
obrazovne / oktatási:

János vitéz

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A János vitéz keletkezése

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:

Petőfi-Arany  barátsága, a János vitéz keletkezésének története, epika, elbeszélő költemény, 
ütemhangsúlyos- magyaros-verselés, páros rím.

funkcionalne / funkcionális: Önállóság, verbális kifejezőkészség, feladattartás, lényegkiemelés, figyelem, koncentráció.

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)

 
piroslap 
Utasítás: Tanári kérdések alapján igaz-hamis állítások eldöntése. 
Én vagyok Petőfi Sándor. Állításokat fogok nektek mondani, döntsétek el, hogy igazat 
vagy hamisat mondok. Ehhez a feladathoz vegyétek elő a füzeteteket és írjátok fel a mai 
óraszámot és az óra címét: …óra János vitéz Összefoglalás. Sorszámozzatok a füzetbe 1- 
10-ig. Az igaz-hamis állítások betűjelét a füzetbe írjátok le a számok mellé! 
  

1. Édesanyám neve Hrúz Mária. (I) 
2. Nagyszalontán születtem. (H) Jó válasz: Kiskőrös 
3. Vándorszínésznek álltam. (I) 
4. Feleségem neve Szendrey Júlia. (I) 
5. Nem vettem részt a szabadságharcban. (H) Jó válasz: igen 
6. Én írtam a Nemzeti dalt. (I) 
7. 1846-ban írtam a János vitézt. (H) Jó válasz: 1844 
8. Pápán is töltöttem diákéveimet. (I) 
9. Nem ismertem Arany Jánost. (H) Jó válasz: igen 
10. Eredeti nevem Peternics Sándor. (H) Jó válasz: Petrovics Sándor 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Tanári előadás: 
1845-ben jelent meg a János vitéz a Pesti Divatlapban.  
Nem bizonyított történet, hogy először csak a fele készült 
el, a mesés részt később írta hozzá.  
A mű eredeti címe Kukoricza Jancsi. Az epika műnemébe 
tartozó mű műfaja elbeszélő költemény. 1480 sorból és 27 
énekből áll. Ütemhangsúlyos verselésű, páros rímű, ősi 
felező tizenkettes verselésű. 
Az érte kifizetett 100 forintot a költő egyenesen és teljes 
egészében a szüleinek utalta segítségül. 
 
 
Olvassuk el a tankönyv 80. oldalán található szöveget! 
 
 
 
 

 
Füzetbe lediktálhatjuk, 
vagy az elhangzott 
információkat 
megkerestethetjük a 
könyvben. 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Készítsük el kérdéseink listáját! 
Mi minden érdekel benneteket ezzel a művel kapcsolatban?  Hangos olvasás 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


