
obrazovne / oktatási:

Év eleji ismétlés

Nastavna jedinica / Tanítási egység: János vitéz

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 korábban tanult ismeretek felelevenítése

funkcionalne / funkcionális: együttműködési képesség fejlesztése, memóriafejlesztés

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)

 
 Eszközök: szerepkártyák, színkártyák, írásvetítős feladat fólián 

Diákkvartett 
 
 
Gondoljátok meg a kérdéseimre a választ, majd kihúzzátok a 
kezemben lévő kártyákból, hogy melyik színű asztal melyik 
embere válaszol. Figyeljetek oda arra, hogy mindenki tudja a 
helyes választ! 
 

1. Mik a líra legfontosabb jellemzői? 
2. Milyen lírai műfajokat ismertek?  
3. Milyen műfajokat ismertek, melyek az epika műnemébe 

tartoznak? 
4. Forma alapján hogyan csoportosítjuk a műveket? 
5. Eredet szerint milyenek lehetnek az irodalmi művek? 

 
 
 
Az írásvetítőn látjátok a következő feladatot. Másoljátok le, majd 
kössétek össze a műnemet a rá jellemzőkkel! ( táblakép1) 
 
 

Tegyünk asztalonként 
minden diák elé egy 
kártyát. A következő  
órán ezzel a kártyával 
fogunk dolgozni. ( a 
tanárnál is van egy 
csomag, és minden 
asztalnak lesz egy 
színe, ebből is van a 
tanárnál egy adag) 
 
 
( Mindig másik asztal 
húz egy színt, majd 
egy szerepkártyát. Pl. 
válaszol a piros 
tündét) 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Fő rész: 
Eszközök: boríték, összevágott kép(melléklet2), rajzlap, ragasztó 
A borítékban egy puzzle-t találtok. Illesszétek össze a részeket, ragasszátok föl a rajzlap közepére! 
Arra vigyázzatok, hogy lehetőleg a rajzlap széleivel párhuzamosan(egyenesen), középre 
ragasszatok! 
 
Kit láttok a képen? János vitézről fogunk beszélgetni az ezt követő órákon. 
Diákkvartett: 
Mi a János vitéz műneme? 
Mi a műfaja? 
Mi volt az eredeti címe? 
Miért hívták Jancsit eredetileg Kukoricza Jánosnak? 
Milyen a mű verselése? 
 
A verses formájú művekben sokféle költői eszközt találunk. 
Költői képek szókártyáit találjátok az asztalotokon ( melléklet3) 
Mutassátok fel azt a kártyát, amelyikről beszélek! 
 

1. Egymást követő szavak azonos betűvel kezdődnek. 
2. Valakit más néven nevezünk. 
3. Két dolog összehasonlítása valamely közös tulajdonságuk alapján. 
4. Élettelen dolgok felruházása élőkre jellemző tulajdonsággal, cselekvéssel. 

 
Milyen költői kép, amit hallasz? Mutassátok fel! 
 
„Tüzesen süt le a nyári nap sugára” 
„A szőke kislyánynak karcsu termetére” 
„Jancsi szivének gyöngyháza” 
„Vesd reám sugarát kökényszemeidnek” 
„Ezeket mondotta szőke szép Iluska” 
"Gyere ki, galambom! gyere ki, gerlicém!” 
 
Foglaljuk össze rövidem a mű cselekményét! 
 
Csoportosítsuk a szereplőket! Töltsétek ki közösen a táblán látható táblázatot! ( táblakép2) 
 
Ki adhatta fel a következő hirdetéseket? Írjátok a szereplők nevét egymás alá a füzetbe! 

1. Kedves Gazdám! Stop. A nyáj eltűnt. Stop. Keresem. Stop 
2. Becstelen teremtés! Gyalázatos pára! Stop Lopod a napot világ csúfjára? Stop Állj neki 

mosni! Stop. Különben nagy baj lesz! Stop. 
3. Kedvesem! Stop. Bánatom nem múlik. Stop. Halálos ágyamon is rád gondolok. Stop. 

Drága fiam! Stop. Sajnálom, hogy elmentél. Stop. További életedhez sok sikert kívánok. 
Stop. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Írjatok 3-4 soros ajánlást a János vitézről diáktársaitoknak, akik még nem olvasták! Először 
mindenki írja meg a saját ajánlását egyedül, majd olvassátok fel, beszéljétek meg, javítsátok 
csoportban az írásokat. Csoportonként egy ajánlást kell végül bemutatni. 
 

 
Táblakép1. 
 
   János vitéz 
Líra   érzelmek 
   rövid 
   hosszabb terjedelmű 
epika        cselekmény 
   fő-és mellékszereplők 
 
 
Táblakép2. 
szereplő Főszereplő Mellékszereplő 
 pozitív Negatív Pozitív Negatív 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


