
Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: János vitéz 20.  fejezet – (Tankönyv 132-135. oldal) 

 

1. Ismétlésként oldjátok meg a következő feladatot! 

 

https://learningapps.org/watch?v=pveteq7nt20  

 

2. Nyissátok ki az irodalom tankönyvet a 132. oldalon! Hallgassátok meg a János vitéz 20. 

fejezetét! Közben kövessétek a tankönyvben a szöveget! A hangoskönyvet az alábbi 

linken találjátok meg: 

 

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/ 

 

3. Olvassátok végig figyelmesen a tankönyvből a fejezetet!  

Tk.: 132-135. oldal 

      4. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az általam írt vázlatot! 

János vitéz 20. fejezet 

Szereplők: János vitéz, óriások 

Helyszín: Óriásország, óriás király vára 

Tartalom:  

János egyre beljebb haladt Óriásországban. 

Csodálkozva nézte a hatalmas fákat, szúnyogokat, varjakat. 

Egyszer csak odaért az óriás király fekete várához. 

Bement a várba, ahol a király és fiai éppen kősziklát ebédeltek. 

Jánost is ott tartották ebédre. 

Ő csak azt kérte, hogy törjenek le neki a sziklából egy kisebb darabot. 

Ezzel a darabbal homlokon dobta az óriás királyt, aki nyomban meghalt. 

A király fiai ijedtükben Jánost királyukká választották és szolgái lettek. 

Egy varázssíppal engedték útjára János vitézt. 

 

 

5. Oldjátok meg a következő feladatot! 

 
https://learningapps.org/watch?v=p38qvbamn20  

 

Házi feladat:  

A 20. fejezet olvasása, tartalma.  

 

https://learningapps.org/watch?v=pveteq7nt20
https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/
https://learningapps.org/watch?v=p38qvbamn20


 

Class: 5.a Subject: Hungarian literature Topic: János vitéz Chapter 20 - (Textbook pages 132-

135)  

1. Solve the following problem as a repetition! https://learningapps.org/watch?v=pveteq7nt20  

2. Open the literature textbook on page 132. Listen to John 20. In the meantime, follow the text 

in the textbook. You can find the audiobook at the following link: 

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/ 

 3. Read the chapter carefully from the textbook! Tk .: 132-135. page  

4. Copy the sketch I wrote into the literature booklet.  

Knight John Chapter 20  

Characters: John the Knight, Giants  

Venue: Giantland, Castle of the Giant King 

 Contents:  

John moved deeper and deeper into Giantland. He looked at the huge trees, mosquitoes, crows 

in amazement. Suddenly he reached the black castle of the giant king. He went into the castle 

where the king and his sons were just having lunch on a rock. John was also held there for 

lunch. He just asked to break a small piece off the rock for him. With this piece, he threw the 

giant king on his forehead, who died instantly. In fear, the king's sons chose John as their king 

and became his servants. A knight was sent with a magic whistle. 

 5. Solve the following problem. https://learningapps.org/watch?v=p38qvbamn20 

 Homework: Reading and content of Chapter 20. 

 

https://learningapps.org/watch?v=pveteq7nt20
https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/
https://learningapps.org/watch?v=p38qvbamn20

