
obrazovne / oktatási:

Arany János: Toldi

Nastavna jedinica / Tanítási egység: 3. 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:

az elbeszélő nézőpontja, monológ fogalma

funkcionalne / funkcionális: szóbeli, írásbeli kommunikáció fejlesztése, lényegkiemelés

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)

 

 

Láttatok-e már Toldi-versenyt? Milyen versenyszámok 

vannak?  

Tervezzetek meg egy erős ember versenyt! Milyen 

számokban indulhatnának  versenyzők? 

 

Készítsünk meghívót a Toldi versenyre! 

Csoportban dolgozzatok! 

Legyen, aki rajzol, legyen, aki fogalmaz, aki szépen ír. 

Mi mindennek kell szerepelnie egy meghívón? 

Formáját, 

 méretét tekintve milyen egy meghívó? 

 

 

Kezdhetünk egy 

youtube vetítéssel, 

ha van számítógép és 

projektor 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

Felderítő játék: 
Olvassátok el a falra kitett szövegeket, majd töltsétek ki a totót! 

 

Totó 

 

1. Mi az aranysakál másik neve? 

1. rétisakál 

2. toprongyos 

3. toportyán 

2. Mekkora egy kis csobolyó? 

1. 5-6 liter 

2. 20 literes 

3. 30 literes 

3. Kik működtették az olajütőket Magyarországon? 

1. Bárki 

2. jól felkészült szakemberek 

3. csak nők 

4. Hova tették a koloncot 

1. állatok nyakába 

2. kútgém végére 

3. büntetésből a rossz emberek nyakába 

5. Mit nevezünk vendégoldalnak? 

1. Vendégek oldalát 

2. Munkások vállát 

3. szekér oldalán a tartórudat 

Toto ellenőrzése 

 

3. ének bemutatása 

Ma monológot kell írnotok! 

Nézzétek meg a képet, majd mindenki írja meg a feladatának 

megfelelő monlógot!  

Olvassátok fel egymásnak, mald a legjobb ötleteket megtartva írjátok 

a lapra a véső fogalmazást!ükrözzék a szereplők jellemét! 

A gondolatok t 

 

 

1. csoport:  a dárda monológja 

2. csoport: Miklós monológja 

3. csoport: az egyik  dobó katona monológja 

4. csoport: György monológja 

 

melléklet – külön 

dokumentumon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép felragasztva 

lapra, a lapra készül 

el a végleges 

monológ 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


