
Az ötlet címe: Húsvéti ötlettár német nyelv és irodalom, illetve nemzetiségi népismeret órákhoz 

                                             Ideen zum Deutschunterricht  

a fejlesztő neve: Pálné Azari Erika 

 

 

Melyik történethez készült a feldolgozás?  

A húsvéti csoda/Die Ostergeschichte oder die Auferstehung Jesu Christi 

Forrás: https://reftantar.hu/oldal/Tortenetek_a_Bibliabol  

Milyen típusú az óra (tantárgyi vagy komplex)? 

Német nyelv és irodalom/német nemzetiségi népismeret órákhoz 

Melyik évfolyamra ajánljuk? 

5–8. 

Milyen célokat szeretnénk elérni a megvalósítás során? 

A történet megismerése 

A történet megértése 

A témához kapcsolódó fogalmak, kifejezések megértése, megismerése 

Szókincsbővítés 

A témához kapcsolódó ismeretbővítés idegen nyelven 

Kortörténeti ismeretek átadása idegen nyelven 

Az alaptörténet megismerése után a hozzá kapcsolódó fogalmak elmélyítése 

 

A feladatok tetszőleges sorrendben segíthetik az olvasás, illetve a hallás utáni szövegértést. 

A játékos feladatokat a tetszőleges kiválasztás alkalmassá teheti állomásokon végzett (csoport-, ill. pármunka 

formájában történő) feldolgozásra is. 

 

A tevékenységek rövid bemutatása 

Az alaptörténet – „Die Ostergeschichte oder die Auferstehung Jesu Christi” – szövegének megértése igényli a 

témához kapcsolódó fogalmak, szavak előzetes megismerését.  

A történet összefoglalja a keresztre feszítés történetét. A szöveges változat, illetve a hanganyag, videóanyag és 

képek felhasználhatók egymással kombinálva tetszőleges sorrendben. 

A játékos feladatok segítik az előzetes motivációt, tehermentesítést a szöveghez kapcsolódó kifejezések 

gyakorlásával. 

A feladatok utólagos alkalmazása a szelektív olvasás-, illetve hallásértést támogatja. A tanulók globális és 

szelektív olvasás- és hallásértési kompetenciája fejlődik. 

 

A feladatok feldolgozhatók egyéni, pár-, illetve csoportmunka formájában is. A páros és csoportmunka segíti a 

tanulók közötti véleménycserét, a szociális kompetencia fejlesztését. 

Milyen eszközökre van szükség a megvalósításhoz? 

Interaktív tábla vagy laptop, projektor 

A történet szövege papíralapon, illetve digitálisan, a videóváltozat, a hanganyag kép nélkül vagy a szöveg 

nélküli videóváltozat, vagy az interaktív játékot tartalmazó változat. 

  

https://reftantar.hu/oldal/Tortenetek_a_Bibliabol


Javaslat az ötletek megvalósítására 

 

Idő-

tartam 

(perc) 

Cél Tevékenységek Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

Variációk 

 

3 perc A téma iránti 

érdeklődés 

felkeltése 

01. Landkarte Puzzle 

A tanulók teljessé teszik a puzzleképet. 

 

 

A puzzle online elkészíthető. 

 

A puzzle segíti a témára való 

ráhangolódást. 

Egyéni/páros, 

ill. 

csoportmunka 

Feladatlap (01. 

Landkarte) 

Puzzle 

 

https://de.thejigs

awpuzzles.com/

make/ 

 

A 

puzzledarabok 

laminálva, 

borítékban 

Papíralapon 

(laminált 

kártyákkal), ill. 

interaktív táblán 

is végezhető.  

 

 

3 perc A téma iránti 

érdeklődés 

felkeltése 

02. Memory zum Motivieren 

A tanulók játszhatják a téma képeit 

bemutató memóriajátékot. 

A tevékenység a témára hangolódást 

segíti. 

