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Szeretem az élet hajnali dalát… 

(óravázlat) 
 

 

Zenéről sokat lehetne mondani. A zene életünk része: belopódzik a szürke 

hétköznapjainkba. A magyar mint idegen nyelv tanításának szempontjából pedig a dal,                             

mint tananyag, könnyítheti a magyar nyelvet tanulók nyelvi kompetenciájának a fejlesztését. 

A dal nagyszerű segédanyag, amely segítségével a diák fejlesztheti a szókincsét, a hallott 

szövegértési képességét, valamint gyakorolhatja a nyelvtani szerkezeteket. 

Óravázlatunk azoknak a magyar nyelvet tanuló külföldieknek készült, akik már ismerik a 

legfontosabb nyelvtani jelenségeket. Az általunk javasolt feladatlapon található az 1. és a 2. 

feladat olyan bemelegítő feladatok, amelyek a magyar nyelvet tanuló diákok háttértudására 

támaszkodnak: alanyi és tárgyas ragozás használata közötti különbség, állandó kifejezések és 

közmondások ismerésére [- ráhangolás az órára, időkeret: 6 perc]. A lyukas szöveg 

kiegészítése (3.) elsősorban ellenőrzi a hallott dal megértését [időkeret: 6 perc]. Azután, a dal 

szövegére hivatkozva, a feladatok többségében a tanulók szókincsének a fejlesztését (4.) 

[időkeret: 3 perc], valamint a nyelvtani szerkezetek ismétlését szolgálják (5. – 8.) [időkeret: 

15 perc]. Az utolsó feladat (9.) pedig az írásbeli kommunikációs kompetencia fejlesztésén 

alapul [időkeret: 15 perc].  
 

Téma:    „Szeretem az élet hajnali dalát" 
 

Célcsoport:   magyarul tanuló külföldiek (középhaladók) 
 

Időkeret:   45 perc 
 

Tanítási célok:   - szókincsfejlesztés, 

    - nyelvtani szerkezetek ismétlése  

     (birtokos személyjelek, tárgyeset, személyes névmások 

     ragozása, alanyi és tárgyas ragozás), 

- a hallott szöveg értési képesség fejlesztése 

- az írásbeli kommunikációs kompetencia fejlesztése 
 

Tananyag:    Nox: Szeretem – dal 

    Feladatlap 

 

 

FELADATLAP 



 

1. Fejezd be a mondatokat! 
 

 Szeretek ......................................................................................................................... . 

 Szeretem ........................................................................................................................ . 

 Szeretek .................................................., mert ............................................................ . 

 Szeretem ................................................., mert ............................................................ . 

 Szeretek .................................................., de ................................................................ . 

 Szeretem ................................................., de ................................................................ . 

 

2. Keresd meg az összetartozó párokat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Hallgasd meg a dalt és egészítsd ki a szöveget a hiányzó szavakkal! 
 

Nox: Szeretem  

Csoda napok járnak, változik a szél:  

__________ dala árad, költözik a tél.  

Szabadul a folyó, megölel a fény-,  

Olvad a __________ a szívemről, minden az enyém!  

 

Velünk jön a Szerelem, túl az utakon-,  

ha lemarad az Idő, fel nem kutatom...  

Mosolyog a világ, __________ ne tegyem én?  

Olvad a __________ a szívemről, minden az enyém!  

 

Szeretem az __________ hajnali dalát,  

Szeretem a __________ nappali szavát,  

Szeretem az __________ otthon-melegét -,  

Szeretem a __________ éjjeli tüzét!  

 

Szeretem az __________ rejtett aranyát,  

Szeretem a __________ tiszta tavaszát,  

Szeretem a __________ égi örömét-,  

Szeretem a __________ éjjeli tüzét! 

 

Csoda napok járnak, változik a __________:  

Mutatja magát a csillagszemű éj.  

Napot kap a virág, hitet a remény-,  

Olvad a __________ a szívemről, minden az enyém!  

 

Velünk jön a szerelem boldog-szabadon-,  

Vége sose legyen, kérem, akarom!  

__________ a kezed, élem a mesém  

Olvad a __________ a szívemről, minden az enyém! 

Szeretem az __________ hajnali dalát, 

Szeretem a __________ nappali szavát, 

Szeretem az __________ otthon-melegét-, 

Szeretem a __________ éjjeli tüzét! 

 

Szeretem az __________ rejtett aranyát, 

Szeretem a __________ tiszta tavaszát, 

Szeretem a __________ égi örörmét-, 

Szeretem a __________ éjjeli tüzét! 

 

Nézz rám, érints meg szóval!  

Nézz rám, számíthatsz rám!  

Némán szólj hozzám csókkal!  

Nézz rám, számíthatsz rám!  



Szeretem az __________ hajnali dalát 

Szeretem a __________ nappali szavát, 

Szeretem az __________ otthon-melegét-, 

Szeretem a __________ éjjeli tüzét! 

 

Szeretem az __________ rejtett aranyát, 

Szeretem a __________ tiszta tavaszát, 

Szeretem a __________ égi örömét- 

Szeretem a __________ éjjeli tüzét! 

