
obrazovne / oktatási:

Arany János: Toldi

Nastavna jedinica / Tanítási egység: 10. 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:

visszatérő elemek, ismétlődés

funkcionalne / funkcionális: együttmüködési készség

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)

 

Mindenki húzzon egy szócsíkot  a dobozból. Egyik részén szavak 

lesznek, a másikon a jelentésük. Keressétek meg egymást és álljatok 

párba: szó a jelentésével. 

 

Szóforgóval ismételjétek át az eddig történteket! 

melléklet 

 

 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

 

Tanári bemutatás 

Szavakat mutatok fel szókártyákon. Jegyezzétek meg, majd írjátok le 

őket emlékezetből! 

megijeszti, érkezik, kalapál, kísértet, meghatódik, váratlanul, beszámol, 

kocog, éjszaka, fúr,  

Válaszd ki a 10. ének cselekményéhez kapcsolódó szavakat! Húzd alá 

őket, majd alkoss velük elbeszélő mondatokat! 

Olvassátok fel egymásnak az elkészült mondatokat, majd társad tanácsai 

alapján javítsd a hibákat! 

Felolvasom a történet egy-egy részletét. Keressétek meg, melyik 

versszakból derül ki? Csak a versszak számát kell leírnotok. 

− édesanyja küldte Miklós után Bencét 7. 

− arany volt belesütve a kenyérbe 11. 

− György már elment otthonról 6. 

− Toldiné épp száz aranyat küldött 3. 

− egy aranyat költenek a mulatságra 14. 

 

Oldjuk meg a tankönyv 123. oldalának 1,2 feladatát közösen! Keressük 

ki a megfelelő részeket! 

 

 

melléklet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mutathatom a 

mondatokat 

írásvetítőn is 

 

 

 

 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

 Házi feladat: tk. 123. old. 4. 

 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


