
obrazovne / oktatási:

Ritmusos játékok, játékos ritmusok

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A népköltészet hatása Petőfi Sándor verseiben

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:

A verselésről tanultak elmélyítése, rímfajták, időmértékes verselés.

funkcionalne / funkcionális: Ritmusérzék, memória fejlesztése, képek.

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: csomagolópapír csíkokon verssorok 
 
Számsort kell írnotok a füzetbe! A páros számokat írjátok 
folyamatosan, míg én szavakat mondok. A szavakat meg kell 
jegyeznetek, majd emlékezetből leírnotok! 
 
Szavak: konyha, pipa, lobogott, igézett, kialudott, 
meggyulladott 
 
A szavak egy vers szavai. Miről szólhat ez a vers? 
 

Önálló feladat, 
felolvasással javítjuk 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Olvassuk el! Tk. 17. old 
 

• Húzzuk alá a hangsúlyos szótagokat! 
• Állapítsuk meg a rímfajtákat! 
• Olvassátok el a 19. oldal szövegét, majd jelöljétek be azt a rímfajtát, amelyikről még 

nem tanultunk! 
 
Eltapsolom a saját nevem ritmusát. (időmértékes ritmizálással) 
Most mindenki próbálja meg a saját nevét eltapsolni. 
Ez más ritmus, mint amit az ütemhangsúlyos verselésnél megfigyeltünk.  
 
Olvassuk el skandálva a következő verseket! 
 

Illyés Gyula: Mozdony 
 

s-sz, beh 
sok súly! 

Meg 
Se 

Mozdul! 
Friss sze- 

Net ha 
Bekapok 
Messze 
Messze 

Szaladok 
Szaladok 

 
 

Weöres Sándor: Olvadáskor 
 

Csipp 
Csepp 

Egy csepp 
Öt csepp 
Meg tíz, 

Olvad a jégcsap 
Lecsepeg a víz. 

 
 

József Attila: Hexameterek 
 

Roskad a kásás hó, cseperészget a bádogeresz már 
Elfeküdt kupacokban a jég elalél, tovatűnik, 

Buggyan a lé, a csatorna felé fordul, csereg, árad. 
Illan a könnyű derű, belereszket az égi magasság 
S a boldog vágy veti ingét pirral a reggeli tájra. 

 
Az ilyen ritmusú verselést időmértékes verselésnek nevezzük. Olvasd el a fogalmat a tankönyv 
20. oldalán. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Mire vágyom?  
 
1. Gyűjts olyan szavakat, amilyen dolgokra nagyon vágysz, majd az olvasott szabály 
alapján húzd alá a szótagokat! 
Pld.: könyv,  koncertbelépő 
                                 u 
2, Kedvenc tv műsoraid címét gyűjtsd össze, és húzd alá a szótagokat! 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


