
obrazovne / oktatási:

János vitéz

Nastavna jedinica / Tanítási egység: János vitéz összefoglalás (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:

A tanultak összefoglalása.

funkcionalne / funkcionális: Önálló véleményalkotás, problémamegoldó képesség, önállóság, verbális kifejezőkészség, 
feladattartás, 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)

 
Minden csoport kap egy képcsomagot. Osszátok szét a képeket, majd tegyétek sorrendbe úgy, 
hogy a társatok képéhez nem nyúlhattok. 

 

 

 
 
Válassz 5 olyan szót, amelyek képesek felidézni a fejezetek egyes történéseit! Segítenek a 
képek. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Készítsetek a János vitézről fürtábrát! 
Javítás: Minden csoport megkapja a legfontosabb 
információkat. Ellenőrizzétek, hogy felírtátok-e! Amit 
felírtatok, azt pipáljátok ki! 
Melyik csapatnak hány pipája volt?  
Pártban különböző feladatokat kaptok  
1. páros:  
Gyűjtsd össze, hányféle mesterségű, foglalkozású emberrel 
találkozott már János vitéz vándorlása során! 
Segít a fürtábra megoldása 
2. páros: Keresd ki a mesés helyszíneket a történetből 
3. páros: Keresd ki a mesés szereplőket, mesés elemeket 
(szám, esemény) a történetből 
4. Keresd ki a valós helyszíneket, szereplőket a történetből! 
Válaszok bemutatása, közös vázlat kialakítása a táblán. 
Igaz hamis 
Jancsi egyetlen öröme az életben Iluska. 
A falu határában játszódik a történet. 
Jancsi elszalad, mert nem szívesen emelne kezet a 
gazdára. 
Jancsi a furulyájával ad jelt Iluskának. 
Jancsi és Iluska örök hűséget fogadtak, mielőtt elváltak 
egymástól. 
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 lányáról. 
Egy hegyen folyt a csata. 
Valóságos hegyet alkotott a török hullák tömege. 
A király nem harcolt, csak egy hegyről figyelte a csatát. 
Jancsinak Iluska megtalálásában segítenek csodás lények. 
Jancsi nem fél Tündérország földjére lépni. 
Jancsi az örök élet vizében úszva találkozik Iluskával. 
 
A János vitéz nyelvezete népies és régies.  
Párosítsátok a lapotokon szereplő szavakat jelentésük 
alapján! 
FELADATLAP43_1. 
Szerkezet: 
Csomagoló papíron a szerkezeti vázlat. 
Írjátok a megfelelő részekhez az oda tartozó részek számát! 
 
Papírcsíkokon idézetek szerepelnek a szerkezeti részekből. 
Költői képek, alakzatok ezek. Osszátok ki, állapítsátok meg, 
melyik részhez tartozik, majd nevezzétek meg a költői 
eszközt! 
 

Csomagoló papírra 
mindenki más színű 
filccel dolgozik, hogy 
lássuk, ki mennyit tudott 
felírni – melléklet. 
 
- kalandjai legelején: 
huszárral 
- külföldön: szakáccsal 
- hazafelé utazva: 
kormányossal 
- otthon, szüretkor: 
parasztokkal 
- a sárba ragadt szekérnél: 
fazekassal 
- a tengerparton: halásszal 
Tábla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igaz-hamis kártya, vagy 
piros lap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Táblakép 
Önálló feladatlap 
Két feladattal. 
Táblakép 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Kilépőcédulák: 
Pár mondatban írd le, mi a véleményed a János vitézről! Tetszett-e vagy nem, 
melyik része volt izgalmas, miért? 

 

Táblakép 1 

 

Táblakép 2 

 

Táblakép 3 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


