
Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: János vitéz 21-22.  fejezet – (Tankönyv 138-141. oldal) 

 

1. 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/ 

 

2. Olvassátok végig figyelmesen a tankönyvből a fejezetet!  

Tk.: 138-141. oldal 

      3. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az általam írt vázlatot! 

János vitéz 21-22. fejezet 

Szereplők: János vitéz, óriások, boszorkányok, mostoha, kísértetek 

Helyszín: Sötétség országa, temető 

Tartalom:  

János vándorlása során a Sötétség országába ért. 

Ott egy barlangban épp gyűlést tartottak a boszorkányok. 

János eltüntette a seprűiket, és sípjába fújva hívta az óriásokat. 

Az óriások sorra földhöz vágták a boszorkányokat. 

Minden boszorkány halálával egyre világosabb lett. 

Az utolsó boszorkányban János Iluska mostoháját ismerte fel. Vele ő maga 

végzett. 

Tovább vándorolt, és az éjszakát egy temetőben töltötte a kísértetek között. 

 

 

 

Házi feladat:  

A 21-22. fejezet olvasása, tartalma.  

Az Okostankönyv alábbi oldalán görgessetek lejjebb és keressétek meg a következő című 

feladatokat!     Boszorkányok márpedig nincsenek 

  János vitéz a temetőben 

  Boszorkányok között 

Ezeket oldjátok meg! A megoldásokat pedig töltsétek fel a Classroom felületére! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5/lecke_02_013  

 

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5/lecke_02_013


 

Class: 5.a  

Subject: Hungarian literature  

Topic: János vitéz 21-22. Chapter - (Textbook pages 138-141)  

1. 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/  

2. Read the chapter carefully from the textbook! Tk .: 138-141. page  

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

John the Knight 21-22. 

Chapter Characters: John the Knight, giants, witches, stepmother, ghosts  

Location: Kingdom of Darkness, cemetery  

Contents:  

During John's journey, he reached the Kingdom of Darkness. There, a witch was just gathering in a cave. John 

wiped out their brooms and blew his whistle to call the giants. The giants cut the witches to the ground in 

turn. With the death of every witch, it became clearer. In the last witch, she recognized János Iluska's 

stepmother. He ended up with him himself. He continued to wander and spent the night in a cemetery among the 

ghosts. 

 Homework: The 21-22. reading and content of chapter. On the Smart Book page below, scroll down and look for 

the tasks titled Next! There are no witches, but John is a valiant in the cemetery. And upload the solutions to the 

Classroom interface! 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5/lecke_02_013  

 

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