Egyéni/páros, 

ill. 

csoportmunka 

Memory-Karten 

(02_Memory 

zum 

Motivieren) 

 

10–12 

perc 

A témához 

kapcsolódó 

szavakkal való 

ismerkedés. 

Előzetes 

tehermentesítés. 

Az olvasás-, ill. 

hallásértés se 

segítése 

03. Wortbedeutung mit Erklärung 

 

A témához kapcsolódó nehezebb 

szavak, kifejezések megértését rövid, 

idegen nyelvű magyarázat segíti. A 

betűjelekkel ellátott fogalmakat a 

tanulók a magyarázatokhoz rendelik és 

értelmezik. 

Egyéni/páros, 

ill. 

csoportmunka 

Szöveg vagy 

hanganyag 

 

Feladatlap (03. 

Wortbedeutung 

mit Erklärung) 

A feladat a 

szöveg olvasása 

előtt és utána is 

alkalmazható. 

3–5 

perc 

A témához 

kapcsolódó 

szavakkal való 

ismerkedés. 

Előzetes 

tehermentesítés. 

Az olvasás-, ill. 

hallásértés se 

segítése 

04. Wortbedeutung mit Bildern 

 

A témához kapcsolódó ismert és 

kevésbé ismert szavak megértését 

képek alkalmazásával segítjük. A 

fogalmakat a tanulók a nyíllal 

képekhez rendelik. 

Egyéni/páros, 

ill. 

csoportmunka 

Szöveg vagy 

hanganyag 

 

Feladatlap (04. 

Wortbedeutung 

mit Bildern) 

 

5 perc Globális hallás-, 

ill. olvasásértés 

fejlesztése 

05. Bilder zum Hörverstehen 

 

A tanulók a történet első hallása (ill. 

olvasása) után a látott képeket a 

hallottaknak megfelelően sorrendbe 

állítják.  

A képek melletti betűk helyes 

sorrendben értelmes szót alkotnak. 

A megoldás alkalmas önellenőrzésre. 

Egyéni/páros, 

ill. 

kiscsoportos 

munka 

Szöveg vagy 

hanganyag 

 

Feladatlap 

(05. Bilder zum 

Hörverstehen) 

 

8–10 

perc 

Globális hallás-, 

ill. olvasásértés 

fejlesztése 

06. Beschreibungen zu den Bildern 

 

A tanulók a szöveg megismerése után a 

történet képei mellé rendelik a 

szövegrészeket. 

A szövegrészek egyszerűsített 

formában adják vissza a szöveget. 

Egyéni/páros, 

ill. 

kiscsoportos 

munka 

Szöveg vagy 

hanganyag 

 

Feladatlap (06. 

Beschreibungen 

zu den Bildern) 

A képek 

kivágás után a 

történet alapján 

sorrendbe 

állíthatóak, 

majd ezután 

rendeljük hozzá 

a 

https://de.thejigsawpuzzles.com/make/
https://de.thejigsawpuzzles.com/make/
https://de.thejigsawpuzzles.com/make/


A feladat a szöveg betűjeleinek a képek 

számaihoz történő hozzárendelésével 

ellenőrizhető. 

szövegrészletek

et. 

5–6 

perc 

Globális hallás-, 

ill. olvasásértés 

fejlesztése 

07. Überschriften zu den Bildern 

 

A tanulók a szöveg megismerése után a 

történet képei mellé rendelik a 

feliratokat. 

A feliratok a szövegrészek címeként is 

megadhatóak. 

A feladat a címek betűjeleinek a képek 

számaihoz történő hozzárendelésével 

ellenőrizhető. 

Egyéni/páros, 

ill. 

kiscsoportos 

munka 

Szöveg vagy 

hanganyag 

 

Feladatlap (07. 

Überschriften zu 

den Bildern) 

A képek 

kivágás után a 

történet alapján 

sorrendbe 

állíthatóak, 

majd ezután 

rendeljük hozzá 

a címeket. 

8–10 

perc 

Szelektív 

olvasásértés 

fejlesztése.  

