
obrazovne / oktatási:

Arany János: Toldi

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Összefoglalás 2 óra

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 tanultak összefoglalása

funkcionalne / funkcionális: rendszerezés

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)

 
Csoportonként húztok egy jelenetet, ezt kell állóképben megjelenítenetek. 

1. Toldi viaskodik a farkasokkal 
2. Toldi viaskodik a bikával 

3. Toldi legyőzi a cseh vitézt 

4. Toldi elhajítja a malomkövet 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Egy önként jelentkező hátára egy szereplő nevét ragasztom fel. Kérdéseket kell feltennie, 
melyekre a válasz igen-nem. Ki kell találnia ki is ő valójában. 
- malomkő 
- az özvegy 
-  a király 
 
Önálló feladat:  
A történet fontos kulcsszavait sorolom. Jegyezzétek meg, majd írjátok le emlékezetből! 
vitéz, juss, fivér, vigadalom, bajnok, bajvívás 
Keress hozzájuk rokon értelmű szavakat, majd fogalmazz mondatokat, amelyek kifejezik a 
cselekmény lényegét! 
Üres táblázatot kaptok rajzlapon, valamint szereplők szókártyáit. Osszátok ki a kártyákat, 
majd ragasszátok a táblázat megfelelő oszlopába! 
Csoportosítsátok a főszereplőket, és írjatok a táblázatba néhány mellékszereplőt is! Kik 
vannak többségben: a jók vagy a rosszak? 

„Jók” „Rosszak” Mellékalakok 
Toldi Miklós Toldi György az özvegy 
édesanyja cseh vitéz Toldi György 

szolgái 
Bence  A 

mészároslegé
nyek 

Lajos király   
Minden csoport megkapja a tanult költői eszközök szókártyáit. Osszátok ki, azt mutassátok fel, 
amelyikre példát olvasok! 
HALMOZÁS, MEGSZEMÉLYESÍTÉS, HASONLAT, KÖLTŐI KÉRDÉS, FELKIÁLTÁS 
Fölvevé a hajnal piros köpönyegét,  
S eltakará vele az égboltnak felét. 
S mint mikor egy fészek lódarázs fellázad,  
olybá képzelhetni most az egész házat. 

 Halljá-é az özvegy e vadászi lármát,  
Kürtölést, kurjantást, kopók csaholását? 

 Ez a Miklós dolga! Ezt más nem tehette!  
Utána! Utána! Ilyen szedtevette! 

 Lett olyan sötétség, hogy semmi sem látszott,  
Zengett az ég szörnyen, csattogott, villámlott. 

 Írd le a füzetedbe  önállóan az idézetben felismert szóképet, alakzatot! 
− Áldjon meg, áldjon meg! – …anyja eddig mondta… ismétlés 
− Kürtölést, kurjongatást, ebek csaholását… halmozás 
− Be szép vagy! Be nagyon illel leventének… felkiáltás 
− Mígnem a sötét éj szárnya alá vette… megszemélyesítés 
− Aztán álommézet csókolt ajakára… metafora, megszemélyesítés 
 Az állítás igaz, a helymegjelölések azonban összekeveredtek. Jelöld nyíllal, hová tartoznak 

valójában! 
 Mikor viszontlátta gazdáját, hatalmas könnycseppek csordultak ki az öreg Bence szeméből. 
 Az éhes-szomjas Miklós nagyokat kortyolt a tarisznyában rejtőzködő kulacsból. 
 Miklós szerzett egy csónakot, és azzal érkezett meg. .Pestről Budára. 

Most a történet képei keveredtek össze. Tegyétek sorrendbe! (külön melléklet) 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
 A történet vázlatát a képek alapján már könnyen elkészíthetjük. 

 

 
Toldi- szerkezeti vázlat 
 

I. Előkészítés: A legendás hős 
II. Bonyodalom: Repül a nehéz kő 
III. Kibontakozás: 

Találkozás Bencével 
1. Epizód: Farkaskaland 
Újra otthon 
Temetőben 
György a királynál 
2. Epizód: bikakaland 
Találkozás Bencével 
Mulatozás 

IV. Tetőpont: A viadal 
Megoldás: Győzelem 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


