
obrazovne / oktatási:

János vitéz

Nastavna jedinica / Tanítási egység: János vitéz 14-18. rész (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:

Nyelvi alakzatok: ismétlés, felkiáltás, ellentét fogalma.

funkcionalne / funkcionális: Helyes erkölcsi ítélőképesség, önálló véleményalkotás 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)

 
A borítékban szókártyák vannak. A János vitéz két 
sorának szavai. Találjátok ki melyik két sorról van szó, 
majd ragasszátok fel a lap tetejére a két sort! 
 
Milyen emberi tulajdonságra utal a „sok vagy egy 
legénynek” kifejezés? 
Szerintetek ez udvarias vagy udvariatlan kifejezés? 
Gyűjtsünk szavakat! Mindenki egyet- egyet ír sorban, míg 
le nem jár a feladatra szánt két perc. 
 
 
A diákok gyakran csúfolják a kövér társaikat. 
Mielőtt ilyet tennél, képzeld el, hogy neked hogyan esne, 
amit most mondanál! 
 
Képzelj el egy világot, ahol minden ember egyforma. 
Milyen problémák adódhatnának ebből? 
 

Táblakép 1. 
csoportmunka 
 
 
frontális megbeszélést 
 
kerekasztal 
 
táblakép 2 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

A 14-15. rész önálló néma olvasása. 
FELADATLAP 41_2.   
Mely szavak jellemzőek Jancsi sorsára, míg el nem kerül 
otthonról? Húzd alá őket! 
Rendkívüli, boldog, izgalmas, szerencsétlen, 
kényelmes,  
Hányatott, keserves, különleges, nehéz, munkás, 
szeretetteljes 
Írjatok párban párbeszédet Jancsi és a király között az 
aláhúzott szavak felhasználásával! 
FELADATLAP 41_1. 
Kérdezz! 
Gyűjtsetek kérdéseket  Jancsihoz! Mi mindent 
kérdeznétek tőle, ha ott lehetnétek a királyi lakomán? 
A kérdéseket kis kártyákra írjátok fel, majd dobjátok a 
kíváncsi dobozba! 
A történetet hallva a király megjutalmazza János vitézt, 
és elengedi haza. 
FELADATLAP 41_4. 
Keressünk ellentéteket az eddig olvasott történetben! 
Ellentét: a szerző úgy csoportosítja a tényeket, 
tulajdonságokat, érzelmeket, hogy azok különböző 
vonását mutatják be.  
FELADATLAP 41_3. 
Az ember érzelmei gyakran változnak. Hol boldognak 
érezzük magunkat, hol szomorúak vagyunk.  
Próbáljátok sorba rendezni a szavakat aszerint, hogy 
melyik a legboldogtalanabb, a semleges vagy a 
legboldogabb érzés! Vitassátok meg a megoldást! 
Szókártyák: boldog, szomorú, elkeseredett, vidám, 
boldogtalan, jókedvű, bizakodó, reménykedő, 
reményvesztett. 
Tegyétek középre a csomagoló papírt! Készítsétek el rá 
Jancsi lelki állapotának lázgörbéjét!  
Gondoljátok végig, mit érzett János vitéz, amikor eljött 
otthonról, s mit érez most? Hasonlítsd össze a két 
hangulatot, lelkiállapotot!  
Ábrázoljátok érzelmeit gyerekkorában, miután 
szerelmes lett Iluskába, mikor elveszítette a nyájat, a 
francia király jutalma után! 
„Aligha szél nem lesz” – mondja a hajóskapitány. Folytasd a 
szavait! Hogyan ad parancsot a vihar előtti felkészülésre? 
Fogalmazd meg utasításait! 

• Kerekasztal technikával gyűjtsetek szavakat a viharról! 
• Minden asztal  szavait felírja a táblára. 
• Alkossatok mondatokat a felírt szavakkal! 
• Mindenki elmondja a mondatait, akinek tetszik,  leírhatja. 
• A leírt mondatokkal, azokat kiegészítve 6 mondatos 

viharleírást kell írni! 
Az elkészült munkák közül meghallgatunk néhányat. 
 

A gyorsabban olvasó 
diákok töltik ki, amikor 
mindenki elolvasta a 
szöveget, akkor olvassák 
fel. 
 
 
 
 
 
A B C tábla 
Kíváncsi doboz 
 
 
 
 
 
Piros lap vagy igaz-hamis 
kártya 
 
Tanári magyarázat 
 
 
Frontális osztálymunka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tábla 2 
 
 
 
 
Fogalmazási gyakorlat 
 
Ez az órarész, ha több 
szót gyűjtünk, több 
mondatot írunk, akkor 
egy egész fogalmazás 
órát kitehet. 
Ebben az esetben 
érdemes vihart ábrázoló 
festményeket 
megvizsgálni előtte, 
színeket, igéket gyűjteni. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Kis játék: 

1   L E G É N Y 
2    J Ó    
3  S Z É L    
4  G Á L Y A   
5  S É T Á L   
6 I L U S K A   

 
1. Hogy nevezi Petőfi a matrózt? 
2. Milyen hírt vél hallani a gólyáktól? 
3. Ez hajtja a hajót. 
4. A jármű, amivel utaznak. 
5. Mit tesz éppen János vitéz, amikor meglátja a gólyákat?  
6. Ez a név szerepel legtöbbször a 16. énekben a Jánoson kívül. 
 
 
Olvassuk el a könyv 105. oldalán a nyelvi alakzatokról szóló szöveget, majd oldd meg a 
könyv 106/ 1-2. feladatát! 
 

 
„Atyafi! Te úgyis sok vagy egy legénynek, 
Megállj, én majd kettőt csinálok belőled!” 

 
                         Kövér                                                             Sovány 
 
Udvarias                         Udvariatlan            Udvarias               Udvariatlan 
 

 
 

TÁBLAKÉP2. 
 
 
 

 
 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


