
obrazovne / oktatási:

Év eleji ismétlés

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Líra – 2 óra

Nastavni predmet / Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom
Razred / Oszály: VI

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 líra műneméről tanultak ismétlése, elmélyítése

funkcionalne / funkcionális: együttműködési készségek fejlesztése

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 - Bevezető rész
(cca. 5 min./perc)

 

A mai órán az egyik műnemről tanultakat fogjuk átismételni. 

Találjátok ki melyik ez! : általában verses formájú, rímek, ritmus jellemzi, fontos az érzelmek 

kifejezése. 

 

A legegyszerűbb lírai alkotás a dal. A népdalról már sokat tanultatok, most népdalok kapcsán 

ismételjük át a korábban tanultakat. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

 

Felderítő játék: 

A tanterem falára, különböző helyekre kitettem nyolc különböző 
népdalrészletet. (MELLÉKLET) 

 

A csapatotok minden tagja induljon el és olvasson el egy-egy 

népdalrészletet nagyon figyelmesen! Minden részletre emlékeznetek 

kell később, ezért többször, lassan , figyelmesen olvassatok! 

 

Menjen mindenki a helyére! Most nyithatjátok ki a csomagolópapírt. 

A papíron rímképleteket láttok. Nézzétek meg, beszéljétek meg, hogy 

mi jut eszetekbe erről. 

                                                  aabb 

                                                                         aaax 

 

                    aaaa 

 

            aabb 

                                                                               aabb 

 

                           xaxa 

                                               aaaa            aabb 

 

Kis lapokat találtok a egy borítékban az asztalotokon. Ebben a rímek 

lenevezéseit találjátok. Ragasszátok az ismert rímképletek mellé a 

nevét. 

 

Emlékezzetek vissza, ki milyen rímelésű verset olvasott! A dalok 

kezdősorát is megtaláljátok a borítékban. Ragasszátok a kezdősort a 

rímképlethez. Vissza lehet menni, ha nem vagy biztos a dologban. 

 

Gyorsasági verseny. 

 

Utoljára oda lehet menni a versekhez, meg kell jegyezni a négy sort és 

emlékezetből leírni a füzetbe.  

 

Most megkapjátok kinyomtatva a versszakokat, ellenőrizzétek le, majd 

minden népdalrészletet másoljatok le! 

 

Olvassuk fel közösen a verseket úgy, hogy éreztessük a 

főhangsúlyokat, mellékhangsúlyokat! Jelöljük a füzetben a szótagok 

aláhúzásával a hangsúlyt. 

Tapsoljunk az ütemkezdő hangsúlyokra! 

 

Népdalokban is gyakran előfordulnak költői képek. Nézzétek át a 

füzetekben szereplő verseket, majd keressetek bennük költői képeket! 

 

 

 

eszköz: nyomtatott 

versek, 

gyurmaragasztó, előre 

elkészített 

csomagolópapír, 

boríték, ragasztó, 

szókártyák a 

feladatnak 

megfelelően. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet 

 

népdalok 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

Olvassuk el a tankönyv 4. oldalának első szövegét ( Bóbita).  

Olvassuk el ritmizálva-skandálva 

 

Házi feladat: Keressétek meg könyvtárban vagy interneten Weöres Sándor versét, 

gyakoroljátok a skandáló olvasást! 

 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


