Osztály: 5.a
Tantárgy: Magyar irodalom
Téma: János vitéz 21-22. fejezet – (Tankönyv 14-151. oldal)

1. Nyissátok ki az irodalom tankönyvet a 141. oldalon! Hallgassátok meg a János vitéz
23., 24, és 25. 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.: 144-151. oldal
3. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az általam írt vázlatot!
János vitéz 23-25. fejezet
Szereplők: János vitéz, halász, óriás, medve, oroszlánok, sárkánykígyó
Helyszín: Óperenciás-tenger partja, tündérország kapuja
Tartalom:
János vándorlása során eljutott az Óperenciás-tenger partjára, és találkozott egy
öreg halásszal.
A halász nem tudta átvinni a tengeren, ezért újra megfújta az óriások sípját.
Megjelent az óriás, János vitéz pedig a vállára ült, és a hajába kapaszkodva
jutott át Tündérország szigetére.
Tündérország három kapuját fenevadak őrizték. Az elsőt egy medve, a
másodikat három oroszlán, a harmadikat egy sárkánykígyó.
János vitéz sorra legyőzte őket, így jutott be Tündérországba.
4. Gyakorlásként oldjátok meg következő feladatokat az Okostankönyv oldaláról!
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5/lecke_02_014

A következő című feladatokat keressétek meg az oldalon:
János vitéz – Mikor történt? A cselekmény áttekintése
Éjszaka és hajnal
A kapu, a sziget és a rózsa
Mesei elemek a János vitéz című műben
Tündérországban
Házi feladat:
A 23-25. fejezet olvasása, tartalma.

Class: 5.a
Subject: Hungarian literature
Topic: János vitéz 21-22. Chapter - (Textbook pages 14-151)
1. Open the literature textbook on page 141. Listen to John 23, 24, and 25. 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 .: 144-151. page
3. Copy the sketch I wrote into the literature booklet.
John the Knight 23-25. Chapter
Characters: John the Knight, the Fisherman, the Giant, the Bear, the Lions, the Dragon Snake
Venue: Coast of the Overseas Sea, the Gate of the Fairy Land
Contents:
During his wanderings, John reached the shores of the Operencia Sea and met an old fisherman. The fisherman
could not carry him over the sea, so he blew the giants' whistle again. The giant appeared, and the valiant John
sat on his shoulder and clung to his hair and crossed over to the island of Fairy Land. The three gates of the fairy
land were guarded by beasts. The first is a bear, the second is three lions, and the third is a dragon snake. John
defeated them in a row, so he got into Fairyland.
4. As an exercise, solve the following tasks from the Smartbook
page. https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5/lecke_02_014
Look for the following tasks on the page: János vitéz - When did it happen? Overview of the plot Night and dawn
The Gate, the Island and the Rose Fairy Tale Elements in John the Knight in Fairyland
Homework: A 23-25. reading and content of chapter.

