
obrazovne / oktatási:

Ritmusos játékok, játékos ritmusok

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Népdalok - rímfajták

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:

Népdalokról énekórán tanultak ismétlése, rímek fajtái.

funkcionalne / funkcionális: Ritmusérzék, szövegalkotás, vizuális, akusztikus memória fejlesztése zenehallgatási cd (ének 5).

Oblici rada / Munkaformák:   rad u paru / 
páros munka

rad u skupini / 
csoportmunka

individualni / 
egyéni

frontalni / 
frontális

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)

 
Hallgassunk meg egy szép magyar népdalt.    Közös éneklés. 
Ti is tudtok hasonló szép magyar népdalt énekelni? 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Ének órán már tanultatok a népdalokról.  
Igaz- hamis állítások következnek – népzene, népdal 
 
1. A népdalokat ősi, régi és új stílusra oszthatjuk. H 
2. Az ősi stílusú dalaink a népvándorlás és 

honfoglalás idején születtek. I 
3. A népdal  eredetét tekintve népköltészet. I 
4. A népdalok szerzője Kodály Zoltán vagy Bartók 

Béla. H 
5. A tekerőlant egy daráló, mely tekerő nyelének 

mozgatásával ad hangot. H 
6. A cserépsípba vizet tesznek, ettől olyan érdekes a 

hangja. I 
7. Népi hangszereink többnyire keleti eredetűek. I 
8. A kanalat is használták ritmushangszerként. I 
9. A virágének arról kapta a nevét, hogy sok virágnév 

szerepel benne I 
 
Olvassuk el a könyvünk 15. oldalán található virágéneket! 
• Figyeld meg milyen virágnevek szerepelnek benne! 
• Olvassuk el ritmizálva! 
• Olvassuk el úgy, hogy az egyenletes lüktetését tapsoljuk! 
• Jelöljük be a sorok hangsúlyos szótagjait aláhúzással! 
• Most olvassuk el úgy, hogy a hangsúlyos szótagokra 

tapsolunk! 
• A sor második hangsúlyos szótagja elé húzzunk egy 

vonalat ( ütemvonalat) 
• Számoljuk meg soronként a szótagszámot, majd írjuk a 

sorok végére! 
• Figyeljük meg a sorok végén a rímeket! A rímelő 

sorokat azonos betűvel jelöljük! 
 
Az ilyen verselést Ütemhangsúlyos verselésnek nevezzük. 
Olvasd el a meghatározást a 16. oldalon. 
 
ÜTEMHANGSÚLYOS VERSELÉS. 
 
ABAB- KERESZTRÍM. 
 
Ölelkező rím: ABBA 
 
 
 
 
 

 
 
Csoportban igaz-hamis 
kártyával 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontális megbeszélés, 
egyéni munka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiegészítve leírják a 
füzetbe, ha interaktív 
táblára vetítünk, akkor a 
táblán elég kiegészíteni- 
(kiegészítés kékkel) 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Gyűjtsünk virágénekhez illő szavakat, rímelőket párban! 
Házi feladat tk. 15. old. 2. 
 

 
Az ütemhangsúlyos verselés a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályos 
váltakozásán alapul. A hangsúlyos szótagok ütemekre . osztják a sort. A sor 
szótagszáma és a hangsúlyok elhelyezkedése határozza meg a verselés fajtáját. 
Így beszélünk ősi felező12-es ősi felező 8-as, 6-os  versformákat 
Rímnek nevezzük a sorvégek összecsengését.  
Keresztrím:ABAB 
Páros rím:AABB 
Négyes rím:…AAAA 
Ölelkező rím: ABBA 
 
 
 
 
Ibolya- bimbója, hívója,  
Rózsa- hordja, porba 
Virágom- imádom, kívánom, kiáltom 
Kedvesem – szeretem, engedem 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


