
obrazovne / oktatási:

Balladák

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Népballadák, Kádár Kata (melléklet1)

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:

szókincsfejlesztés, szövegértés fejlesztése

funkcionalne / funkcionális: interperszonális képességek fejlesztése, felelősségtudat

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)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

eszköz: nagy színes kép 

Nézzétek meg  a képet. Ez a mai novellánk illusztrációja. 

Jósoljátok meg, szerintetek kik lesznek a szereplők, miről fog 

szólni? 

 ( kinyomtatva 

kivetítve fólián, 

dián) 

melléklet2 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

Tanári bemutatás 

Miben egyezett az elképzelésetek a történettel. 

 

Miben hasonlít és miben különbözik ez a ballada és a Kömíves 

Kelemenné. Dolgozzatok halmazábrába. 

 

Gyűjtsük össze a ballada jellemzőit! 

 

Párbeszédes:     

ki beszél kivel?: . 

Kihagyásos:  

Elbeszélő jellegű:  

targikus:  

konfliktusok:  

 

Mit gondoltok a szereplők jelleméről? Kiről tudunk meg a legtöbbet? 

Párban készítsetek egy néhány mondatos rövid jellemzést valamelyik 

szereplőről! 

 

 

önálló feladatmegoldás- feladatlap:Melyik pontosabb? Húzd alá! 

 

• Mártonra haragudott az anyja, mert nem fogadott szót. 

• Mártont kitagadta az anyja, mert nem fogadott szót. 

 

• Márton siratta kedvesét és búslakodott utána. 

• Márton követte a halálba szerelmét. 

 

• Gyulainé kimentette a vízből a fiát, hogy el tudja temettetni. 

• Gyulainé a búvárokkal kiszedette a holttestet, hogy 

halálukban se lehessenek együtt. 

 

• Márton megátkozta édesanyját. 

• Márton kápolnavirág hangján átkozta meg anyját. 

 

• Gyulainé leszakította a sírról a virágokat, hogy ne legyen 

dísze a síroknak. 

• Gyulainé leszakította a sírról a virágokat, hogy még haláluk 

után se lehessenek együtt. 

 

 

 

Csoportmunka 

 

 

 

 

frontális megbeszélés 

 

 

 

 

 

 

 

Fogalmazás párban 

 

 

 

 

 

önálló munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

Ismertek-e olyan történeteket, ahol a család nem akarja két fiatal kapcsolatát? 

Egy anyának van beleszólás a gyereke kapcsolataiba? 

Szerintetek mi a ballada mondanivalója? Mire tanít bennünket? 

 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