Idegen nyelvi 

kompetencia 

fejlesztése. 

A témához 

kapcsolódó 

szavak 

gyakorlása. 

08. Buchstabensalat 

 

A tanulók játékos formában 

ismételhetik át a történetben megismert 

szavakat, kifejezéseket.  

A betűhálóban vízszintesen és 

függőlegesen 18, a témához kapcsoló 

szó kereshető ki.  

Egyéni/páros, 

ill. 

kiscsoportos 

munka 

Szöveg vagy 

interaktív 

tananyag 

 

Feladatlap (08. 

Buchstabensalat

) 

A feladat 

végezhető a 

keresendő 

szavak 

megadásával, 

ill. csak a 

keresendő 

szavak 

számának 

megadásával is. 

 

10 perc Szelektív 

olvasásértés 

fejlesztése.  

Idegen nyelvi 

kompetencia 

fejlesztése 

09. Wer sagt das 

 

A szöveg megismerése után 

megbeszéljük, kik a történet szereplői. 

A szereplők beazonosítása után a 

történet alapján a tanulók a 

dialógusokat a megszólaló 

szereplőkhöz rendelik. 

Egyéni/páros 

munka 

Szöveg vagy 

interaktív 

tananyag 

 

Feladatlap (09. 

Wer sagt das?) 

A feladat a 

szöveg hallás 

utáni értését is 

segítheti, ill. a 

videóváltozatho

z is 

alkalmazható. 

10 perc Szelektív 

olvasásértés 

fejlesztése.  

Idegen nyelvi 

kompetencia 

fejlesztése 

10. Richtige oder falsche Aussagen 

 

A szöveg megismerése után a tanulók 

mérlegelik a történethez kapcsolódó 

kijelentések igazságtartalmát. 

Egyéni/páros 

munka 

Szöveg vagy 

interaktív 

tananyag 

 

Feladatlap (10. 

Richtige oder 

falsche 

Aussagen) 

A feladat a 

szöveg hallás 

utáni értését is 

segítheti, ill. a 

videóváltozatho

z is 

alkalmazható.  

10 perc Szelektív 

olvasásértés 

fejlesztése.  

Idegen nyelvi 

kompetencia 

fejlesztése. 

A tanult 

fogalmak 

alkalmazása. 

11. Fragen zum Text 

 

A szöveg többszöri olvasása (ill. 

meghallgatása), valamint értelmezése 

után a tanulók megválaszolják a 

történethez kapcsolódó kérdéseket. 

Egyéni/páros 

munka 

Szöveg vagy 

interaktív 

tananyag 

 

Feladatlap (11. 

Fragen zum 

Text) 

A feladat a 

szöveg hallás 

utáni értését is 

segítheti, ill. a 

videóváltozatho

z is 

alkalmazható. 

15–20 

perc 

Idegen nyelvi 

kompetencia 

fejlesztése. 

A történet 

megismerése.  

12. Bildergeschichte 

 

A tanulók a történet egyszerűsített 

változatát olvashatják. Egyes szereplők 

és kifejezések kis képekkel vannak 

helyettesítve. 

A feladat végeztethető önmagában is. 

A tanulók feladata lehet a képekhez 

kapcsolódó szavak megfejtése. 

Egyéni/páros 

munka 

Szöveg vagy 

interaktív 

tananyag, vagy 

videóváltozat 

 

Feladatlap (12. 

Bildergeschicht

e) 

A képtörténet 

önmagában is 

használható 

szövegként.  

A szöveg 

rövidebb. 

Korábbi (5–6.) 

évfolyamokon 



Könnyített változat: az olvasáshoz 

megoldókulcsként csatoljuk a képekhez 

tartozó szavakat. 

is 

feldolgozható. 

10 perc Idegen nyelvi 

kompetencia 

fejlesztése. 

Szelektív 

olvasásértés 

fejlesztése. 

A tanult 

fogalmak 

értelmezése. 

Szókincsbővítés

. 

