
obrazovne / oktatási:

Arany János: Toldi

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Toldi előhang

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:

Előhang fogalma, a mű műneme, műfaja

funkcionalne / funkcionális: Szövegértés fejlesztése, szókincsfejlesztés

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  Arany János: Toldi című művének Előhangját olvassátok el! Ehhez kapcsolódó 

feladatokat önállóan oldjátok meg! 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

Olvasás előtti kérdések: 
 

1. Mely sportágak gyakorlói közt keresnéd ma a legerősebb embereket? 

 

2. A történet a középkorban játszódik. Mikor volt a középkor? 

 

3. Egy kis matematika! Számítsd ki, mikor játszódik a történet, ha 1850 körül azt mondja Arany, 

hogy tíz emberöltővel ezelőtt! Egy emberöltő számára 50 évet jelentett. – Hány emberöltő telt 

el azóta? 

4. Milyen származású Toldi Miklós? 

5. Ahhoz, hogy valakiből lovag lehessen, kellett pénz, paripa, fegyver,  és nemesi származás. 

Lehetett Miklósból vitéz? 

Olvasd el az Előhangot és az azt követő tankönyvi szöveget is! 

Olvasás után: 

 

1. Mit jelent az Előhang kifejezés? 

2. Milye szerepe van az előhangnak? 

3. A mű szerkezeti egységei mottóval kezdődnek. Mi a szerepe a mottónak? 

4. Kinek a művéból idéz a mottó? 

5. Talán meglepő, de Toldi Miklós valóban létező személy volT. Bihar 

megyében élt, nemesi család sarja volt a 14. században. Az Előhang 

jellemzéséből melyek lehetnek egy élő ember, melyek egy mesebeli hős 

jellemvonásai inkább? Indokold a véleményed! 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

A dolgozat kérdéseit megbeszélhetjük órán közösen, vagy javíthatja a pedagógus is. 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


