
obrazovne / oktatási:

Arany János: Toldi

Nastavna jedinica / Tanítási egység: 7. 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:

párbeszéd írása

funkcionalne / funkcionális: kommunikációfejlesztés

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)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Irodalmi totó 
Mit jelentenek a szavak? 

1 pásztortűz =  

A)a szabadban háló pásztoremberek tüzei (így védekeztek az éjszakai 

 hűvösség ellen)  

B) Arany emlékei ezek 

C) a Pásztor fegyverének tüze 

2 tenger pusztaság 

A) ahol sok a tengeri, vagyis a kukorica nő 

 B)végtelen, tengernyi terméketlen síkság 

 

C) tenger, melyen hajó sem jár 

3 ember-öltő  

A) kb. 60 év 

B) kb. 50 év 

 

C) kb 40 év 

4 rémlik  

A) úgy tűnik 

 

B) megijed 

C) rémalak jön 

5 szálfa-öklelés  

A) nekimegy a fának és elesik 

B) lovagi torna, viadal, bajvívás hatalmas, rúdszerű fegyverekkel 

 

C) vékony, magas férfi ökölcsapása 

6 Isten haragja  

A) villám, mennykő 

 

B) halál 

C)büntetés 

A, B, C, kártyák 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

Néma olvasással felkészülni a hangos felolvasásra. 

Hangos olvasás 

Párban oldjátok meg a feladatokat! Mindenki egy-egy megoldást 

adjon, felváltva, míg a páros másik fele ellenőrzi a választ. 

• Melyik versszakból derül ki? 

• egy cseh ölte meg az özvegy két fiát  7. 

• Miklós Pest utcáit járja  13. 

• négy nap alatt jut el Rákosig  4. 

• György reggelig űzte az öccsét  2. 

 Keress a hetedik énekben olvasott szavakkal ellentétes 

kifejezést! 

• kietlen benépesült 

• halvány pirospozsgás 

• bús vidám 

• elrémült bátor 

• gőgös szerény 

• Bővítsd a mondatot!     „Az asszony sírt.” 

  milyen? miért? hogyan? hol? 

  

 

 

 

melléklet 

 

 

 

 

 

 

fólia 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

Tankönyve fladatai: 

 Tk. 106. old. 3 feladat 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


