
Az ötlet címe: Pünkösdi ötlettár német nyelv és irodalom, ill. nemzetiségi népismeret órákhoz 
                                             Ideen zum Deutschunterricht  

A fejlesztő neve: Pálné Azari Erika 
 

 

Melyik történethez készült a feldolgozás?  
A pünkösdi csoda/Pfingsten oder die Geburt der Kirche  
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-, illetve pár-
munka formájában megvalósuló) feldolgozásra is. 
 

A tevékenységek rövid bemutatása 
Az alaptörténet– A pünkösdi csoda/„Pfingsten oder die Geburt der Kirche” – szövegének megértése igényli a 
témához kapcsolódó fogalmak, szavak előzetes megismerését.  
A történet összefoglalja a keresztre feszítés történetét. A szöveges változat, ill. a hanganyag, videóanyag és 
képek felhasználhatók egymással kombinálva tetszőleges sorrendben. 
A játékos feladatok segítik az előzetes motivációt, tehermentesítést a szöveghez kapcsolódó kifejezések gya-
korlásával. 
A feladatok utólagos alkalmazása a szelektív olvasás-, illetve hallásértést támogatja. A tanulók globális és sze-
lektív olvasás- és hallásértési kompetenciája fejlődik. 
 
A feladatok feldolgozhatók egyéni, pár-, valamint csoportmunka formájában is. A páros és csoportmunka segí-
ti 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 fel-

keltése 

01. Malbild 

 

A tanulók a „pöttyözött” mezők kiszí-

nezése után beszélgethetnek a szimbó-

lumról.  

Segít a témához irányításban. 

 

Csoportosító kirakó: 

 

 

https://learningapps.org/display?v=p9x

1otfd220 

 

 

Egyéni/páros, 

ill. csoport-

munka 

Feladatlap (01. 

Malbild)  

 

 
Tankocka: 

tablet vagy 

digitális tábla, 

projektor 

 

Papíralapon  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learninga

pps.org/display

?v=p9x1otfd22

0 

 

3 perc A téma iránti 

érdeklődés fel-

keltése 

02.Bandolo zum Motivieren 

(Jézus életútja) 

 

A tanulók játszhatják a Bandolót a 

zsineg segítségével. 

A hátoldal jelzésének segítségével 

önmagukat ellenőrizhetik. 

A tevékenység a témára hangolódást 

segíti. 

Egyéni/páros, 

ill. csoport-

munka 

Bandolo 

(02_Bandolo)  

 

Man braucht: 

Schere, 

Klebstoff und 

einen langen 

Schnur zur 

Vorbereitung. 

 

10–12 

perc 

A témához kap-

csolódó szavak-

kal való ismer-

kedés. 

Előzetes teher-

mentesítés. 

Az olvasás-, ill. 

hallásértés segí-

tése 

03. Worterklärung 

 

A témához kapcsolódó nehezebb sza-

vak, kifejezések megértését rövid, 

idegen nyelvű magyarázat segíti. 

A magyarázatokhoz rendelik a tanulók 

a megfelelő fogalmat. (Több lehetőség 

közül választanak.) 

Egyéni/páros, 

ill. csoport-

munka 

Szöveg vagy 

hanganyag 

 

Feladatlap (03. 

Worterklärung) 

A feladat a 

szöveg olvasása 

előtt és utána is 

alkalmazható. 

3–5 

perc 

A témához kap-

csolódó szavak-

kal való ismer-

kedés. 

Előzetes teher-

mentesítés. 

Az olvasás- ill. 

hallásértés segí-

tése 

04. Kuckucksei 

 

A témához kapcsolódó ismert és ke-

vésbé ismert szavak megértését segíti. 

A fogalmakat a tanulók jelentésük 

alapján csoportosítják, és megtalálják a 

sorba nem illőt. 

 

 

Egyéni/páros, 

ill. csoport-

munka 

Szöveg vagy 

hanganyag 

 

Feladatlap (04. 

