
obrazovne / oktatási:

János vitéz

Nastavna jedinica / Tanítási egység: János vitéz, 7-13.

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 megértése, szókincsfejlesztés.

funkcionalne / funkcionális: Jellemzés, szókincsfejlesztés problémamegoldó képesség, önállóság, verbális kifejezőkészség, 
feladattartás pontos artikuláció, 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)

 
ESZKÖZÖK: lista, a,b,c kártyák(hurkapálcára ragasztva) piroslap 
 
Gyorstüzelés  
Minden páros kap egy listát a János vitéz szereplőiről. Az egyikük látja csak. Ő jellemzi a szereplőt, a 
társa kitalálja, hogy ki ő. Ha sikerül, ki kell pipálni a szereplő nevét, ha nem, tovább kell menni. 
Nem mondhatod meg például, hogy a főszereplő juhászbojtárról van szó , csak jellemezheted. Pl.: 
nagyon bátor, fiatal, szerelmes stb… 
2 perc alatt kell végére érni a listának.  
 
Lista: 
1. Boszorkány 
2. Jancsi 
3. Huszár 
4. gazda 
5. királylány 
6. Iluska 
7. ló 
8. zsivány 
 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
7-13 rész tanári bemutatása 
 
Meséljétek el a történetet!  
Hogyan mondanád más szóval? 
ekképpen 
jámborlelkű 
kiengesztel 
ezerannyian 
história 
hangzottak 
akként 
Piroslap. Mutassd fel a hamis állításoknál! 
A tatárok nem ismerik a földművelést, egész évben 
kecskehúst és fügét esznek. 
A szerecsen király védelmébe veszi a magyarokat, mert épp 
Magyarországra akar utazni. 
A tatárok legszívesebben megennék a magyarokat, mert 
kannibál szokásaik vannak. 
A basa fia gyáván könyörgött életéért. 
A győztes csata után Jancsi elindult haza. 
A török basa jó erőben lévő, izmos harcos volt. 
A törökök azért támadtak a francia seregre, mert kellett nekik 
a gazdag, gyönyörű francia föld. 
Indiában csakugyan találhatók nagy hegyek. 
Taljánországban csakugyan mindig hideg van. 
Jancsi útjának leírásában európai és ázsiai országok 
keverednek. 
Számold meg, hányszor szerepel a 8. énekbe a sereg szó! 
Milyen más szavakkal tudnád helyettesíteni? 
Fuss és jegyezz! 
Szókártyákat dugtam el a teremben, csoportonként egy-egy 
ember keresse meg, jegyezze meg, majd az asztalnál diktálja 
le! 
Az asztalnál ülők pedig a megfelelő helyre írják.  
Mely szavak jellemzőek a mesebeli Indiára? 
Mely szavak jellemzőek a törökök viselkedésére? 

Szókártyák:  
Hegyek 
Hőség 
Sűrű levegő 
Kannibálok 
Rozmaringerdők 
Fosztogatás 
Emberrablás 
Gyújtogatás 
Várostrom 
Tüzérségi csata. 

 

Megadhatjuk a szavak 

jelentését, akkor be kell 

írnia a szó mellé az 

elhangzott jelentést. 

 

 

 

 

 
 

Csoportmunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni feladat 

 

 

 

 

 

Csoportmunka és egyéni 

feladat kombinációja 

 

Páros megbeszélés 

 
Egészítsd ki a táblázatot ! 

Milyen országban 
járnak? 

Milyen nehézséggel 
kell megküzdeniük? 

Hova mennek 
tovább? 

Tatárország   
Taljánország   
India   

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Válassz egy témát!  A két fogalmazás közül egyet kell megírnod! 
 

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

2. Helyes-e, hogy a király az ismeretlen megmentőnek ígéri a lányát? Támaszd alá 
érvekkel a véleményed! 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


