
obrazovne / oktatási:

Kötelező olvasmányok

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Fekete István élete és munkássága (3 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:

Kutatási módszerek játékos megismerése, adatgyűjtés, rendszerezés, könyvtári és internete kutatás.

funkcionalne / funkcionális: Önálló véleményalkotás, problémamegoldó képesség, önállóság, verbális kifejezőkészség, 
feladattartás, kreativitás, helyes légzés, szerialitás, figyelem, koncentráció együttműködési képesség.

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)

 

 

Frissítő gyakorlat 

Álljatok fel, nyújtózkodjatok felfelé! Finoman hajtsátok 
a fejeteket balra, majd jobbra!  Kisterpeszben lassú 
fejkörzést végzünk, hátrafelé nem hajlítjuk a 
nyakunkat! 
Tarkón a kéz és lassan törzsfordítás jobbra, majd 
balra. 
 

A mai órán könyvtárban dolgozunk, kutathattok 

számítógépen, könyvekben is. Csoportmunka 

Először beszélgessünk arról, hogy  

1. szoktatok-e könyvtárba járni? 

2. Miért érdemes beiratkozni egy könyvtárba? 

3. Hol van városunkban könyvtár? 

4. Hogyan kell beiratkozni? 

 

Készítsetek egy 10 pontból álló illemkódexet, milyen 

szabályokat kell betartanunk, ha könyvtárba megyünk! 

Szép kivitelben készítsétek el! Rajzlapot, filcet, színes 

ceruzát kaptok hozzá. 

 

 

 

 

Az elkészült munkákat 
kitesszük a falra, rövid 
ideig mindenki 
olvasgathatja a többi 
csapatét. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

A következő órákon egy rövid portfóliót kell 

elkészítenetek. Ehhez csoportban fogtok 

forgószínpadszerűen dolgozni. Minden  helyszínen 

más-más feladatot kaptok, végül pedig a táblára felírt 

sorrendben kell elhelyezni az elkészült munkákat. 

Portfóliós feladatok: 
1. csoport: A fedőlap elkészítése – csapattagok megnevezése 

Készítsétek el a közös gyűjteményetek fedőlapját! Szerepeljen rajta az író neve, akiről 
a kutatásotokat folytatjátok, a csoportotok fantázianeve, a csoport tagjainak neve és 
egy olyan illusztráció, ami kifejezi a portfólió tartalmát.  
Legyen, aki fantáziadús neveket ad, legyen, aki 
könyveket keres ötletadónak, legyen, aki 
rajzol! 

2. Fekete István élete – rövid ismertető 

Készítsetek könyvtári könyvek alapján rövid 
ismertetést Fekete István életéről. 
Először mindenki készítse el a saját füzetébe, 
majd olvassátok fel egymásnak, végül az 
elkészült munkák legjobban megfogalmazott 
mondataiból készüljön el a színes lapra a 
végleges változat! 

3. Az életrajzhoz kapcsolódó feladatok 

Készítsetek feladatokat Fekete István életével 
kapcsolatban! 
Készüljön: 
-Igaz-hamis állítás ( 5 állítás: 4 igaz, 1 hamis) 
-Három betűkihagyós feladat, ahol a 
mássalhangzókat megadjátok, a 
magánhangzókat kihagyjátok! (Pl: V-K  : Vuk) 
-13 + 1-es totó: 13 kérdést kell megfogalmazni 
és a,b,c válaszlehetőséget adni 

4. Fekete István munkássága – Műveinek gyűjteménye 

 Könyvtárunkban megtalálható Fekete István   művek 

Írjátok össze azoknak a műveknek a címét, amelyek magtalálhatóak a könyvtárban.  
-Rendszerezzétek téma alapján ( történelmi regény, állatregény,stb) ! 
-Minden kötethez soroljátok fel a könyv legfontosabb adatait: Kiadó, a megjelenés éve. 
-Próbáljátok meg kideríteni katalógus segítségével, hogy milyen művek vannak még a 
könyvtárban, melyek Fekete Istvánról szólnak! Ezekről a könyvekről is készüljön egy 
lista! 

5. Fekete Istvánról szóló linkek gyűjteménye, rövid leírás a linkek tartalmáról. 

Mindenki külön számítógéphez ül, ahol keresőprogramok segítségével kell olyan 
oldalakat találni, ahol Fekete Istvánról olvashatunk. A füzetedbe a link pontos címét 
és az oldal tartalmát kell felírnod ( pl: a Vuk című könyv történetének rövid 
ismertetése) 
Amikor minden feladat elkészült, minden csoport kioszthatja a feladatait más csoportoknak. A 

portfólióban marad egy üres, a további három példányt osszátok szét!  (minden csoportnak 

adhattok feladatot) 

A kapott feladatok megoldását megbeszéljük. A feladatot kitaláló csoport figyel és javít, értékel. 

Arra kérlek benneteket, hogy kis színes lapra írjátok fel, mi a véleményetek a portfólió 

készítésről. Mi okozott nehézséget? Mi volt a legérdekesebb? Milyen információkkal lettél 

gazdagabb? Frontális javítás. 

Ha nem használjuk a 
módszert, magyarázzuk 
el, hogy a portfólió az 
elkészült legjobb 
munkák gyűjteménye. 
 

A csoportok önállóan 
dolgoznak, az idő 
meghatározása osztálytól 
függ, hagyjuk őket 
nyugodtan kutatni. A mi 
feladatunk csak egy-egy 
segítő szó, amivel 
továbblendítjük a 
megakadt munkát. 
 

A feladatokat annyi 
példányban kell 
megírniuk, ahány csoport 
van, vagy munka közben 
minden csoportét annyi 
példányban 
fénymásoljuk. 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

A diákok az elkészült portfóliót bemutatják a társaiknak. 

 

 

Portfóliós feladatok sorrendje: 

1. A fedőlap elkészítése – csapattagok megnevezése 

2. Fekete István élete – rövid ismertető 

3. Az életrajzhoz kapcsolódó feladatok 

4. Fekete István munkássága – Műveinek gyűjteménye 

 Könyvtárunkban megtalálható Fekete István művek 

5. Fekete Istvánról szóló linkek gyűjteménye, rövid leírás a linkek tartalmáról. 

6. Az általatok megoldott feladatok 

7. Vélemények a portfólió elkészítéséről. 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


