
obrazovne / oktatási:

Kötelező olvasmányok

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Fekete István: Koppányi aga testamentuma (2 óra)

Nastavni predmet / Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Razred / Oszály: V

Cilj - Cél:
Zadaće - Feladatok:

Nastavna sredstva i pomagala / Segédeszközök:
1. Sredstva / Eszközök 2. Pomagala / Segédeszközök

Nastavna metode / Módszerek:

Dnevna priprava za nastavu / Óravázlat

Nastavna (tema) cjelina / Témakör:

A regény élményszerű feldolgozása, az olvasás megszerettetése.

funkcionalne / funkcionális: Szövegértés, társas kapcsolatok fejlesztése, együttműködés kialakítása, a szövegben való 
eligazodás, önálló véleményalkotás, problémamegoldó képesség önállóság fejlesztése, verbális 
kifejezőkészség fejlesztése verbális kifejezőkészség, szerialitás.

Oblici rada / Munkaformák:   rad u paru / 
páros munka

rad u skupini / 
csoportmunka

individualni / 
egyéni

frontalni / 
frontális

provjera / 
ellenőrzés

uvježbavanje 
gyakorlás

ponavljanje / 
ismétlés

obrada novog gradiva 
/ új tananyag

Tip nastavnog sata / Óratípus:

grafo prozirnice / 
fólia

udžbenik (+zbirka) / 
tankönyv (+munkafüzet)

crteži, slike, dijagrami / 
ábra, kép, diagramma

tablice, karte, sheme / 
táblázt, térkép, shéma

obrazovni film / 
oktatói film

dijapozitivi / diák

nastavni listići / munkalap

kreda, ploča / kréta, 
tábla 

geometrijski pribor / 
mértani felszerelés

tv, video- ili dija- projektor / 
TV,videó, projektor 

grafoskop, episkol / 
írásvetítő, episzkóp

demonstracijska sredstva / 
bemutató eszközök

edukacijski modeli / 
oktatási modellek

računalo / számítógép

usmeno izlaganje / szóbeli 
előadás

razgovor / beszélgetés

demonstracija / bemutató 
tevékenység

ras s tekstom / 
szövegfeldolgozás

grafički radovi / grafiaki 
munkák

istraživačka metoda / 
kutatói módszer

praktični rad / gyakorlati 
munka

rad s računalom / 
számítógépes munka



Didaktička artikulacija sata / Az óra menete

1. Uvodni dio - Bevezatő
(cca. 5 min./perc)

 
ESZKÖZÖK: csomagolópapír, filc, ragasztó, olló, feladatlapok. lexikonok, életrajzi 
könyvek, a regény annyi példánya, ahány csapat van. 

 
Nézzünk meg egy rövid részletet A koppányi aga testamentuma című filmből.  
A történet melyik részét láttuk? 
 

Kreatív írás gyakorlat 
 

Összefüggő szöveg keretében válaszolj a következő kérdésekre! (Sorrend nem számít) 
érthető-e a történet? - tetszett-e? – melyik rész volt a legérdekesebb? – milyen érzéseket 
keltett benned? – milyen ma is aktuális gondolatokat, problémákat hordoz szerinted a 
történet? 
 
Foglaljuk össze a történetet röviden! 
Mit jelent a testamentum szó?     
Mi volt a koppányi aga testamentuma? Kinek és hogyan kellett teljesíteni? 

Igaz-hamis kártyák, 
annyi ahány diák van az 

osztályban. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Igaz-hamis állítások következnek. Az I betűt mutassátok fel, ha igaz az állításom, a H betűt, 
ha hamis 
Állítások: 
1. Oglu Babocsaira hagyta minden fegyverét és a lovát     ( I) 
2. Zsuzsa török lány, apja, anyja török  (H) 
3. A hírnök csizmájába volt elrejtve a titkos levél  (I) 
4. Zsuzsa neve eredetileg Dzsunita volt.    (H _ Dusmata) 
5.  Kales török foglyot tart a pincéjében   (I) 
 
Ti is írjatok hasonló állításokat! Csoportonként három állítást,ebből legyen kettő igaz, egy 
hamis! 
Állítsátok helyes sorrendbe a történetet. Számozzátok meg a mondatokat a történet szerinti 
sorrendbe! 

Borgo feltérképezi a várat 
Oglu megöli Babocsait 
Megtalálják Katzián levelét 
Oglu lányát Babocsainé neveli 
László bosszúból megöli Oglut 
Szahin és Zsazsanna szerelembe esett 
Megtalálják Katzián levelét 
Megerősítik a Babocsaiék várát. 
László hazaindul. 

Megoldás:  
1. Oglu megöli Babocsait. 
2. László bosszúból megöli Oglut. 
3. Oglu lányát Babocsainé neveli 
4. Megtalálják Katzián levelét. 
5. László hazaindul. 
6. Megerősítik a Babocsaiék várát. 
7. Borgo feltérképezi a várat 
8. Szahin és Zsazsanna szerelembe esett. 

 
Készítsetek közösen egy történetpiramist a táblai vázlat alapján! Mindenki füzetében legyen 
benn a csoport megoldása!   
Alkossátok meg közösen az egyik szereplő jellemhálóját! Mindenki más színű filcet 
válasszon! 
Játék:  
1. Forrószékes játék: egy önként jelentkező diák húz 
egy szerepkártyát, majd elképzeli, hogy ő maga az a 
szereplő. Az osztály tagjai kérdezgethetnek tőle 

bármit, a regénybeli történetekkel kapcsolatban.  
Szerepkártyák: Zsuzsanna, Babocsainé, Babocsi 
László, Szahin 
2. Ki vagyok?  

Szereplő vagy tárgy nevét a diák hátára ragasztjuk, 
majd elindul a teremben, kérdezgeti a társait, mint a 
barkobában, a többiek pedig válaszolnak. Ki kell 
találni, hogy ki is ő. 
Kártyák: testamentum, fonódi vár, Kales, Szahin 

A csoport egyik tagja 

felolvassa az állítást, az 
osztály tagjai ujjukon 
mutatják annak az 
állításnak a számát, 

amelyik szerintük a 
hamis. 
 
 
 

 
 
Ellenőrzés: 
csoportbemutató 

 

Csomagolópapír, annyi 
féle színű filc, ahányan a 
csoportban vannak. 

Ellenőrzés: minden 
csoport elmondja a 
tulajdonságokat és az 
indokokat, majd a 

legjobban tetszőek 
kerülnek fel a táblára és 
a füzetekbe. 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Rajzolj egy ☺ -t arról, hogy hogyan tetszett neked a regény. Néhány mondatban 
indokold a döntésedet! 
 

 
Kreatív írás gyakorlat 

 
Összefüggő szöveg keretében válaszolj a következő kérdésekre! (Sorrend nem számít) 
érthető-e a történet? - tetszett-e? – melyik rész volt a legérdekesebb? – milyen érzéseket keltett 
benned? – milyen ma is aktuális gondolatokat, problémákat hordoz szerinted a történet? 

 
Történetpiramis 

 
……………………. 

Cím 
 

………………..  ……………….. 
2 szó a főszereplőről 

 
………………..  ………………..  ……………….. 

3 szó a helyszínről 
 

………………..  ………………..  ………………..  ……………….. 
4 szó egy problémáról 

 
………………..  ………………..  ………………..  …………………  …………………. 

5 szó a megoldásról 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


