
obrazovne / oktatási:

Arany János: Toldi

Nastavna jedinica / Tanítási egység: 4. 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:

konfliktus ábrázolása irodalmi művekben

funkcionalne / funkcionális: szóbeli, írásbeli kommunikáció 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)

 
Mondatkártyákon megkapjátok a Toldi első három énekének mottóit 
soronként. Meg kell keresnetek a mottók első és második sorait, majd 
időrendi sorrendbe kell tennetek: 
 
 Mostan emlékezem az elmúlt időkről, 
Az elmúlt időkben jó Tholdi Miklósról... 
  
Nyomó rúdat félkezével  kapta vala, 
Buda felé azzal útat mutatja vala. 
 
...hogy Budából Tholdi György megjő vala 
Öccsét....gyakran feddi vala. 
 
Öccsére Miklósra nagy haragja vala, 
Szerető szolgáját mert megölte vala.  
 
Olvassátok el a Sokszínű írodalom tankönyv részletét! 
 
Irodalmi művel alaptémája az emberek közötti konfliktus. Ti milyen 
személyes ellentétet éltetek már át? 
Képeket vetítek: milyen viszály jut eszetekbe a képekről? 
Melyik ellentét  hogyan oldódott meg? 
 
A Toldi című műben milyen konfliktusok szerepeltek eddig? 
Szerintetek milyen megoldása lesz ezeknek?  
Írja le mindenki a saját ötletét a füzetébe! 

melléklet : itt 
sorrendben, de 
soronként külön kell 
kinyomtatni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet 4. 
 
Melléklet 41. 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

4. ének – bemutatás 
1. Írd a képek alá, mit ábrázolnak, majd keresd meg a sort, amelyben a szó szerepel, és írd alá! 

A B C D 

 

 

  

 
A, ……………………………………………………………………………………….. 
B, ……………………………………………………………………………………….. 
C, ……………………………………………………………………………………….. 
D, ………………………………………………………………………………………. 
 
2. Szómagyarázat. Kösd össze a szavakat a jelentésükkel! 
Éléssel   kukoricát 
Írul    tollal 
Toportyán   gyógykenőcsnek 
Tengerit   réti farkas 
Ítéletnapig   élelemmel 
pennával    nagyon sokáig 
 
3. Mit mihez hasonlítunk a következő versszakokban?   FÓLIA 
Majd az édes álom pillangó képében 
Elvetődött arra tarka köntösében, 
De nem mert szemére szállni még sokáig, 
Szinte a pirosló hajnal hasadtáig. 
Mert félt a szunyogtól, félt a szúrós nádtól, 
Jobban a nádasnak csörtető vadától, 
Félt az üldözőknek távoli zajától, 
De legis-legjobban Toldi nagy bajától. 
 
4. Egészítsük ki a következő mondatokat! 
Az álom olyan, mint.........................................................,ami nem mert 
…................................................................................ azért, mert 
…............................................................................................................................................ 
Ez a költői kép az allegória. Próbáljuk közösen megfogalmazni az allegória fogalmát a következő szavak 
felhasználásával:    végigvonuló hasonlat, egész versszakon, művön,  
 
5. Ismerd fel a költői képeket! 
„Mígnem a sötét éj szárnya alá vette” 
„Merre menjen? mihez fogjon? Uramfia!” 
„A kulacs sikoltott és kibuggyant a vére” 
„Hogy itt békamódra káka között lakjam” 
„Szél sem hoz felétek énrólam ujságot.” 
 
 
 

Olvassuk el a tankönyv 91-92. oldalának szövegét! 
Készítsen mindenki önállóan vázlatot a szöveg 
alapján! 
 
A csoporttagok mutassák be a  vázlataikat 
egymásnak, mindenki a jó ötletek alapján javítsa a 
sajátját! 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Házi feladat: 
Jellemezd az új szereplőnket, Bencét az olvasott ének alapján! 

 
 MELLÉKLET 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