Kuckucksei) 

 

5–8 

perc 

Globális hallás-, 

ill. olvasásértés 

fejlesztése 

05. Bilder und Überschriften zum 

Text 

 

Feladat 1. 

A tanulók a történet olvasása után a 

látott képeket a megfelelően sorrendbe 

állítják.  

A képek melletti betűk helyes sorrend-

ben értelmes szót alkotnak. 

A megoldás alkalmas önellenőrzésre. 

 

Egyéni/páros, 

ill. kiscsopor-

tos munka 

Szöveg vagy 

hanganyag  

 

Feladatlap 

(05. Bilder und 

Überschriften 

zum Text) 
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A részekre osztott szöveghez a tanulók 

olvasás után hozzárendelik a megfelelő 

alcímet. 

 

Feladat2. 

A képeket tanulóink a hallott szöveg 

után, a hallottaknak megfelelően ren-

dezik sorba. 

8–10 

perc 

Globális hallás-, 

ill. olvasásértés 

fejlesztése 

06. Geschichtendomino 

 

A tanulók a szöveg megismerése után a 

történet képei alapján sorrendet állíta-

nak fel. 

A dominó mondatai egyszerűsített 

formában adják vissza a szöveg jelen-

tését. 

A „Start” és „Ziel” mezők irányítják a 

feladatmegoldást. 

Egyéni/páros, 

ill. kiscsopor-

tos munka 

Szöveg vagy 

anganyag 

 

06. Geschich-

tendomino 

ausgeschneidet 

(eventuell la-

miniert) 

A dominóda-

rabkák kivágás 

után a történet 

alapján sor-

rendbe állítha-

tóak. 

(Start-Ziel) 

 

5–6 

perc 

Globális hallás-, 

ill. olvasásértés 

fejlesztése. 

A témához kap-

csolódó szavak  

értelmezése, 

gyakorlása. 

07. Kreuzworträtsel 

 

A tanulók a szöveg megismerése után a 

történet alapján megismert fogalmakkal 

foglalkoznak. Játékos formában gyako-

rolják azokat. Keresztrejtvényt oldanak 

meg papíralapon vagy digitális formá-

ban. 

 

Egyéni/páros, 

ill. kiscsopor-

tos munka 

Szöveg vagy 

hanganyag 

 

Feladatlap (07. 

Kreuzworträt-

sel)  
 

A feladat digitá-

lis formában, 

tankockaként is 

megoldható. 

https://learninga

pps.org/display

?v=pxbbyx5yn2

0 

 

 

8–10 

perc 

Szelektív olva-

sásértés fejlesz-

tése.  

Idegen nyelvi 

kompetencia 

fejlesztése 

08. Quizfragen zum Text 

 

A tanulók játékos verseny formájában 

gondolhatják végig a szöveg tartalmát 

egyes momentumokat kiemelve, át-

gondolva, értelmezve. 

Egyéni/páros, 

ill. kiscsopor-

tos munka 

 

 

Szöveg vagy 

interaktív tan-

anyag 

 

Feladatlap (08. 

quizfragen zum 

Text) 

A feladat digitá-

lis formában, 

tankockaként is 

megoldható. 

 

A tankocka a 

versenyt helyezi 

előtérbe. (Le-

gyen ön is mil-

liomos!) 

 

https://learninga

pps.org/display

?v=pf7s1v0in20 

 

10 perc Szelektív olva-

sásértés fejlesz-

tése.  

Idegen nyelvi 

kompetencia 

fejlesztése. 

09. Wer sagt das 

 

A szöveg megismerése után megbe-

széljük, kik a történet szereplői. 

A szereplők beazonosítása után a törté-

net alapján a tanulók a dialógusokat 

Egyéni/páros 

munka 

Szöveg vagy 

interaktív tan-

anyag 

 

Feladatlap (09. 

