
obrazovne / oktatási:

Műballada

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Arany János: Ágnes asszony

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 ballada szerkezete

funkcionalne / funkcionális: erkölcs, becsület kérdései

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)

 
A borítékban, amit kaptatok egy történet képei vannak. Találjatok ki egy történetet! 
Ragasszátok fel a rajzlapra a képeket, majd készítsetek egy képregényt! 
 
(képek: http://www.irodalmikepek.hu/public/index.php?search=1&tag=82&page=1) 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Tanári bemutatás 
 
Frontális megbeszélés: 
Miről szól a történet? 
Kik a szereplők? 
Miért mos Ágnes megállás nélkül? 
Volt-e már neked el nem múló lelkiismeret furdalásod? 
Milyen érzés az? 
Ágnes mit követett el?  
 
A B C táblás játék: 
Mit jelentenek a következő mondatok? 
 
 „ Éje pedig rémtül népes” 

A,Éjszaka rémesen sokan vannak körülötte 
B,Éjszaka rémeket lát álmában 
C, Éjszaka rémülten nézi a népet 
 
 „ Fogva én itt nem ülhetek” 
A, Idegesít, ha ülés közben fogják a karom 
B, Nem ülhetek itt fogva a karfát 
C, fogságban nem maradhatok 
 
 „ Nehogy azt higgyék: megbomlott” 
A, Nehogy azt higgyék, megbolondult 
B, nehogy azt higgyék elszakadt a lepedője 
C, nehogy azt higgyék szétbomlott a haja 

 
Írjuk le az idézetet és a jelentését a füzetbe! 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Mit gondoltok arról a mondásról, hogy „bűnösök közt cinkos, aki néma” ? 
Foglaljátok össze a gondolataitokat! Szerintetek ez igaz Ágnes asszonyra? Miért?  
A csoport véleményét egy szóvivő foglalja össze! 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


