
obrazovne / oktatási:

Arany János: Toldi

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Petőfi - ismétlés

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:

Petőfiről tanultak ismétlése

funkcionalne / funkcionális: kreativitás 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)

 
Borítékban minden csapat kap egy képet összevágva. Ragasszátok fel a képet a rajzlapra, nézzétek meg, 
majd gyertek ki a tanári asztalhoz! Itt négy különböző című nagy borítékot láttok, ki kell választanotok a ti 
képeteknek megfelelőt. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
A borítékban egy tanári kalauz szerepel. Ez alapján kell dolgoznotok. 

Csoportmunka a tanári kalauz alapján. 

A csoportok megtartják a kiselőadásukat, lediktálják vagy táblára írják a vázlatot, majd megoldatják a 
kitalált feladataikat. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Kilépő cédulák írása: Hogyan sikerült az együttműködés a csoporton belül? Milyen érzés volt 
feladatokat kitalálni és megoldatni? Érdekes volt-e ez az óra? Miért? 

 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


