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Kolonicsné Tóth Zsuzsanna 

Óravázlat – Magyar Irodalom- Mese a sóról… 

 
Tantárgy: Magyar irodalom 

Osztály: 2.b 

Témakör: Mesék 

Tananyag: Mese a sóról - magyar népmese  

 Szövegfeldolgozás 

Tanítási-tanulási feladatok 
1. Olvasás, szövegfeldolgozás 

a/ A jelzett mese részletes elemzése. 

A szövegtartalom, a szöveg szerkezetének vizsgálata. 

b/ Az olvasás gyakoroltatása a nyelvi egységek szintjén. 

2. Beszédművelés 

a/ Hangkapcsolatok ejtésének gyakorlása szavak olvasásával. 

b/ A hangsúlyozás gyakorlása szókapcsolatok olvasásával. 

c/ A hanglejtés gyakorlása dramatizáló olvasással. 

3 Beszédfejlesztés 

a/ Mondatok alkotása 

b/ Szóbeli szövegalkotás 

Képzési feladatok 

A szövegértés, szövegelemzés képességének fejlesztése a szöveg részenkénti feldolgozásával. 

A szóbeli szövegalkotás fejlesztése mondatok alkotásával. 

Nevelési feladat: A tanulók pozitív jellemvonásainak fejlesztése 

Módszerek: Beszélgetés, megfigyelés, a tanulók önálló munkája a feladatlapon, ellenőrzés 

Tanulásszervezés: frontális osztálymunka, önálló munka, differenciált szervezésű munka 

Taneszközök, szemléltetés: képek, szókártyák, feladatlap, fólia 

Szakirodalom: Az anyanyelvi nevelés módszerei: 145-166. o. 

 

Vázlat 
 

1.Szervezési feladatok 
 

A szükséges felszerelések előkészítése, ellenőrzése. 

 

2.A téma megközelítése-helyesejtési gyakorlatok 
 

a/ Hangsúlygyakorlat szókapcsolatok olvasásával 

- Olvassátok el a szókapcsolatokat némán, majd közepes hangerővel! Ügyeljetek, hogy a 

hangsúlyjeleknek megfelelően, helyes időtartammal és artikulációval olvassatok!  

 

Szemléleti anyag: 

öreg király 

haragra lobbant 

űzte a vadat 

megbánta tettét 

bolondot űz belőle          
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Munkaforma. Frontális o. munka 

Munkaeszköz: fólia 

Ellenőrzés, értékelés a megadott szempontok alapján. 

b/ Beszédfejlesztés a fenti szókapcsolatok felhasználásával. 

A kifejezések értelmezése szógyűjtéssel, mondatok alkotásával   3 perc 
 

4. Célkitűzés: 

- Ma egy népmesével ismerkedünk meg, melynek címe: Mese a sóról 

5. A cím értelmezése: 

- Mire utal a mese címe? 

- Miről szólhat a mese? 

6. A szöveg megismerése 

- Tanítói bemutatással 

7. A spontán megnyilatkozások meghallgatása, az elsődleges megértés ellenőrzése 

- Melyik szereplő volt számodra a legrokonszenvesebb? Miért? 

8. A szöveg részekre bontása képek segítségével, és a szövegrészek részletes elemzése 

           10 perc 

1. rész: (Volt egyszer…………….űzni belőlem) 

 Újraolvasás: tanulói néma olvasás 

Megfigyelési szempontok: 

 Főszereplők, helyszín tisztázása / Aláhúzás, következtetés/ 

 A mese eseményének elindítója /A király próbára tette leányait/ 

 A bonyodalmat előidéző esemény megkeresése. /…úgy szeretlek téged, mint az 

emberek a sót/ - Miért lobbant haragra a király?- Te hogy fejezted volna ki a 

szeretetedet? 

 Címadás: A király haragja 

Munkaforma: differenciált szervezésű egyéni munka  

Ellenőrzés: a kiadott szempontoknak megfelelően felolvasással  5 perc 

 

2. rész: (Mit………..tengette életét) 

 Újraolvasás: tanulói hangos olvasás 

 Hogyan változott meg a legkisebb királylány élete? 

