
obrazovne / oktatási:

Arany János: Toldi

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Költői alakzatok

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 költői eszközök felismerésének gyakorlása

funkcionalne / funkcionális: kreativitás, rendszerezőképesség 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)

 
Játék a nevekkel! 
Találj ki alliterációt a nevedhez: mindenki megoldását meghallgatjuk! 
Rejtvény: 
iászónymáty – az abécé következő betűjét írtam a helyes helyett, fejtsétek meg a rejtvényt! 
 
A megfejtés: hasonlat 
 
Diákkvartett: 
győződj meg arról, hogy mindenki tudja a csoportodban, hogy mit nevezünk hasonlatnak! 
 
Fejezd be a következő hasonlatokat önállóan: 
Olyan fehér, mint a............................ 
Olyan éhes, mint a …........................ 
Olyan bátor szívű, mint az ….......................... 
 
Alkoss ezekből a hasonlatokból metaforát! 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Szókártyákat kaptok. Osszátok szét egymás között, majd 
amikor felolvasok egy költői eszközt, mutassátok fel, hogy 
melyikre ismertek rá! 
 
 
„Merre, meddig mentek? Harcra, háborúba?” 
 
„Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben” 
 
„Óriás szunyognak képzelné valaki, mely az öreg földnek 
vérit most szíja ki” 
 
„Nincs tenyérnyi zöld hely” 
 
Képeket áttok a táblán.. Találjatok ki a képekhez 
hasonlatokat, megszemélyesítést, alliterációt, majd írjátok fel 
a papírcsíkokra, amiket kiosztok! Vastag filccel dolgozzatok, 
hogy messziről is jól látszon! 
 
 

 
 
 
szókártyák 
mellékletben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Képek mellékletbe 
 
 
 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
 a költői képek elhelyezése a táblán 

 

 
 

például: 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