13. Synonymen 

 

A történetben több kifejezés 

szinonimája is szerepel. A feladat segíti 

a szavak kevésbé ismert 

szinonimájának megértését. 

A tanulók a szinonimákhoz kapcsolt 

betűjelek helyes sorrendbe állításával 

értelmes szót kapnak megfejtésül. 

(Önellenőrzés) 

Egyéni/páros 

munka 

Szöveg vagy 

interaktív 

tananyag, vagy 

videóváltozat 

 

Feladatlap (13. 

Synonymen) 

 

 
A feladat a 

szótárhasználat 

gyakorlásával 

olvasás, ill. 

hallás előtt is 

alkalmazható. 

Ilyenkor 

segítheti a 

szövegértést. 

(Előzetes 

tehermentesítés

ként.) 

10–15 

perc 

Idegen nyelvi 

kompetencia 

fejlesztése. 

A tanult 

fogalmak 

értelmezése, 

rögzítése. 

Szókincsbővítés

. 

14. Triminos zum Thema 

 

Többféle ingyenes triminogenerátor 

található az online felületeken. 

A trimino kis háromszögek egymás 

mellé rendelésével segít összetartozó 

fogalmak egymáshoz, ill. képek 

fogalmakhoz rendelésében. Ha a 

háromszögek megfelelő helyre 

kerültek, szabályos alakzatok 

(háromszög vagy csillag) segítik az 

ellenőrzést. 

 

A tanulók 3 témában játszhatnak 

„triminót”.  

 

A Substantiv-Trimino a történetben 

szereplő főnevek gyakorlását segíti. 

A Verben-Trimino a történetben 

szereplő igék gyakorlását segíti. 

A Ausdruck-Trimino a történetben 

szereplő kifejezések, szókapcsolatok 

gyakorlását segíti. 

Egyéni/páros, 

ill. 

kiscsoportos 

munka 

Triminodarabok 

(laminálva) 

borítékban 

 

http://schule.pau

l-

matthies.de/Tri

mino.php 

 

Substantiv-

Trimino 

Verben-Trimino 

Ausdruck-

Trimino 

 

 

10 perc Idegen nyelvi 

kompetencia 

fejlesztése. 

A tanult 

fogalmak 

értelmezése, 

rögzítése, 

szórendi 

besorolása. 

Szókincsbővítés

. 

Nyelvtani 

ismeretek 

bővítése. 

15. Wortarten finden 

A táblázat tartalmazza a megismert 

szöveg szóanyagát. A különböző 

szófajú szavakat tanulóink különböző 

színekkel jelölik. Eközben ismétlik az 

elsajátítandó szavakat. 

 

 

Egyéni/páros 

munka 

 

Feladatlap (15. 

Wortarten 

finden) 

 

http://schule.paul-matthies.de/Trimino.php
http://schule.paul-matthies.de/Trimino.php
http://schule.paul-matthies.de/Trimino.php
http://schule.paul-matthies.de/Trimino.php


 Könnyített 

szöveg értése. 

Fiatalabb 

korcsoportokkal 

való 

feldolgozás. 

16. Die Ostergeschichte oder die 

Auferstehung Jesu Christi (gekürzt) 

   

 Az olvasás-, ill. 

hallásértés 

segítése 

17. Vokabeln zum Text    

 

Digitális feladatok a témához: 

1. Lückentext 

https://learningapps.org/display?v=pycj23yyt20  

2. Akasztófajáték 

https://learningapps.org/display?v=p61geybd220  

3. Rövid válasz 

https://learningapps.org/display?v=pgmjr6nok20  

4. Szókereső 

https://learningapps.org/display?v=pp6nafozn20  

5. Párkereső 

https://learningapps.org/display?v=pxdpa42qj20  

 

https://learningapps.org/display?v=pycj23yyt20
https://learningapps.org/display?v=p61geybd220
https://learningapps.org/display?v=pgmjr6nok20
https://learningapps.org/display?v=pp6nafozn20
https://learningapps.org/display?v=pxdpa42qj20

