
obrazovne / oktatási:

Arany János: Toldi

Nastavna jedinica / Tanítási egység: 5. ének

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:

szókincsfejlesztés, szótárhasználat

funkcionalne / funkcionális: kommunikációs 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)

 
Foglaljuk össze a Toldiról eddig tanultakat! 
Az írásvetítőn hiányos szöveget láttok. Írjátok le a szöveget 
kiegészítve! 
 
ARANY JÁNOS Toldi Miklós alakját örökíti meg …................. 
énekből álló  …..............................................ében. TOLDI MIKLÓS a 
…...században, …........................... idejében élt. Ott született, ahol a 
költő Arany János is: a Tiszától keletre fekvő …................, melyet a 
költő ….............................. nevez művében. 
Arany János apjától és a szülőföldjén élő öregektől hallott a hatalmas 
és híres király nagy erejű vitézéről. A nép ajkán fennmaradt legendák 
mellett egy 16. századi költő, …................................................. verses 
históriája is megörökítette Toldi történetét. Arany a szájhagyományra 
és erre az irodalmi emlékre támaszkodva írta meg elbeszélő 
költeményét. …....-ben országos pályázatot hirdettek, mely egy népi 
hős történetének írására szólította fel a költőket. Arany János 
megnyerte a pályázatot. Műve olyan sikert aratott, hogy a bírálók 
fölemelték a pályadíjat. 
Diákkvartett 
1. Győződj meg arról, hogy a csoportodban mindenki tudja mi a Toldi 
című mű műneme! 
2.  Győződj meg arról, hogy a csoportodban mindenki tudja milyen a 
mű verselése! 
3.  Győződj meg arról, hogy a csoportodban mindenki tudja, hogy ki 
írt még verses művet a nagy erejű hősről! 
4  Győződj meg arról, hogy a csoportodban mindenki tudja kik a mű 
eddig megismert szereplői! 
 
Segítő szavak: 
A történet is régen játszódik, és Arany is már régen írta a költeményt, 
így sok régies, számunkra már nehezen értető szó szerepel benne.  
Fejtsétek meg, melyik szóra gondoltam! 
Használhatjátok a könyvet! 
 
renyhe – segítő betűk: L..T. 
ösztövér: S.V.NY 
alélt: K.B.LT 
olajütő: .L.JPR.S 
szélütés: A...É..É. 
Kopó: .A.Á...U..A 
Fajankó:  O..O.A 

írásvetítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Írásvetítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Az ötödik ének önálló, figyelmes elolvasása közben húzzátok alá 
azokat a szavakat, amelyek nehezen érthetőek! 
 
Keressétek ki a jegyzetből a szavak jelentését! 
Amelyik szó jelentését nem találjátok a könyvben, használjátok a 
szótárakat! 
 
Készítsetek az általatok aláhúzott és magyarázott szavakból segítő 
betű feladatot a padtársatoknak! 
Cseréljetek feladatot! 

melléklet – a 
szöveget is zölddel 
 
 
Könyvtárban 
található szótárak, 
vagy tanár által 
készített szójegyzék. 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
 Olvasd el figyelmesen a tankönyv szövegét ( 96-97), majd oldd meg a 97/ 4,5 

 

Megoldás:  

ARANY JÁNOS Toldi Miklós alakját örökíti meg tizenkét énekből álló 
ELBESZÉLŐKÖLTEMÉNYében. TOLDI MIKLÓS a 14. században, Nagy Lajos idejében élt. 
Ottszületett, ahol a költő Arany János is: a Tiszától keletre fekvő Szalontán, melyet a 
költőNagyfalunak nevez művében.Arany János apjától és a szülőföldjén élő öregektől hallott a 
hatalmas és híres király nagyerejű vitézéről. A nép ajkán fennmaradt legendák mellett egy 16. 
századi költő,ILOSVAI SELYMES PÉTER verses históriája is megörökítette Toldi történetét. 
Arany aszájhagyományra és erre az irodalmi emlékre támaszkodva írta meg elbeszélő 
költeményét.1847-ben országos pályázatot hirdettek, mely egy népi hős történetének írására 
szólítottafel a költőket. Arany János megnyerte a pályázatot. Műve olyan sikert aratott, hogy a 
bírálókfölemelték a pályadíjat. 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


