
obrazovne / oktatási:

Arany János: Toldi

Nastavna jedinica / Tanítási egység: 8. 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:

igazságszolgáltatás szerepe, intézményei

funkcionalne / funkcionális: igazság fogalma

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)

eszköz: szókártyák 
A szókártyák négy szereplő nevét, a többi pedig jellemvonásokat tartalmaznak. Keressétek 
meg azt a szereplőt, akihez a ti tulajdonságkártyátok tartozhat. 
 
anya: megértő, türelmes, kedves, békítő, idős, özvegy 
 
Miklós: bátor, erős, hűséges, gyengéd, lelkiismeretes 
 
György: gonosz, lelketlen, nagyravágyó, kapzsi 
 
Bence: hűséges, idős, jólelkű 
 
Az eddig olvasott énekek számát felírtam a táblára. Írjuk az énekek száma alá azoknak a 
szereplőknek a nevét, akikkel ott találkozunk! 
 
Csoportonként foglaljátok össze az eddig történteket öt mondatban. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mit jelent az igazságszolgáltatás szó? 

Milyen olyan hivatalokat ismersz, melyek segítik az 

igazságszolgáltatást? 

 

Nagy Lajos király idejében a király maga is igazságszolgáltató volt. 
 
eszköz: feladatcetlik 

Olvassátok el néma, önálló olvasással a nyolcadik éneket! 

A csoport négy tagja négy különböző megfigyelési szempontot kap. 

1. Milyen módon színlel György? 

2. A színek fontos szerepet lapnak ebben az énekben.  

Gyűjtsd ki a színeket a következő táblázatnak megfelelően! 

 Színek jelentésük 

Király   

György   

 

3. Jellemezd az uralkodót az olvasott ének alapján!  

4. Figyeld meg hogyan jellemzi György a testvérét 

 

Az azonos feladaton dolgozók üljenek egy asztalhoz, beszéljétek meg 

a megoldásukat, majd az asztalnál mutassátok be a többieknek 

 

Olvassátok el a tankönyv 111. oldalának szövegét, majd válaszoljatok 

a 4. 5. Feladatára 

 

 

 

 

melléklet – a 

szöveget is zölddel 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

Gyűjtsetek minél több közmondást a történethez kapcsolódva! 

Házi feladat: Tanuljátok meg a 13. versszakot kívülről! 

 

 

1.            2.           3.              4.              5.              6.                7. 
Miklós    anya   katonák   Miklós    Miklós   anya         özvegy 
Laczfi   György Miklós     Bence                   Miklós       Miklós 
            Miklós    György 
             cselédek 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


