interakítv tábla 

 

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

TANANYAGOK/ 
ESZKÖZÖK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TNp49evnY4M
https://csecsy.hu/system/files/2020-09/o_jojjetek_hivek.pdf
https://csecsy.hu/system/files/2020-09/o_jojjetek_hivek.pdf
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3’ 
Csoport-
alakítás 

Alakítsunk 4 fős csoportokat úgy, hogy a tanulók a feldarabolt képek 

egyes darabjait kihúzva keresik meg a saját csoportjukat, majd 

leülnek a csoportasztalhoz.  

M3: Képanyag 

válogatott képei 
 

8’ 
Tollba-

mondás  

Ragasszuk fel a táblára a biblia történet egyes szövegrészleteit úgy, 

hogy minden csoportnak más részlet jusson. A feladat, hogy a csoport 

tagjai egyesével kifussanak a táblához, egy mondatot megjegyezzenek 

(a lehető legpontosabban!), majd a csoportjukhoz visszafutva 

lediktálják. A mondatokat mindenki írja le a füzetébe, a csoport 

tagjai segíthetnek egymásnak! Miután az utolsó csoport is 

végzett, jöhet az ellenőrzés. Osszunk minden csoportnak 1-2 db 

Történetek a Bibliából c. könyvet, majd minden csoport ellenőrizze s 

javítsa a leírt szövegeket! Az a csoport nyer, amelyik a legyorsabban és 

a legkevesebb hibával dolgozott.  

Blu Tack, 
füzet, 

Történetek a Bibliából 
c. könyv 

M4: Nyomtatott 

szövegrészletek  

Ötlet: 
Az ellenőrzést úgy 
végezhetjük, hogy 

időmérőt 
használunk, 

minden csoportnál 
rögzítjük a 

befejezésének 
idejét, majd az 

esetleges 
hibapontokat 

hozzáadjuk a mért 
időhöz. 

Variáció: A 
csoporton belül 

egyéni feladatként 
is értékelhetjük a 

megoldásokat.  

10’ Gyakorlás  

Osszunk minden csoportnak egy tabletet vagy laptopot. Nyissuk meg az 

online feladatot, amelyben a hiányzó mondatrész mindig a 

tárgy, ezt kell pótolni. A tanulók a pótolt szót a füzetbe is írják le 

egymás alá, mellé pedig állapítsák meg a tárgy fajtáját. 

M5: Online feladat 

Ha nem áll 
rendelkezésünkre 

elegendő 
tablet/laptop, 

akkor az online 
feladatot közösen 

csináljuk meg! 

https://drive.google.com/drive/folders/1eQZzLqIeJ83ouw5TgMGNqp4WHBrOA_Nx
https://learningapps.org/display?v=pk68zg41n19
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2’ Házi feladat 

A tanulók elemezzék a korábban leírt tollbamondás szövegét, húzzák 

alá az eddig tanult mondatrészeket, és készítsenek hozzá ágrajzot!  
Füzet  

2’ 
Óra lezárása,  

értékelés  

Értékeljük a tanulók és a csoportok munkáját! A tanulók a teremből 

kifelé menet rajzoljanak egy smiley-t a táblára annak megfelelően, hogy 

hogyan érezték magukat az órán! 

  

 


