
A TANTÁRGY ADATLAPJA

1. A képzési program adatai
1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 
1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar
1.3  Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet
1.4 Szakterület Neveléstudományok
1.5 Képzési szint Alapképzés
1.6 Szak / Képesítés Óvodai és elemi oktatás pedagógiája

2. A tantárgy adatai
2.1 A tantárgy neve Magyar irodalom, gyermekirodalom, elbeszélési és dramatizálási 

technikák
2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Szilveszter László Szilárd
2.3 A szemináriumért felelős tanár 
neve

Dr. Szilveszter László Szilárd

2.4 Tanulmányi év I. 2.5 Félév 2. 2.6. Értékelés módja vizsga 2.7 Tantárgy típusa Kötelező 
szaktantárgy

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)
3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 98 melyből: 3.5 előadás 56 3.6 szeminárium/labor 14
A tanulmányi idő elosztása: 28
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 8
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 6
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 8
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 2
Vizsgák 4
Más tevékenységek: ..................
3.7 Egyéni 
munka össz-
óraszáma

28

3.8 A félév 
össz-óraszáma

98

3.9 
Kreditszám

4

4. Előfeltételek (ha vannak)
4.1 Tantervi •
4.2 Kompetenciabeli • A hallgatók nyelvi-kommunikációs kompetenciáinak megfelelő szintű 

fejlettsége.
• Megfelelő szintű szövegértés.

5. Feltételek (ha vannak)
5.1 Az előadás 
lebonyolításának feltételei

• megfelelően felszerelt terem, számítógép, videoprojektor, tábla.

5.2 A szeminárium / labor 
lebonyolításának feltételei

• átrendezhető szakterem,  az audiovizuális kommunikáció különböző 
eszközeinek megléte: videoprojektor, CD-lejátszó, hangszórók.

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
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ák K2. A sajátos óvodai és kisiskolai oktatási-nevelési folyamat kivitelezése

K6.  Önértékelés  a  szakmai  gyakorlatban  és  karrierépítésben,  e  folyamat  állandó  javítása, 

optimalizálása
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7. A tantárgy követelményei (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)
7.1 A tantárgy általános 
követelményei

• Az alkalmazott stratégiák hatékonyságának értékelése, a 
kisiskolásokra, óvodásokra gyakorolt hatásuk felmérése, valamint a 
curriculáris dokumentumokban megjelenő sztenderdekhez és 
követelményekhez való viszonyítása. 

• Olyan oktatási-nevelési tevékenységek megvalósítása, melyek 
érvényesítsék és tükrözzék az óvodai és kisiskolai szakmódszertan 
sajátosságait.

• Az óvodai és kisiskolai oktató-nevelő tevékenység módszertani 
szakaszaira jellemző ismeretek gyakorlatba ültetése.

 
• A szakismeretek, a pszicho-pedagógiai és módszertani ismeretek 

felhasználása az óvodai és kisiskolai oktató-nevelő tevékenység 
megvalósításában.

• Alapismeretek alkalmazása a szakismeretek széles skálájának 
elemzésében és értelmezésében.

7.2 A tantárgy sajátos 
követelményei

• Irodalomelméleti, stilisztikai ismeretek elsajátítása és azok alkalmazása.

• Irodalmi, gyermekirodalmi szövegek értelmezése (műfaji besorolás, irodalmi 
formák és kódok megragadása a szövegszerveződésben, esztétikai minőségek 
felfedezése)

• A  kritikai  gondolkodás  fejlesztése  az  értelmezett  műalkotásokkal 
kapcsolatban.

 
• A  gyermekek  kreativitását  fejlesztő  módszerek-eljárások  tudatosítása, 

alkalmazása a magyar irodalom és gyermekirodalom  jelentős alkotásaiból 
kiindulvakiindulva.

