
obrazovne / oktatási:

Arany János: Toldi

Nastavna jedinica / Tanítási egység: 9. 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:

epizód fogalma

funkcionalne / funkcionális: segítőkészség

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: családfa 
Készítsétek el a Toldi család családfáját úgy, hogy a nevek mellé adjatok egy-egy mondatos 
jellemzést! 
 
Fogalmazzatok meg mondatokat György nevében, melyek így kezdődnek: 
Bárcsak...... 
Nem szeretnék …........ 
Az lenne a legjobb, ha …........................ 
 
Beszéljük meg, ki mit írt és miért! 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Miközben György a királynál Miklós „ügyét intézi”, Miklós Pest 
utcáin bolyong. Nézzük mi történik vele! 

Tanári bemutatás 
 
Mire emlékeztet benneteket az utcán elszabadult bika képe? 
Olvassátok el a kis papírlapon olvasható szöveget a bikafuttatásról  
Válaszoljatok a kérdésekre! 
 
1. Hol rendezik meg a bikafuttatást? 
2. Milyen hosszú szakaszon futnak a bika elől? 
3. Mi a különbség a bikaviadalok és a bikafuttatás között? 
4. Mi az állatvédők véleménye a bikaviadalokról? 
Miklós megölte a bikát. Ezzel milyen tettet hajtott végre? 
 
Készítsetek csoportban egy táblázatot az ének helyszíneiről, az ott 
történt eseményekről! Külön oszlopban mindenki külön – saját- 
színnel írja be a véleményét az eseményekről. 

melléklet – a 
szöveget is zölddel 
 
 
 
 
 
külön mellékelve a 

szöveg: MOZAIK: 

Sokszínű irodalom 

tankönyv 117. old.  

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Minden csoport mutassa be a táblázatát! Szerintetek mi a szerepe a történetben ennek az 
éneknek? 
 
Házi feladat: Írj véleményt a város lakóiról!  
 

 
 
 

 Toldi Lőrincné 
Szereti gyermekeit, 

Védi Miklóst,  
de nem fordul  
György ellen 

Toldi 
Lőrinc 

meghalt 

Miklós 
Azért maradt otthon, 

 hogy segítsen a  
Birtok ügyeit intézni 

György 
Gonosz, a pénz és a  
hatalom érdekli, a 

Királyi palotában lakik 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


