
obrazovne / oktatási:

Arany János: Toldi

Nastavna jedinica / Tanítási egység: 1. ének – 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 történet megismerése, költői alakzatok ismétlése

funkcionalne / funkcionális: együttműködési képesség , szókincs 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)

 

 Középkori harci eszközöket vetítek. Felismeritek-e, melyik melyik? 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Frontális kérdések: 

1. Ki írta a Toldi című művet? 

2. Ki a főszereplője? 

3. Ki írt Toldiról történetet? 

4. Mi a mű műfaja? 

Melyik műnemhez tartozik? 

 

Felolvasás előtt kiosztjuk a feladatokat. 

Mindegyik borítékban másik feladat van. Olvassátok el, osszátok 

el egymás között, hogy ki mire figyel majd! 

 

Tanári bemutatás 

 

Foglaljuk össze a történetet! 

 

Az előzetes feladatok megbeszélése. 

 

Csoportosítsuk a történet szereplőit! 

Minden asztal készítsen csomagolópapírra egy táblázatot! 

Töltsétek ki úgy, hogy idézetekkel is támasszátok alá a 

véleményeteket! 

 

Pozitív hősök Negatív hősök 

  

Bővítsd a mondatot önállóan a füzetedbe!Toldi vágya...... 

milyen? milyen? mikor? honnan? hogyan? 

Keress az első énekben olvasott szavakkal ellentétes kifejezést! 

Szóforgóval dolgozzatok ( mindenki mondjon egyet!) 

− tikkadt   

− ösztövér   

− büszke   

− sóvárgó   

− komor   

Borítékban szókártyákat kaptok. Párosítsátok a szavakat!  Először 

osszátok szét, majd valaki tegyen ki egy szókártyát, akinél a 

jelentése van tegye mellé, így haladjunk! 

Melyik szerintetek a legsértőbb része ennek az éneknek? Miért 

bántó Miklósnak, hogy parasztnak nevezték? Mit jelent a 

paraszt szó? 

melléklet – a 

szöveget is zölddel 

 

 

 

 

 

 

melléklet 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

 Készíts egy rövid jóslást! Mi fog történni ezután? 

 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