8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések



1. Irodalomelméleti és műfajismereti alapfogalmak I. 
(Irodalmi és nem irodalmi kommunikáció. Prózai és 
verses beszédmód.)

előadás, magyarázat, 
megbeszélés, 
problematizálás

2. Irodalomelméleti és műfajismereti alapfogalmak II. 
(Verstani alapfogalmak. Szóképek és retorikai 
alakzatok.)

előadás, magyarázat, 
megbeszélés, 
problematizálás

3. Irodalomelméleti és műfajismereti alapfogalmak III. 
(A lírai és az epikai műnem főbb műfajai. Kötött 
versformák: a szonett. a rondó, a haiku.)

előadás, magyarázat, 
megbeszélés, 
problematizálás

4. Irodalomelméleti és műfajismereti alapfogalmak IV. előadás, magyarázat, 
megbeszélés, 
problematizálás

5. A gyermekirodalom. A gyermekirodalom 
sajátosságai, forrásai és rétegei. A gyermekirodalom 
műfajai.

előadás, magyarázat, 
megbeszélés, 
problematizálás

6. Epikai műfajok I. A népmese. A népmonda. előadás, magyarázat, 
megbeszélés, 
problematizálás

7. Epikai műfajok II. A műköltészeti mese és a 
meseregény.

előadás, magyarázat, 
megbeszélés, 
problematizálás

8. Epikai műfajok III. A magyar és a világirodalom 
meseregényei.

előadás, magyarázat, 
megbeszélés, 
problematizálás

9. Epikai műfajok IV. Gyermek- és ifjúsági regények.   előadás, magyarázat, 
megbeszélés, 
problematizálás

10. Epikai műfajok V. A novella. A novellafüzér. 
Gyermektörténetek.

előadás, magyarázat, 
megbeszélés, 
problematizálás

11. Lírai műfajok. A dal. A népi gyermeklíra 
(mondókák, játékversek, kiszámolók). Népi 
gyermekjátékok

előadás, magyarázat, 
megbeszélés, 
problematizálás

12. A klasszikus magyar gyermeklíra előadás, magyarázat, 
megbeszélés, 
problematizálás

13. A modern magyar gyermeklíra. előadás, magyarázat, 
megbeszélés, 
problematizálás

14. A kortárs gyermeklíra. előadás, magyarázat, 
megbeszélés, 
problematizálás

Könyvészet:

Bognár Tas: Gyermekpróza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2004.
Borbély Sándor (szerk.) Ötven nagyon fontos gyerekkönyv. Lord Könyvkiadó, Bp., 1998.
Cs. Gyimesi Éva: Teremtett világ. Kriterion Könyvkiadó, 1983.
Faragó József – Fábián Imre (szerk.): Bihari gyermekmondókák. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982.
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon Kiadó, 2005.
Hegedűs Imre János: Benedek Elek. Monográfia. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2006.
Hernádi Sándor: Beszédművelés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 9. kiadás, 1994.
Komáromi Gabriella (szerk.): Gyermekirodalom. Helikon Kiadó, Budapest, 1999.
Tarbay Ede 1999: A népmese alfajai. Gyermekirodalomra vezérlő kalauz. Szent István Társulat, Budapest.
Vita Zsigmond – Józsa Miklós – Király László – Jarosievits Erzsébet: Gyermek- és ifjúsági irodalom. 
Tankönyv az óvónő- és tanítóképző pedagógiai líceumok számára, EDP, Bukarest, 1983.



A Korunk gyermekirodalmi száma, 2002. 10. sz.
A Székelyföld gyermekirodalmi száma, 2004. nov.

