
 

 

 

 

 

 

Mítoszok világa -A Biblia 

 

Modul 

 

KÉSZÍTETTE: Lovász Magdolna 

magyar szakos tanár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARTALOMJEGYZÉK: 

 

 

TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: Az egyes életkorokon átívelő, egyre 

szélesedő megismerési folyamat, melynek nyomán a történelmi múlt meg elevenedik, és 

tapasztalati tényként funkcionál: az ember, éljen akármelyik korban, feladatai, megoldásra 

váró gondjai vannak; ezt pedig minden közösség ,minden nép a saját kultúrájának szűrőjén 

keresztül éli-, és oldja meg. 

TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA: 1. Tájékozódás az e témában megjelent, és ma is 

fellelhető szövegek körében, azok tanulmányozása az életkori sajátosságok figyelembe- 

vételével. 

2. A hagyományos passzív olvasói szerep helyett erősíteni az interaktív reflektáló szövegértés 

képességét, ill. a kreatív szövegalkotás fejlesztését. 

3. Az olvasás iránti pozitív attitűd kialakítása 

4. A megismert szövegelemzési technikák alkalmazása. 

TEVÉKENYSÉG FELADATA: Prózai és verses szövegek értő olvasása, és az ehhez 

kapcsolódó feladatokban kreatív, aktív és produktív részvétel. 

TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT KOROSZTÁLY/ÉVFOLYAM: 5.évfolyam 

TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA: 4×45 perc 

TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A HELYI NEVELÉSI PROGRAMHOZ, HELYI 

TANTERVHEZ: 

1. Más népek, nemzetek kultúrájának megismerése. 

2. A saját nemzetünk hagyományainak őrzésén keresztül a megismert kultúrák tisztelete. 

   

TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA  A KOMPETENCIA ALAPÚ 

PROGRAMCSOMAGHOZ: 

1. Együttműködés-szociális kompetenciák fejlesztése. 

2. Magyar nyelv, rajz kompetenciaalapú megvalósítása. 

3. Tanulási technikák,módszerek elsajátítása. 

4. Énkép, önismeret. 

TEVÉKENYSÉG MÓDSZEREI: 



1. Csoportmunka szervezése, kooperatív tanulás. 

2. Interaktív és kreatív szövegalkotás. 

3. Differenciálás. 

4. Előzetes kutatómunka. 

5. Beszámoló, kiselőadás. 

6. Szövegelemzés. 

7. Könyvtárhasználat. 

8. Rajz készítése. 

TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI KERETEI/JAVASOLT HELYSZÍNEI: 

- könyvtár 

- tanterem 

- informatika tanterem 

TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI: 

1. Különböző kiadási idejű , más megjelenési formájú Biblia. 

2. Internet  

3. rajzlap, csomagolópapír, írószerek, textíliák, hungarocell 

ÓRAVÁZLATOK: 1-4.számú óravázlatok. 

ÖSSZEFOGLALÁS: 

Tanulóink a 4 tanórás (valójában sokkal szélesebb idejű) tevékenység során különféle 

szövegstruktúrákat tártak fel. Az ott található és szükséges információkat kiválasztották. 

Ezáltal fejlődött, bővült szókincsük használata a különböző szövegkontextusban. A 

szövegrészletek sorba rendezése, képek értelmezése, beszámoló készítése élményekről, 

tapasztalatokról, fejlesztette kommunikációs és információs kultúrájukat. 

Különböző műfajú és stílusjegyeket hordozó szövegeket hasonlítottak össze,elemeztek,eddigi 

ismereteiknek megfelelően. Tapasztalataikat dokumentálták vázlatban, feljegyzésben. Az 

olvasott szöveget a kooperatív technikák segítségével átadták csoporttársaiknak. A modul 

tevékenységsorában kialakult és ráépítő jelleggel fejlődött a szociális-és együttműködési 

kompetencia. 

TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: (intézményi, gyermekek-tanulók, 

szülők vonatkozásában stb. )A tevékenység motiválja a tanulókat arra,hogy önállóan,vagy 

csoportban kereső-kutató tevékenységet végezzenek és az összegyűjtött információkat az 



órákon feldolgozzák .E modul mint egy építőkő a sok közül beépülve folyamatában láttatja a 

történelem során kialakult irodalmi műfajokat és azok meghatározó voltát. 

TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA: (fejlesztendő kompetenciák) 

1. ön-és társismeret, tolerancia, empátia, együttműködés, munkamegosztás 

2. koncentráció, lényegkiemelés, vázlatírás 

3. értő olvasás, szövegalkotás 

4. kreativitás 

TEVÉKENYSÉG FELADATA: Tájékozódás időben és tájékozottság a mítoszok 

témakörében. 

TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT KOROSZTÁLY/ÉVFOLYAM: 5.évfolyam 

TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA: 4×45 perc április hónapban 

PÉLDÁUL:  

 1 HÉT-20 ÓRA,  

 4 HÉT-30 ÓRA,  

 MÁRCIUS 1-ÁPRILIS 10-40 ÓRA 

TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A HELYI NEVELÉSI PROGRAMHOZ, HELYI 

TANTERVHEZ:A tervezett tevékenység kapcsolódik mindkét dokumentumhoz. Főbb 

kapcsolódási pontok:1.A digitális kompetencia fejlesztése,ezek technológiáinak magabiztos 

és kritikus elsajátítása.2.Hatékony és önálló tanulásra nevelés.3.Az irodalom és az olvasó 

kapcsolata;az olvasott irodalmi művekben megjelenő szituációk,jellemek,érzelmek,gondola-

tok egyszerűbb összefüggéseinek felfedezése,bemutatása.    

TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA  A KOMPETENCIA ALAPÚ 

PROGRAMCSOMAGHOZ:Kooperatív tanulási technikák alkalmazása,ezek által énkép 

megfelelő önismeret kialakítása,szociális kompetencia fejlődése. 

TEVÉKENYSÉG MÓDSZEREI:- csoportmunka, kooperatív tanulási módszerek, 

kutatómunka, könyvtárhasználat,szövegelemzés,szövegalkotás. 

TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI KERETEI/JAVASOLT HELYSZÍNEI: könyvtár, osztályte- 

rem, számítógépes terem 

TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI:- Bibliaszövegek különböző fordításban,képes Bibliák,internet 

hozzáférés,lexikonok, papír-írószer,olló,ragasztó,fényképezőgép 

 

 



1.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: 

IDŐPONTJA: 2010. 04. 27. 

CÉLJA  

Konkrét ismeretekhez kapcsolódóan a tanulók ismerjék fel a 

folyamatosság és változások szerepét történelmi és társadalmi 

folyamatokban. 

 

FELADATA  

Alapvető elemzési, értelmezési szempontok segítségével 

szövegek tanulmányozása. 

 

VÁZLATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1Csoportalakítás képmozaikkal.  

1/2Megoldások ismertetése csoportonként. Szóbeli 

szövegalkotás, konszenzust követően. 

2/1Csoporton belüli szerepek elosztása. 

2/2Mítosz fogalmának felidézése IGAZ-HAMIS kooperatív 

technikával. 

2/3A teremtéstörténet tanulmányozása különféle szövegek által.  

Vázlatkészítés.    

3/1Alkalmazás, olvasottak megértésének ellenőrzése, hiányos 

szöveg kiegészítésével. 

3/2Csoportok munkájának értékelése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

Szövegstruktúra feltárása, információ kiválasztása a szövegből. 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

 

csoportmunka, kooperatív technikák: képmozaik, igaz-hamis. 

 

ESZKÖZÖK Bibliák minden csoportnak, filctoll, csomagoló papír, A4-es 

lapok  

 

VÁRT EREDMÉNYEK Információs és kommunikációs képesség fejlődése. 

Szókincsbővítés. 

 



 

 

 

 

 

2.SZÁMÚ ÓRAVÁZLAT: 

IDŐPONTJA: 2010.04.27. 

CÉLJA Kutatómunka során tényfeltárás. 

 

 

FELADATA A feltárt adatok felhasználása a feladatmegoldás során. 

 

 

VÁZLATA 1. A Biblia szó eredete, jelentése-kutatás interneten, 

szótárakban. 

1. csop. feladata 

jegyzetelés, vázlatkészítés 

2. Az Ószövetség –elnevezés eredetének kutatása. 

2. csop. feladata 

3. Mózes személye és a Tízparancsolat. Kőtáblakészítés 

hungarocellre. 

3. csop. feladata 

4. Az Újszövetség fő részei. Tudósítás készítése a mű címének 

és jelentésének kapcsán. 

5. Ellenőrzés csoportszóforgóval. 

6. Értékelés csoportszóforgóval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

Beszédkészség, szóbeli és írásbeli szövegek megértése, 

értelmezése. 

