
obrazovne / oktatási:

János vitéz

Nastavna jedinica / Tanítási egység: János vitéz, 1-6.

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 történet kezdetének megismerése, az érdeklődés felkeltése.

funkcionalne / funkcionális: Kreativitás, szerialitás, együttműködési képesség, szövegalkotás.

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: puzzle, igaz-hamis kártya, szókártyák 
 
Kit ábrázol a kép? 
Mindenki tegyen fel egy kérdést Petőfi életével 
kapcsolatban! Írjátok fel egy lapra, majd küldjétek 
tovább! 
Ellenőrzés: A csoport megválaszolja. 
 
Diákkvartett:  
Mi a János vitéz műfaja? 
Melyik műnembe tartozik?  
Milyen a verselése? 
Mit nevezünk ütemhangsúlyos verselésnek? 
 

Puzzle:  
Petőfi képe összevágva, 
felragasztani egy lapra 
kereksztallal 
Gyorsasági verseny, a 
képet felragasztani, a 
nevét felírni a lapra. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Tanári bemutatás 
 
Egészítsd ki! 
 

Jancsi szeretné egész napját ………………, mert szereti 
őt. A lánynak azonban …………… a patakban, mert 
mostohája megállás ……………. dolgoztatja. …….. mégis 
ráveszi, hogy ………………… a mosást, és legyen vele. 
 
Mely szavak jellemzőek a leírt tájra? Húzd alá őket! 
Nap, madarak, fű, felhők, virágok, fák, patak 
Hogy mondanád másként? 
 
Szókártyákat osszátok el egymás között, majd 
párosítsátok az azonos jelentésűeket! 
 
Szókártyák: 
kökényszemű kékszemű 
karcsú termetű vékony 
ifjú szív                      fiatal szív  
galamb                      gerlice                                  
suba                          ujjatlan köpönyegféle 
ember                        pára                               
 
Tegyétek sorrendbe a mondatokat  a történet 
sorrendje szerint. 1. ami először történt stb 
 
A gonosz mostoha és Jancsi összevész. 
Elszélednek a juhok. 
A gazda elzavarja Jancsit. 
Jancsi elindul bujdosásba. 
A szerelmesek elbúcsúznak egymástól. 
Jancsi udvarol Iluskának. 
Forró délidőben Jancsi a subáján heverész. 
 
Igaz vagy nem?  
 
Jancsi egyetlen öröme az életben Iluska. 
A falu határában játszódik a történet. 
Juliska mostohája gonosz. 
Jancsinak melege van, mert subát visel. 
Iluskának sietnie kell a mosással. 
Jancsi úgy indult világgá, hogy nem tudta hova megy. 
  
Keresd ki Jancsi udvarló kifejezéseit! 
Fiúk: Írj egy rövid udvarló sms-t a lánynak, aki 
tetszik! 
Lányok: Írjatok olyan udvarló sms-t, aminek 
örülnétek. 

Önálló munka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Javítás:  asztalonként 
egy-egy jó megoldás 
felolvasásával. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igaz-hamis kártya 
felmutatása 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önálló munka 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Készítsétek el Jancsi facebook-os oldalának vázlatát! 
Házi feladat : memoriter 1-4 versszak 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