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések
1.  A népmese. Az európai meseirodalom. A Grimm-
mesék, Hans Christian Andersen meséi. 
2. A magyar meseirodalom. Benedek Elek: Világszép 
nádszál  királykisasszony,  Illyés  Gyula:  Hetvenhét 
magyar népmese.
3. A magyar meseirodalom. Benedek Elek: Világszép 
nádszál  királykisasszony,  Illyés  Gyula:  Hetvenhét 
magyar népmese.
Referátumtéma: 
Nagy magyar mesemondók

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, 
kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák

4. A klasszikus meseregény. Arthur Milne: Micimackó. 
Micimackó kuckója, Antoine de Saint-Exupéry: A kis 
herceg
Referátumtémák: 
A Micimackó című meseregény bemutatása
A kis herceg című meseregény bemutatása

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, 
kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák

5.  A modern  meseregény.  Fodor  Sándor:  Csipike,  
Berg  Judit:  Rumini,  Lázár  Ervin:  A  Négyszögletű  
Kerek Erdő. 
Referátumtémák: 
Lázár Ervin mesevilága. A Négyszögletű Kerek Erdő 
című meseregény bemutatása  
Fodor Sándor mesevilága: A Csipike című meseregény 
bemutatása
. 

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, 
kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák

6. A verses mese. Móricz Zsigmond verses meséinek  
(A török és a tehenek, Iciri-piciri, Disznók az esőben  
az Állatmesék c. kötetből), Kormos István: Vackor, 
Varró  Dániel:  Túl  a  Maszat-hegyen  c.  művek 
elemzése
Referátumtéma: 
Kormos István verses meséinek műfaji sajátosságai 
(Vackor-történetek)

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, 
kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák

7.  A  posztmodern  regény  változatai.  A  gyermeki  
nézőpont  érvényesítése  a  kortárs  regényben. 
Dragomán György: A fehér király.

Referátumtéma: 
Dragomán  György:  A  fehér  király  c.  regényének 
bemutatása

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, 
kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák

8.  A posztmodern regény változatai. Film és regény 
viszonya. Kertész  Imre:  Sorstalanság,  Szilágyi 
István:  Kő  hull  apadó  kútba  /  Hollóidő,  Márai 
Sándor: A gyertyák csonkig égnek.

Referátumtémák: 
Kertész Imre Sorstalanság c. regényének bemutatása
Márai  Sándor:  A  gyertyák  csonkig  égnek  c. 
regényének bemutatása



9. Az intertextualitás mint a posztmodern irodalom  
alkotási  módszere.  Az  intertextualitás megjelenési  
formái és interpretációs lehetőségei. 

10.  A  gyermekvers  (1).  Népköltészet. Mondókák, 
játékversek,  kiszámolók.  Népi  gyermekjátékok.  A 
magyar  gyermekköltészet  kezdetei. A  klasszikusok. 
Petőfi Sándor: Arany Lacinak, Arany János: Juliska  
elbujdosása.
Referátumtéma:
A népi gyermekvers ősi forrásai

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, 
kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák

11. A gyermekvers (2). Modern magyar gyermeklíra. 
Weöres  Sándor  0Bóbita,  Hold  és  a  felhő,  Tündér,  
Galagonya,  Olvadás,  Suttog  a fenyves,  Száncsengő  
c., Nemes Nagy Ágnes: Ezt villamosmegállónál kell  
mondani,  télen,  Laboda,  Gesztenyefalevél,  Labda,  
Nyári rajz c. verseinek értelmezése 
Referátumtéma:  Weöres Sándor. A népköltészet és a 
weöresi költészet találkozási pontjai (Bóbita)

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, 
kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák

12. A  gyermekvers  (3).  A  kortárs  erdélyi  magyar  
gyermeklíra. Fekete Vince: Csigabánat c., Piros autó  
lábnyomai  a  hóban  c.  kötetei,  Ferenczes  István:  A 
pepita  hangya  c.  kötete,  Kovács  András  Ferenc:  
Hajnali csillag peremén c., Miénk a világ c. kötetei,  
László  Noémi  versei,  Markó  Béla:  Ha  varázsló  
lennék c. kötete

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, 
kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák

Referátumtémák:
Az erdélyi gyermekköltészet vázlatos bemutatása a 
Tündérkert című kötet alapján
A nyelvi játékosság példái Kovács András Ferenc 
költészetében a Hajnali csillag peremén c.  kötet 
alapján 