 

 

4. Keresd meg az összetartozó párokat! 
 

álom 

csók 

csönd 

dér 

élet 

est 

fény 

gond 

öröm 

tánc 

elégedettség vagy boldogság érzése 

probléma, nehézséget okozó körülmény 

fagyott harmat 

az éjszaka előtti napszak 

a test ritmusra való mozgatása 

remélt dolog 

hang nélküli állapot 

ajakkal érintés 

születéstől haláláig tartó időszak 

szemmel érzékelhető energia 

 

 

5. Illesszed be a mondatokba a szavak megfelelő ragozott alakját! 
 

 hajnal, éjjel, dér, szél, tél, tavasz, nappal, csillag, csend 
 

a) Meleg ___szél____ fúj. 

b) A család _________ síelni utazik a hegyekbe. 

c) _________ ne sétálj egyedül az erdőben! 

d) A vihar előtti _________ még a madarak is elhallgatnak. 

e) Az amerikai zászlón ötven _________ található. 

f) Reggel _________ lepte be a fákat. 

g) _________ indultam vissza Budapestre a Balatonról.  

h) A _________ az ujjászületés évszaka. 

i) Az emberek általában _________ dolgoznak. 

 

 

 

 



6. Írd be a hiányzó főnevek birtokos személyjeles alakját tárgyesetben! 
 

Szeretem az élet hajnali (dal) ___dalát___, 

Szeretem a fények nappali (szó) _____________,  

Szeretem az est otthon-(meleg) _____________, 

Szeretem a csókod éjjeli (tűz) _____________! 

 

Szeretem az álmok rejtett (arany) _____________,  

Szeretem a táncok tiszta (tavasz) _____________, 

Szeretem a csönd égi (öröm) _____________, 

Szeretem a csókod éjjeli (tűz) _____________! 

 

 

7. Párosítsd össze az igéket a megfelelő vonzatukkal! Majd alkoss egy-egy mondatot! 
 

szeret 

megérint 

kap 

néz 

számít 

szól 

szorít 

valakire/valamire 

valakit/valamit valamivel 

valakihez  

valakit/valamit 

kalamit 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

8. Írd be az igék vonzatát! 
 

(Nap)___Napot__ kap a virág, (hit)  ___hitet___ a remény. 
 

Nézz (én) ___________ , érints meg (szó) ___________ ! 

Nézz (én) ___________, számíthatsz (én) ___________!  

Némán szólj (én) ___________ csókkal!  

Nézz (én) ___________, számíthatsz (én) ___________! 

 



9. Írd a vélemyényedet a következő témáről (kb.100 szó)! 

 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 
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…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

……………………………………………………....................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

DALSZÖVEG 

Nox: Szeretem  



Csoda napok járnak, változik a szél:  

öröm dala árad, költözik a tél.  

Szabadul a folyó, megölel a fény-,  

Olvad a gond a szívemről, minden az enyém!  

 Velünk jön a Szerelem, túl az utakon-,  

 ha lemarad az Idő, fel nem kutatom...  

 Mosolyog a világ, mért' ne tegyem én?  

 Olvad a gond a szívemről, minden az enyém!  

Szeretem az élet hajnali dalát,  

Szeretem a fények nappali szavát,  

Szeretem az est otthon-melegét -,  

Szeretem a csókod éjjeli tüzét!  

Szeretem az álmok rejtett aranyát,  

Szeretem a táncok tiszta tavaszát,  

Szeretem a csönd égi örömét-,  

Szeretem a csókod éjjeli tüzét! 

 Csoda napok járnak, változik a dér:  

 Mutatja magát a csillagszemű éj.  

 Napot kap a virág, hitet a remény-,  

 Olvad a gond a szívemről, minden az enyém!  

Velünk jön a szerelem boldog-szabadon-,  

Vége sose legyen, kérem, akarom!  

Szorítom a kezed, élem a mesém  

Olvad a gond a szívemről, minden az enyém!  

 Szeretem az élet hajnali dalát, 

 Szeretem a fények nappali szavát, 

 Szeretem az est otthon-melegét-, 

 Szeretem a csókod éjjeli tüzét! 

 Szeretem az álmok rejtett aranyát, 

 Szeretem a táncok tiszta tavaszát, 

 Szeretem a csönd égi örörmét-, 

 Szeretem a csókod éjjeli tüzét! 

Nézz rám, érints meg szóval!  

Nézz rám, számíthatsz rám!  

Némán szólj hozzám csókkal!  

Nézz rám, számíthatsz rám!  

 Szeretem az élet hajnali dalát 

 Szeretem a fények nappali szavát, 

 Szeretem az est otthon-melegét-, 

 Szeretem a csókod éjjeli tüzét! 

 Szeretem az álmok rejtett aranyát, 

 Szeretem a táncok tiszta tavaszát, 

 Szeretem a csönd égi örömét- 

 Szeretem a csókod éjjeli tüzét! 

 

Készült „A nyugati szórványban Magyarnyelvet tanítók továbbképzésén”  

2013. augusztus 25-31. 


