
obrazovne / oktatási:

Arany János: Toldi

Nastavna jedinica / Tanítási egység: 1-7. ének részösszefoglalás

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:

a történet ismétlése, a tanultak elmélyítése

funkcionalne / funkcionális: kreativitás, szóbeli és írásbeli kifejezőképesség 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)

 

Asztalterítő technikával foglaljátok össze, mi mindent tudtok a Toldi című műről! 

asztalterítő 

Egy csomagolópapír közepére felírjuk, hogy Toldi. Vonallal négy mezőre osztjuk a papírt. Mindenki 

a saját mezőjébe 

rögzíti gondolatait, majd közös megbeszélés következik. 

 

A táblára az asztalnál felírt információkat már rendszerezve írjuk. Minden csoport egy részt tölt ki 

1. műnem, műfaj, forma 

2. keletkezés, előzmények 

3. szereplők 

4. költői eszközök 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

Arcunk sokféle érzelmet kifejez. Nézzétek meg a képeket, majd kerekasztal technikával gyűjtsetek 

össze minden képhez érzelmeket kifejező  szavakat! 

 

Testünk is kifejez érzelmeket. Hogyan ül, aki fél? Aki magabiztos? Aki figyel? Aki elutasító? 

 

Készítsetek állóképet, ahol két szereplő testbeszédéből kitűnik a viszonyuk, a kettejük közötti 

érzelmi kapcsolat. 

A csapatok szókártyát húznak, azt a kapcsolatot kell megvalósítani állóképben, amit húztok. 

 

1. szeretik egymást, jó barátnők 

2. ellenségek, gyűlölik egymást 

3. szerelmesek 

4. anya és gyermeke, bensőséges kapcsolatban. 

 

Milyen viszonyokkal találkoztunk a Toldi szereplői között? 

Készítsetek erről  szereplőmátrixot!  ( táblakép) 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

Kis színes lapokra írjátok fel, mit gondoltok az eddig olvasottakról! Mi a véleményetek 

Miklósról, Györgyről? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miklós Toldi Lőrincné György 

Bence    

Miklós    

Toldi Lőrincné    

György    

Toldi 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


