
obrazovne / oktatási:

János vitéz

Nastavna jedinica / Tanítási egység: János vitéz 19-20.

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:

Mese és valóság megkülönböztetése, mesés elemek gyűjtése.

funkcionalne / funkcionális: Kreativitás, együttműködési képesség, memóriafejlesztés.

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)

 
Emlékezzünk! 
 
Az előző órán a kíváncsi dobozba kérdéseket írtatok. 
Húzzatok egyet-egyet, majd próbáljatok válaszolni rá! 
 
Hányféleképpen utazott János vitéz? Állítsd számozással 
helyes időrendi sorrendbe! 
hajózott  
gyalogolt  
lovagolt  
repült  
gyalogolt  
 
Igaz vagy nem?  
 
Iluska halálát a gonosz mostoha kegyetlensége 
okozta. 
A falubeliek nagy részvéttel temették el Iluskát. 
János vitéz kétszer keresi fel Iluska sírját. 
János vitéz éjszaka visszatér a sírhoz, mert abban bízik, 
hogy éjfélkor megjelenik neki Iluska szelleme. 
János vitéz a sírra borulva siratja szerelmét. 
 
Szerintetek mi történi ezek után? 
Írjunk ötsorost a várható történetről 
 
1 szó a témáról 
2 szó melléknév – milyen érzésekre számítunk 
3 szó főnév: milyen helyszíneken játszódik, kik 
szerepelnek majd stb. 
4 szó a mi érzéseinkről 
1 szó, az első szó szinonimája 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Önálló munka 
3.  
1.  
2.  
4.  
5. 
 
Csoportmunka 
Piros lap 
 
 
 
Kreatív osztályok 
írhatják egyedül vagy 
párban, kevésbé kreatív 
csoportokkal írjuk 
először közösen, 
megvitatva az 
elképzeléseket! 
Pl:  
Sír 
Szomorú, reménytelen 
falu, mostoha, bosszú 
érdekes, szomorú, 
váratlan, hosszó 
temetés 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Mit jelent szerinted? 

 
kifejezés jelentés 
Szívét rágta  
Könnyel is végkép számot 
vetett 

 

Mintha le volna enyvezve  
Napfogyatkozás jött szeme 
világára 

 

 
Mely szavak jellemzőek az olvasott fejezetre? Írjátok le a hallott szavak közül azokat, melyek 
szerinted jellemzőek. 
 
veszély 
bátorság 
próbatétel 
győzelem 
elszántság  
erő 
félelem 
barátság 
 
Gyűjtsd ki, mihez hasonlítja a költő az Óriásországban látott dolgokat! Húzd alá a 
könyvedben! 
 

feladartlap 
 
önálló feladat, frontális 
értékelés 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Oldd meg a tk. 109.old./2. feladatát! 
 
Jóskártya: 4 mondatban  írd le, mit vársz, mi fog most történni! 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


