
obrazovne / oktatási:

Műballada

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Arany János: Mátyás anyja  2óra

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 műfajáról tanultak elmélyítése

funkcionalne / funkcionális: kooperáció

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)

 
Diákkvartett: 

� Győződjetek meg arról, hogy a csoportotokban mindenki fel tudja sorolni  a  
műnemeket! 

� Győződjetek meg arról, hogy a csoportotokban mindenki tudja, hogy a ballada 
melyik műnembe tartozik! 

� Győződjetek meg arról, hogy a csoportotokban mindenki fel tudja sorolni az eddig 
olvasott balladák címeit! 

Önálló tudáspróba: 
 
Egészítsd ki a következő balladára vonatkozó meghatározást! ( fólia) 
 
A ballada az ……………. műnemébe tartozó műfaj. Epikus jellemzője, hogy ……………. mond 
el. Szereplői ………………., mellékszereplők, ……………. és negatív hősök. Helyszínei gyakran 
……………….  Lírai jellemzője, hogy  …………………fejez ki. A hősök között …………… 
feszül. Drámára jellemző tulajdonsága, hogy a cselekményt gyakran ………………. ismerjük 
meg. Gyakori eleme az ………………… 
Nem ír le mindent részletesen, bizonyos dolgokra ……………….. kell, ezt balladai …………….. 
nevezzük.  Befejezése gyakran …………………….. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
A mai balladánk a Hunyadi családról szól. 
Kit ismertek a Hunyadi családból? Mit tudtok róla? 
 
Tanári bemutatás. 
 
 
Jelöljétek be a szövegben különböző színnel a különböző szereplők szövegét! 
Olvassuk el szereposztásban! 
 
Csoportfeladatok tankönyvből: 
1. csoport: tk.51/1. 
2. 2. csoport: tk51/3 
3. 3. csoport tk.51/5 
4. 4.csoport tk.51/8, 9 
 
Csoportbemutatók 
 
Önálló feladat fóliáról: 
 

• Tegyétek sorrendbe a következő eseményeket! 
Piros a  pecsét  
Levelet kell küldeni  
A holló elragadja a levelet.  
Három nap  
Fekete a pecsétje  
Hét nap 
Ne mozdulj, ne indulj! 
 

A táblán a ballada tartalmi vázlatát látod, de hiányosan. Egészítsétek ki asztalonként 
megbeszélve! (táblakép) 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Milyen olyan népdalt ismertek, melyben madár szerepel? 
Énekeljük el! 
(Madárka,madárka, Az árgyélus kismadár...) 

 
Táblakép1.  

Líra Epika  Dráma 

Érzelem 

verses  

cselekmény főszereplő 

helyszín 

Párbeszéd 

főszereplő 

helyszín 

konfliktus 

 

Táblakép2. 

� ………………………… 

� a levél 

o …………………… 

o …………………… 

o …………………..

 

� a holló elragadja 

� …………………. 

� megjön a válasz 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


