
obrazovne / oktatási:

Arany János: Toldi

Nastavna jedinica / Tanítási egység: 2. 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:

szereplők jellemrajza

funkcionalne / funkcionális: krativitás, szerialitás, fogalmazási készség 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)

 
Nézzétek meg a képet! Kik szerepelnek rajta? 
Képzeljétek el, hogy vajon miről beszélgetnek:  
1. Mindenki írjon egy párbeszédet! 
2. Mutasd meg a párodnak a párbeszéded, hallgasd meg a  
véleményét, javítsd a szöveget! 
 
Párbeszédek bemutatása. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

A mai órán megismerkedhetünk Györggyel. Hallgassátok meg, hogyan 
történik a találkozás! 
Tanári bemutatás 
Megismerkedtünk a Toldi családdal. Mit tudtunk meg róluk? Milyen a 
viszonyuk? 
Készítsetek egy ábrát, melyen  be tudjátok mutatni az érzelmi 
viszonyokat! ( példa: táblakép) 

A történet leírásából kihagytam szavakat. Önállóan írjátok meg a 
szöveget! 

A konyhában nagy a …................................ A család …...................  

…........................ várják haza. Készül a …........................  

….................... és a …....................... is . Megérkezik …...................., 

de nem egyedül, hanem ….............................. együtt. Hamarosan 

megérkezik …............................... is, ölelésre mozdul a karja, de 

György …..................................... 

Igaz-hamis állítások  

Az állításaim után mutassátok fel, hogy szerintetek igaz, vagy hamis 

az állítás! 

− Toldi György kineveti az öccsét 
− Miklós szereti bátyját 
− György kezet csókol anyjának, szeretettel üdvözli 
− György negyven embert hozott magával 
− György hosszasan szidalmazza Miklóst 
− Miklós megkapja a részét az örökségből, és ezzel elindul 

vándorútra 

5. Mondatcsíkokat kaptok Tegyétek helyes időrendbe! 

Miklós megrohanja Györgyöt.  

Nagy a készülődés a konyhában  

György pofon vágja Miklóst.  

Anyjuk közéjük áll. 

György hidegen köszönti anyját  

Miklós kéri a jussát.  

Miklós kimegy a házból. 

György ellöki Miklós ölelő karját.  

György becsméreli Miklóst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hurkapálcára 
erősített I H kártyák 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
 Képzeld el, hogy te vagy Toldi Miklós. Írj rövid  sms-t a barátodnak a történtekről! 

 

 
 

Anya 
                                                                 Toldi Lőrincné                                                   György   

Miklós                                                    türelmes,  megértő higgadt 
 
 
 
 karja ölelésre                                                                                                          

                                                                                                         fanyalog 
 

szeretet 
szeretet 

Ellentét, konfliktus, 
feszültség 

ellenséges 

Szeretet, 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


