
obrazovne / oktatási:

Műballada

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Vörösmarty: A buvár Kund – 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:

történelmi ballada

funkcionalne / funkcionális: tantárgyi koncentráció

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)

 
Egy érdekes játékkal kezdjük a mai órát. Minden asztal kap egy képtáblázatot, amit 

1percig nézhettek néma csöndben. Beszélni tilos! 1 perc múlva fel kell fordítani a papírt, és 

a kérdéseimre emlékezetből válaszolni. 

Kérdések- a csoport megbeszéli a válaszokat! 

 - Melyik balladákhoz kapcsolódó képeket láttatok?   Hány holló volt a képek között? 

Milyen kép volt a második sor első képe? Sorold fel az első oszlop képeit sorban! 

A mai balladánk Edwárd királyról és a walesi bárdokról szól. Nézzetek meg egy rövid 

előadást róla! 

PowerPoint bemutató 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Tanári bemutatás  
 
Foglaljuk össze, miről szólt a ballada!   
A szereplőket különböző célok motiválják. Gyűjtsük össze ezeket a célokat! 
Edward: 
Montgomery: 
Bárdok: 
Eléri-e Edward a célját? Miért?  
A bárdok elérik-e céljukat? Tudtok-e még olyan történelmi helyzetet, ahol döntő volt az 
önfeláldozás? 
Üres kártyalapokat kaptok, minden asztal 5 darabot. a táblán láthatjátok a ballada 
szereplőit. A feladatotok az lesz, hogy minden kártyára írjatok egy jellemvonást 
valamelyik szereplőről, majd osszátok el az osztályban a többi csoport tagjai között a 
kártyákat. A kapott kártyákon szereplő tulajdonságokat el kell olvasnotok, majd kivinni a 
táblára és feltenni a megfelelő szereplő neve alá. (táblakép) 
A balladákban gyakran olvashatunk régies, már ritkán használt szavakat. Kivetítek 
szópárokat helytelenül, párosítsátok párban ! A helyes szó-jelentés párt írjátok a füzetbe! 
  
hitvány ebek  
néma tartomány 
fakó ló 
istenadta nép  
kövér fű 
 
Gyorsasági feladat. Mi mihez hasonlít a vers szövege szerint?  
 
A nép olyan, mint a……………… 
A kunyhók hallgatnak, mint a………………. 
Az urak olyanok, mint a……………. 
Az ősz bárd olyan, mint a ………….. 
A költők gyakran eltérnek a köznyelvi megoldásoktól, hogy érzékletesebben fejezzék ki 
gondolataikat, érzéseiket. Erre költői alakzatokat használnak. Minden asztalra teszek 
szókártyákat ( melléklet). Osszátok szét! azt kell felmutatnotok, amelyiket halljátok! 
 
kérdés   megszólítás ismétlés  túlzás  célzás felkiáltás  

Van-e ott folyó és földje jó? Ti urak! Edward király, angol király. Anya, ne szoptass 

csecsemőt! Fejére szól, ki szót emel! Meglátom én! 
Minden csoport válasszon egy számot 1-4-ig ( ami elkelt, már nem választható) 
Csomagolópapíron folytatjuk a munkát. A táblára kitettem a feladatot, megszámozva a 
csoportoknak megfelelően. Először a helyeden dolgozzatok, majd gyertek a táblához és 
írjátok fel a megoldást! 
1. feladat: Gyűjtsétek össze, kik szólalnak meg a versben az elbeszélőn kívül! 
2. Soroljátok fel a szereplőket és jellemezd egy-egy mondattal! 
3. Keressétek ki a versből a költői alakzatokat, állapítsátok meg a rímképletét,  
   ritmusát! 
4. Figyeld meg a versbeli ismétlődéseket! Az ismételt szöveg idézete mellé azt is  
   írjátok föl, hogy ki ismétli! 
 
Ellenőrzés: A csomagolópapír közös áttekintése, kiegészítése 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Házi feladat: 
Az én hősöm címmel írj egy rövid fogalmazást egy olyan történetről, ahol valaki hősiesen 
viselkedett 

 
 
TÁBLAKÉP 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


