Osztály: 5.a
Tantárgy: Magyar irodalom
Téma: János vitéz 26-27. fejezet – (Tankönyv 153-156. oldal)
1. Nyissátok ki az irodalom tankönyvet a 153. oldalon! Hallgassátok meg a János vitéz
26. és 27. 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.: 153-156. oldal
3. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az általam írt vázlatot!
János vitéz 26-27. fejezet
Szereplők: János vitéz, Iluska, tündérlányok, tündérfiúk
Helyszín: Tündérország
Tartalom:
János vitéz belépett Tündérországba.
Tündérországban örökös tavasz van, a tündérek örökké élnek, mindenki
boldog, nincs bánat.
János vitézt elkeseríti, hogy mindenki boldog, csak ő nem.
A Tündérország közepén lévő tóba dobja a rózsát, és elindul utána.
Ekkor a rózsa Iluskává válik, mert a tó az élet vize.
Iluska és Jancsi Tündérország királynéja és királya lesznek.
4. Gyakorlásként oldjátok meg következő feladatokat az Okostankönyv oldaláról!
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5/lecke_02_015

A következő című feladatokat keressétek meg az oldalon:
Páros János
Tündérország: az idill
Az élet Tündérországban
Boldogság Tündérországban

Házi feladat:
A 26-27. fejezet olvasása, tartalma. Írásbeli: Írjatok 10 olyan dolgot, szereplőt, helyszínt a
János vitézből, ami jellegzetes tündérmesei elemnek tekinthető! Pl. óriás

Class: 5.a
Subject: Hungarian literature
Topic: János vitéz 26-27. Chapter - (Textbook pages 153-156)
1. Open the literature textbook on page 153. Listen to John 26 and 27. 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 .: 153-156. page
3. Copy the sketch I wrote into the literature booklet.
John the Knight 26-27.
Chapter Characters: John the Knight, Iluska, fairy girls, fairy boys
Location: Fairy Land
Contents:
John the Knight entered Fairy Land. There is an eternal spring in a fairy land, fairies live forever, everyone is
happy, there is no grief. John is frustrated that everyone is happy, only he is not. He throws the rose into the lake
in the middle of the Fairy Land and starts after it. Then the rose becomes Iluska because the lake is the water of
life. Iluska and Jancsi will be the queen and king of Fairy Land.
4. As an exercise, solve the following tasks from the Smartbook
page. https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5/lecke_02_015
Look for the following tasks on the site: János Páros Fairyland: the idyll Life in Fairyland Happiness in Fairyland