Wer sagt das?) 

A feladat a 

szöveg hallás 

utáni értését is 

segítheti, ill. a 

videóváltozat-

hoz is alkal-
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táblázatban a megszólaló szereplőkhöz 

rendelik. 

mazható. 

10 perc Szelektív olva-

sásértés fejlesz-

tése.  

Idegen nyelvi 

kompetencia 

fejlesztése. 

10. Richtige oder falsche Aussagen 

 

A szöveg megismerése után tanulók 

mérlegelik a történethez kapcsolódó 

kijelentések igazságtartalmát. 

Egyéni/páros 

munka 

Szöveg vagy 

interaktív tan-

anyag 

 

Feladatlap (10. 

Richtige oder 

falsche Aus-

sagen) 

A feladat a 

szöveg hallás 

utáni értését is 

segítheti, ill. a 

videóváltozat-

hoz is alkal-

mazható.  

 

A feladat digitá-

lis formában is 

megoldható. 

(Redmenta) 

https://redmenta

.com/?sheet&ks

_id=212575027

0&ref=edit_co

mp 

25–35 

perc 

Idegen nyelvi 

kompetencia 

fejlesztése. 

Szövegalkotás. 

Véleménynyil-

vánítás. 

A tanult fogal-

mak alkalmazá-

sa. 

11. Diskussion 

 

Szituációs játék a történet alapján. 

Két tanulót kiválasztunk „apostolként”. 

A többiek 4 csoportot alkotnak. 

Minden csoport a szerepének, állás-

pontjának megfelelő mondatokat állít 

össze. 

Az „apostolok” a történetben megis-

mert véleményt képviselik. 

Felkészülési idő után a vita osztályszin-

ten történik. 

A véleményalkotáshoz, mondatmodel-

leket nyújthatunk a tanulóknak. 

Csoportmun-

ka, vita 

A szöveg meg-

ismerése után: 

 

Feladatlap (11. 

Diskussion) 

A feladat a 

szöveg értelme-

zését és az 

egyéni állásfog-

lalást segíti. 

 

15–20 

perc 

Idegen nyelvi 

kompetencia 

fejlesztése. 

A történet meg-

ismerése.  

12. Text mit Druckfehlern 

 

A tanulók a történet egyszerűsített 

változatát olvashatják. Egyes szavak 

helyett olvashatatlan betűso-

rok/„nyomtatási hibák” találhatóak. 

A feladat alkalmazható szavak meg-

adásával, ill. a teljes szöveg megisme-

rése után a hiányzó szavak megadása 

nélkül is.  

Egyéni/páros 

munka 

Szöveg vagy 

interaktív tan-

anyag, vagy 

videóváltozat 

 

Feladatlap (12. 

Text mit Druck-

fehlern) 

A feladat ön-

magában is 

használható 

szövegként.  

A szöveg rövi-

debb. 

Korábbi (5–6.) 

évfolyamokon 

is feldolgozha-

tó. 

 

Hiányos szö-

veg: 

Tankocka 

(LearningApps) 

https://learninga

pps.org/display

?v=pdtkgv27c2

0 

 

10 perc Idegen nyelvi 

kompetencia 

fejlesztése. 

Szelektív olva-

sásértés fejlesz-

13. Synonymen 

 

A történetben több kifejezés szinoni-

mája is szerepel. A feladat segíti a 

szavak kevésbé ismert szinonimájának 

Egyéni/páros 

munka 

Szöveg vagy 

interaktív tan-

anyag, vagy 

videóváltozat 

 

A feladat a 

hallás előtt is 

alkalmazható. 

