
obrazovne / oktatási:

Bevezetés a hatodikos irodalmi tanulmányokba

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Bevezető

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:

Ismerkedés a tananyaggal

funkcionalne / funkcionális: az érdeklődés felkeltése

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)

 
Olvassuk el a tankönyv 3. oldalának szövegét! 

• Milyen szerzők műveivel fogunk megismerkedni? 
• Milyen műfajú műveket fogunk olvasni? 
• Hogyan épül fel a könyv?Mi segíti a tanulást? 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Lírai és epikus műveket fogunk olvasni. A táblán két kártyát láttok: epika, líra, mindenki kap egy 
kis kártyát, gyurmaragasztóval ragassza a megfelelő helyre a saját szavát! A szókártyát oda tedd, 
amelyik műnemre jellemzőbb! 
 
Táblakép: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Most nézzétek végig a tartalomjegyzéket a könyv végén! 
 
Készítsünk egy fürtábrát az olvasottak alapján a 6. osztályos tananyagról!  
 

epika líra 

cselekmény 

próza 

főszereplő 

helyszín 

epizód 

párbeszéd 

verses 

rím 

érzelmek 

versszak 

dal 

ritmus 

mellékszereplő 

megszemélyesítés 

elbeszélő költemény 

hasonlat 

mese 

hangsúly 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Egészítsük ki a fürtábránkat a tankönyv lapozgatásával! Írjatok be műcímeket! 
 
A falra kiragasztottam egy nagy csomagolópapírt. Mindenki kap egy filctollat. Arra kérlek 
benneteket, hogy minden kérdést írjatok fel a csomagolópapírra, ami ma eszetekbe jutott a 
hatodikos tananyaggal kapcsolatban, és érdekel benneteket. A tanév során megpróbálok 
minden kérdésetekre válaszolni. 

 

Hatodikos 
irodalom 

líra 
epika 

Csokonaí 

Romhány
i 

Balassi 

Mondák 

Fazekas:  
Lúdas Matyi 

Arany: 
Toldi 

balladák 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


