
obrazovne / oktatási:

János vitéz

Nastavna jedinica / Tanítási egység: János vitéz, 5-10.

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:

Expozíció, fordulat fogalma.

funkcionalne / funkcionális: Önálló véleményalkotás, szerialitás, problémamegoldó képesség, önállóság, verbális 
kifejezőkészség, kreativitás, együttműködési képesség, szókincsfejlesztés.

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: igaz-hamsi kártyák, szereplő kártyák 
 
Emlékezzünk Jancsi történetére! 
Három csoportban dolgozzatok! 

1. Állókép: a gonosz mostoha szidja Iluskát. 
2. Pletyka: asszonyok a faluban beszélik, hogy Jancsit elkergette a gazda. 
3. Írjatok párbeszédet a mostoha és a gazda között! Adjátok elő! 

 
A történet bevezetésével ismerkedtünk meg eddig. Ezt expozíciónak nevezzük. 
Mit tudtunk meg az expozícióból? 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

Önálló olvasás 
Ha néhány szót kicserélsz, igaz lesz a mondat. Javítsunk!      Tábla 1 

Jancsi mikor elálmosodott, egy farönknek támasztotta fejét, úgy aludt. 
Jancsi hajnalban egy zsiványtanyához ért, megvárta, amíg elmennek a zsiványok, s akkor 
felrobbantotta a házat.  
Jancsi a zsiványok kincsét elvitte magával. 
Számozd meg a mondatokat, s így állítsd őket helyes időrendi sorrendbe! 
Meglepődnek a bátorságán. 
Jancsi felgyújtja a házat. 
Rárohannak a zsiványok. 
Leisszák magukat. 
Azt hiszi csárda. 
Hívják, álljon be közéjük. 
Milyen tulajdonságait ismertük meg Jancsinak eddig?  

Készítsük el a jellemtérképét! 
Húzzuk alá a könyvünkben a tulajdonságokat alátámasztó idézeteket! 
Kit húztam? 
Az eddigi szereplők közül húzzatok, jellemezzétek, a többieknek pedig ki kell találni kire gondoltál. 
Mostoha, Iluska, Jancsi, zsiványok, gazda      Kártyák 

Igaz vagy nem?  
A tatárok nem ismerik a földművelést, egész évben kecskehúst és fügét esznek. Igaz hamis 
A szerecsen király védelmébe veszi a magyarokat, mert épp Magyarországra akar utazni. 
A tatárok legszívesebben megennék a magyarokat, mert kannibál szokásaik vannak. 
Indiában csakugyan találhatók nagy hegyek. 
Taljánországban csakugyan mindig hideg van.      Tábla 
Jancsi útjának leírásában európai és ázsiai országok keverednek. 
A király megígéri Jancsinak, ha kiszabadítja a lányát, hozzá adja feleségül 
A törökök kifosztották a palotákat, pincéket, csak a templomokat nem merték háborgatni. 
A király először kincse elvesztését panaszolja, csak utána beszél a lányról. 
A király elmenekült Franciaországból, és Indiában bujdosott    Pármunka 

Milyen 
országban 
járnak? 

Milyen 
ez a 
föld? 

Milyen 
nehézséggel kell 
megküzdeniük? 

Hova 
mennek 
tovább? 

Tatárország    
Taljánország    
India    

Párban dolgozzatok! 
1. páros : Mely szavak jellemzőek a mesebeli Indiára? 
Hegyek 
Hőség 
Sűrű levegő 

Kannibálok 
Rozmaringerdők 

2. páros: Mely szavak jellemzőek a törökök viselkedésére? 
Fosztogatás 
Emberrablás 
Gyújtogatás 

Várostrom 
Tüzérségi csata. 

Az azonos feladaton dolgozó párosok üljenek egy asztalhoz, beszéljék meg a 
megoldásukat! 

Frontálisan: Tábla 2 egy 
lehetséges megoldás 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

Fogalmazási gyakorlat:  
A Híradó tudósításban jelenti be, hogy Jancsi társaival megmászta Ázsia legmagasabb csúcsát. 
Írd le az újságod hír oldalára a tudósítást! 

 

 
TÁBLAKÉP1 

Jancsi mikor elálmosodott, egy farönknek támasztotta fejét, úgy aludt. 
Jancsi hajnalban egy zsiványtanyához ért, megvárta, amíg elmennek a zsiványok, s akkor 
felrobbantotta a házat.  
Jancsi a zsiványok kincsét elvitte magával. 

 
TÁBLAKÉP 2 

 

Jancsi 

okos 

becsületes 

bátor boldogtalan 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


