
obrazovne / oktatási:

János vitéz

Nastavna jedinica / Tanítási egység: János vitéz: Költői képek (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:

Ütemhangsúlyos verselés, hasonlat, megszemélyesítés, alliteráció, metafora fogalma.

funkcionalne / funkcionális: Önálló véleményalkotás, problémamegoldó képesség, önállóság, verbális kifejezőkészség, 
feladattartás, metakommunikációs készségek, 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: feladatcsík , csomagolópapír csíkok, előre megírva 2-2-sor versszakonként, 

filctollak, költői képek kártyán, idézetcsíkok, csomagolópapíron Költői kép-háló ( tábla) 
 

Most mutasd meg párban!       Drámajáték. 

 

Feladatcsík: papírcsíkon húzzatok egy-egy jellemző jelenetet a János vitéz eddigi 

történetéből! Próbáljátok elmutogatni! A többieknek ki kell találni, melyik részt húztátok! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jancsi megfenyegeti a mostohát. 

Alvás a tótól nem messze, vakondtúráson a feje. 

Ivászat a zsiványokkal. 

A gazda elkergeti Jancsit. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

Csomagolópapír csíkokat kaptok. Az első két versszak egy-egy sorát felírtam, a többi sort 

nektek kell filctollal felírni, sorba rendezni. 

Osszátok el egymás között, hogy ki melyik sorokat írja! Nagy betűkkel dolgozzatok! 

 

Olvassuk el közösen a versszakokat!  

a) A nagyobb nyomatékkal ejtett szótagoknál tapsolj!  

b) Mondjuk el ismét a szöveget, és jelöljük a hangsúlyos szótagokat! 

c) Hány ütemre tudsz bontani egy-egy sort? Jelöljétek ceruzával a sormetszetet a tanult 

módon!  

d) Számoljátok meg, és írjátok a szótagszámot a sorok végére!  

e) Jelöljétek a rímképletet! 

  

Fogalomkártyákat kaptok páronként. Olvassátok el, majd oldjátok meg a kártyán található 

feladatot! 

FOGALOMKÁRTYÁK 
A párosok kártyákat cserélnek, míg minden feladatot meg nem oldottak. 

 

Gyakoroljunk: Idézetek szerepelnek a papírcsíkokon. A táblán látjátok a  költői képek hálóját. 

Mindenki gondolja meg, hogy hova tenné a saját idézetét!  

 

 

„János vitéz egy nagy hegy tetején jára, 

hogy a kelő hajnal rásütött arcára” 

„megtermi mindenkor a tenger mélysége” 

Haldoklófélben volt a hajnali csillag” 

„Mint gyorsan kiröppent fohász eltűnt végre” 

„Izzadott a török véres verítéket” 

„Jól meggondold földi 

„Elváltak egymástól, mint ágtól a levél…” 

„Hullottak a fejek előttök, mint a mák.” 

„Egyenes rónaság nyujtózkodott végig.” 

A láng piros nyelve az ég felé szaladt…” 

„Gyere ki, galambom! gyere ki, gerlicém!” 

„Utószor látlak én, szivem szép tavasza!” 

 

 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

Fogalmazási feladat: 

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

 

 

Hasonlat 

 

Alliteráció 

 

Metafora 

 

Megszemélyesítés 

 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


