
obrazovne / oktatási:

János vitéz

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Ki volt Petőfi Sándor?

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:

Ismerkedés Petőfi Sándor életével.

funkcionalne / funkcionális: Szövegértés, lényegkiemelés, rendszerezés.

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)

 

PowerPoint vagy más programmal vetítünk képeket. 

 

Nézzétek meg a következő képeket! Jegyezzétek meg, amit láttok! 

 

 

     
 

   
 

  
 
Kivel kapcsolatosak voltak a képek? 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

Olvassátok el a tankönyv 78-79. oldalán található szöveget, majd töltsétek ki a 
táblázatot! (táblakép) 

 

Ha szükséges használjátok az asztalokon található könyveket, lexikonokat! 

 
25 perc önálló munka után párban ellenőrzik a munkát, megjelölik a kétséges válaszokat más 

színnel. 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

Frontális ellenőrzés. 

 

 
 

Petőfi Sándor 

1823. január 1.  Kiskőrös Apja:  

Anyja:  

1824.  Költözés: 

 Aszód  

  Alkalmi statiszta 

  katona 

1843.   

1844.   

  Szendrey Julia 

  Esküvő 

  Forradalom vezéralakja 

 Debrecen  

1849. január   

 Segesvár  

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