 Hol játszódik ez az esemény? 

 Szóértelmezés: madárcseresznye- a lábjegyzet elolvasása 

tengette életét- tanítói magyarázat 

 Címadás: A menedék 

5 perc 

3. rész: (Egyszer………feleségül vette) 

 Újraolvasás: tanulói néma olvasás 

Megfigyelési szempontok: 

 Húzzátok alá, kivel találkozott a királylány? 

 Keressétek ki a királylány külső tulajdonságait! 

 Mit kérdeznél, ha te lennél az ifjú király helyében? 

 Címadás: Az esküvő 

Munkaforma: differenciált szervezésű egyéni 

Ellenőrzés: a megadott szempontok alapján 

           5 perc 

4. rész (Egy napon………tulajdon leánya) 

 Újraolvasás: tanulói hangos olvasás  
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 Hol játszódik a következő rész? 

 Miért hívhatta meg az ifjú király felesége édesapját? 

 Miért nem ízlett az öreg királynak az étel? 

 A szöveg üzenetének megfogalmazása: Vannak dolgok, amiket csak akkor értékelünk, 

ha nélkülöznünk kell 

 Címadás A sótlan lakoma 

5 perc 

5. rész .(Ekkor………meg nem haltak) 

 Újraolvasás: tanulói hangos olvasással 

 Hol izgultál a legjobban? Miért? 

 Mi volt a mese megoldása? 

 Az öreg király és a leánya találkozásának eljátszása.(érzelmek, párbeszéd) 

 Címadás: A boldog egymásra találás 

5 perc 

9. A mese stílusvizsgálata: 

 Kezdő és záróformula 

 Mesei szereplők 

 Meseszámok 

3 perc 

10. A szereplők jellemzése: 

a/ A szereplők külső és belső tulajdonságainak szétválogatása feladatlapon 

Kösd össze! 

 hirtelen haragú  

 megbocsátó  

 daliás 

öreg király kedves királyfi 

 szigorú 

 furfangos 

 igazságtalan 

b/ A tulajdonságot igazoló mondatok keresése a szövegben /idő esetén/ 

Ellenőrzés felolvasással, fólián történő összehasonlítással 

11. Szintetizálás differenciált munkával 

1.csoport 

Tartalmi szintézis 

A mese eseményeinek sorba rendezése feladatlapon 

- Állítsátok helyes sorrendbe az eseményeket számozással! 

Az öreg király boldog volt, hogy rátalált legkisebb gyermekére. 

Az öreg király elűzte legkisebb leányát. 

A leány egy nagy odvas fában talált menedéket. 

A finom étkek só nélkül íztelenek voltak. 

Az ifjú király beleszeretett a lányba, és feleségül vette. 

b/ Készüljetek fel a mese tartalmának elmondására! 

Munkaforma: Önálló munka 

Ellenőrzés: felolvasással 

2.csoport 

Ismétlő olvasás, dramatizáló olvasással 

Olvassuk el a mese párbeszédes részeit! 

12. Szervezési feladatok: Házi feladat: a mese olvasásának gyakorlása; Asztalrend       

       7perc 
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Feladatlap 
 

 

1. Kösd össze a szereplőket a hozzájuk tartozó tulajdonságokkal! 

 

 

 hirtelen haragú 

Öreg király megbocsátó királyfi 

 daliás 

 kedves 

 szigorú 

 furfangos 

 igazságtalan 

 

2. Állítsd számozással helyes sorrendbe az eseményeket! 

 

Az öreg király boldog volt, hogy rátalált legkisebb gyermekére. 

Az öreg király elűzte legkisebb leányát. 

A leány egy nagy odvas fában talált menedéket. 

A finom étkek só nélkül íztelenek voltak. 

Egy ifjú király beleszeretett a lányba, és feleségül vette. 

 