 

 

 

 

 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Csoportmunka, könyvtári kutatás. 

 

 

ESZKÖZÖK papír írószer, hungarocelltábla, szótárak. 

 

 

VÁRT EREDMÉNYEK Könyvtárhasználati ismeretek alkalmazása, beszámoló 



készítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú óravázlat 

CÉLJA Szövegstruktúra feltárása, olvasott szöveg átadása, 

interpretálása 

FELADATA Megismert szövegelemzési technikák alkalmazása. 

 

VÁZLATA 1. Istenes versek olvasása- A költészet és vallás egysége, 

megjelenése. Milyen elképzelésed van Istenről? 

Ellenőrzés KÖRHINTA kooperatív módszerrel. 

2. Istenes versek. 

Válogatás internetről FÜRTÁBRA kooperatív módszerrel. 

3. Költői életrajzok tanulmányozása: József Attila és Babits 

Mihály. 

páros munka-vázlatkészítés 

Kutatás Életrajzi Lexikonból. 

4. Két vers összehasonlító elemzése: József Attila: Isten, Babits 

Mihály:Balázsolás- CSOPORTINTERJÚ kooperatív 

módszerrel.   

5. Ellenőrzés, csoportok értékelése 

  

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

Kifejező olvasás, beszédkészség fejlesztése, kiemelkedő terület: 

képzeletfejlesztés. 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Páros és csoportmunka, fürtábra és csoportinterjú kooperatív 

módszerrel. 

ESZKÖZÖK internet, rajzeszközök, írószerek. 

 

 

VÁRT EREDMÉNYEK  

Az életkori sajátosságok figyelembevételével tájékozódás írók 

rövid életrajzában, 

 

 

 

 

 

4. számú óravázlat 

CÉLJA Átfogó ismeretek, kulcskompetenciák megalapozása 



FELADATA Meglévő ismeretek előhívása, mozgósítása, rögzítése játékos 

formában. 

 

VÁZLATA Mit tudunk a Bibliáról? 

1. Keresztrejtvény készítése a Biblia témakörében. 

csoportmunka,ellenőrzés a HÁROM MEGY EGY MARAD 

kooperatív módszerrel. 

2. Ismeretek felidézése FÜLLENTŐS kooperatív technikával. 

3. Ki vagyok én? Játékos barchoba bibliai személyiségekről. 

4. Értékelés kilépőkártyával-írásbeli, majd szóbeli értékelés 

egyéni és csoportszinten. 

 

 

FEJLESZTÉSI 

TERÜLETEK, SZINTEK 

 

Adatok, tények kiválasztása. 

Analízis, szintézis. 

Beszédkészség fejlesztése. 

Lényeges elemek kiválasztása. 

Kérdezés kompetenciájának fejlesztése. 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

 

csoportmunka, frontális osztálymunka 

 

ESZKÖZÖK  

nagyméretű csomagolópapír, kitűzhető lapocskák, kártyák 

minden tanulónak. 

 

VÁRT EREDMÉNYEK  

A tevékenység várható eredménye, hogy a tanulók 

önértékelésére építve átfogó kép alakul ki egyéni 

teljesítményükről, a csoportban végzett munkájuk szintjéről. 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

(AJÁNLÁS, TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK, GYAKORLATI 

TAPASZTALATOK) 

 

Gyakorlati tapasztalataim azt mutatták, hogy a tervezett tevékenység során jó hangulatú, 

megfelelően motivált csoport-és páros munka alakult ki. Gyermekeink sokszor nem szívesen 

kezdenek dolgozni új munkaformákban,de mikor ráéreznek az ízére,magával ragadja őket a 



megismerési vágy. Ettől kezdve már ők fognak ötleteket, újabb és újabb információkat hozni 

az adott témában. 

Továbbfejlesztési lehetőségeink végtelenek: hihetetlen széles szövegbázis, mely elérhető, 

kutatható, tanulmányozható. Tanulóink tudás-és megismerésvágya határtalan, tapasztalják, 

gyakorolják, hogy a csoportban vagy párban végzett munka eredményesebb és sokszor 

elsöprő méretekre képes az egyéni, elszigetelt tevékenységhez képest. 

Óravázlataim csak ötletindító pontok, melyek kiindulói lehetnek sok nagyszerű ötletnek, s ezt 

rendszerint megfelelő szabályozással, gyermekeink ötletbörze formájában ontanak is 

magukból.  

 

 

 

 

 

 

 

 