Ilyenkor segít-

heti a szövegér-

https://redmenta.com/?sheet&ks_id=2125750270&ref=edit_comp
https://redmenta.com/?sheet&ks_id=2125750270&ref=edit_comp
https://redmenta.com/?sheet&ks_id=2125750270&ref=edit_comp
https://redmenta.com/?sheet&ks_id=2125750270&ref=edit_comp
https://redmenta.com/?sheet&ks_id=2125750270&ref=edit_comp
https://learningapps.org/display?v=pdtkgv27c20
https://learningapps.org/display?v=pdtkgv27c20
https://learningapps.org/display?v=pdtkgv27c20
https://learningapps.org/display?v=pdtkgv27c20


tése. 

A tanult fogal-

mak értelmezé-

se. 

Szókincsbővítés. 

megértését. 

A tanulók a keresett szinonimákat 

„tükörolvasással” találhatják meg. 

Feladatlap (13. 

Synonymen) 

tést. (Előzetes 

tehermentesí-

tésként.) 

 

Párkeresőként 

digitálisan is 

megkereshetjük 

a szinonima-

párokat: 

https://learninga

pps.org/display

?v=petfq84jc20 

 

15–20 

perc 

Idegen nyelvi 

kompetencia 

fejlesztése. 

A tanult fogal-

mak értelmezé-

se, rögzítése. 

Szókincsbővítés. 

14. Activity 

 

Az ismert játék szabályai szerint játsz-

hatnak tanulóink a történetben előfor-

duló fogalmak segítségével. 

A játékszabályokat előre tisztázzuk! 

Alkossunk csoportokat! 

Játszhatunk pontokért és játéktábla 

alkalmazásával is. 

 

Csoportmun-

ka, játék 

Activitykártyák 

(laminálva)  

 

Papírlap, ceru-

zák 

esetleg: 

játéktábla, bá-

buk 

 

 

 

 

 

10 perc Idegen nyelvi 

kompetencia 

fejlesztése. 

A tanult fogal-

mak értelmezé-

se, rögzítése, 

szórendi besoro-

lása. 

Szókincsbővítés. 

Nyelvtani isme-

retek bővítése. 

15. Wortarten finden 

 

A feladat tartalmazza a megismert 

szöveg szóanyagát. A különböző szófa-

jú szavakat tanulóink különböző szí-

nekkel jelölt oszlopokba rendezik. 

 

 

Egyéni/páros 

munka 

Feladatlap (15. 

Wortarten fin-

den) 

Digitális verzió: 

Csoportosítás 

(tankocka) 

https://learninga

pps.org/display

?v=pwzfibc2v2

0 

 

 Könnyített szö-

veg értése. 

Fiatalabb kor-

csoportokkal 

való feldolgozás. 

16. Pfingsten oder die Geburt der 

Kirche_gekürzt 

   

 Az olvasás, ill. 

hallásértés segí-

tése 

17. Vokabeln zum Text    

 

 

A témához kapcsolódó digitális feladatlehetőségek: 

 

1. Pfingsten (csoportos kirakó) 

https://learningapps.org/display?v=p9x1otfd220 

 

2. Lückentext 

https://learningapps.org/display?v=petfq84jc20
https://learningapps.org/display?v=petfq84jc20
https://learningapps.org/display?v=petfq84jc20
https://learningapps.org/display?v=pwzfibc2v20
https://learningapps.org/display?v=pwzfibc2v20
https://learningapps.org/display?v=pwzfibc2v20
https://learningapps.org/display?v=pwzfibc2v20
https://learningapps.org/display?v=p9x1otfd220


https://learningapps.org/display?v=pdtkgv27c20 

 

3. Paare suchen-Synonymen 

https://learningapps.org/display?v=petfq84jc20 

 

4. Pfingsten-Wortarten gruppieren 

https://learningapps.org/display?v=pwzfibc2v20 

 

5. Kreuzworträtsel 

https://learningapps.org/display?v=pxbbyx5yn20 

 

6. Igaz-hamis (Redmenta) 

https://redmenta.com/?sheet&ks_id=2125750270&ref=edit_comp 

 

7. Quizfragen 

https://learningapps.org/display?v=pf7s1v0in20 
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