13.  A gyermekvers (4). Kortárs magyar gyermeklíra.  
Vers  és  zene. Lackfi  János,  Gryllus  Vilmos,  
Ranschburg  Jenő,  Szabó  T.  Anna,  Tóth  Krisztina,  
Varró Dániel verseinek elemzése

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, 
kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák

14.  Erdélyi  magyar  folyóiratok:  Helikon,  Korunk,  
Látó,  Székelyföld. Gyermeksajtó.  Napsugár.  
Szivárvány.Cimbora.Csodaceruza.  Gyermekirodalom 
és  a  képek  (Illusztrációk,  képregények).  Gyermek-
irodalom és a média (Rajzfilm. )  
Komáromi  Gabriella  1999:  A  gyermeksajtó.  In: 
Komáromi (szerk.): Gyermekirodalom. Helikon Kiadó, 
Budapest, 314–319.
G. Pap Katalin 1999: Az illusztráció. In:  Komáromi 
(szerk.):  Gyermekirodalom. Helikon Kiadó, Budapest, 
321–330.
Csukás István: Pom-Pom
Máté  Angi  meséi  és  rajzfilmadaptációi  (pl.  A 
sötétség).

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, 
kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák



Referátumtéma: A Napsugár és a Szivárvány 
gyermekfolyóiratok bemutatása 

Könyvészet

1. Bocsák Veronika – Benkő Zsuzsanna – Hölgyesi Györgyi: Olvass nekem! Kalauz szülőknek, óvónőknek, 
tanítóknak a gyermekkönyvek útvesztőjében. Trezor Kiadó, Bp., 1985.

2. Bognár Tas: Elemzések a gyermek- és ifjúsági irodalom köréből (Regények, meseregények). Tankönyvkiadó, 
Bp. 1982.

3. Bognár Tas: Elemzések a magyar gyermekversek köréből. Tankönyvkiadó, Bp., 1990.

4. Bettelheim, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek (Ford. Kúnos László), Korvina, Bp., 1985.

5. Nagy Olga: A táltos törvénye. Népmese és esztétikum. Kriterion Könyvkiadó, Buk., 1978.

6. Petrolay Margit: Könyv a meséről. Trezor Kiadó, Bp., 1996.

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.

•  A magyar irodalom, gyermekirodalom elbeszélési és dramatizálási technikák mint alapozó jellegű, 
komplex tantárgy, azoknak az alapkészségeknek és képességeknek a fejlesztésére irányul (pl. 
szövegértés, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli szövegalkotás stb.), amelyek a szakmai és 
munkaerőpiaci követelményeknek, elvárásoknak teljes mértékben megfelelnek.  

10. Értékelés
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben
10.4 Előadás Elméleti ismeretek és 

gyakorlati alkalmazás
írásbeli és szóbeli vizsga 70 %

10.5 Szeminárium / Labor Egyéni és csoportos 
tevékenységeken való 
aktív részvétel

Az elvállalt szemináriumi 
tevékenység megtartása 
(kizáró jellegű)

-

20 %
Az írásbeli feladatok 
értékelése (házi dolgozat)

A leadott dolgozat minősége 
(0-10 pont)

10 %

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei
Az elvállalt szemináriumi tevékenység megtartása (kizáró jellegű)
Ha az írásbeli vizsga eredménye nem éri el a 7-es átlagot, a hallgató kötelezően részt vesz egy szóbeli 
vizsgán is, ahol az írásbeli vizsgán elért jegynél maximum 2 jeggyel kaphat többet vagy kevesebbet. Az 
írásbeli és szóbeli vizsga átlaga minimálisan 5-ös jegy lehet. 

Kitöltés dátuma Előadás felelőse Szeminárium felelőse

.......................... ............................... ...................................

Az intézeti jóváhagyás dátuma Intézetigazgató

.......................... ..........................


