
obrazovne / oktatási:

Balladák

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Kegyetlen anya

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, a népballada sajátosságainak megfigyelése

funkcionalne / funkcionális: érzékenység a társadalmi problémákra

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: hurkapálcára felragasztott A B C betűk 

Egy játékkal kezdjük az órát. Kérdéseket teszek fel, majd A, B, C válaszlehetőségeket adok. 
Beszéljétek meg a választ! Amikor szólok, azt a betűt mutassátok fel, amelyik a helyes megoldás! 

V/4 Balladák 
1.   A ballada melyik műnembe tartozik? 
A. líra  B. epika C. dráma 
 
2. Mit nevezünk a ballada lírai vonásának? 
A. párbeszéd    B. története van  C. formája verses és hangsúlyosak az érzelmek 
 
3.A népballadák témájukat tekintve gyakran miből táplálkoznak? 
A. hiedelmekből B. könyvekből   C. történelmünkből 
 
4. Milyen a Kőmíves Kelemenné című ballada befejezése? 
A. boldog  B. sikeres  C. tragikus 
 
5.Hol áll Déva vára? 
A. Magyarországon    B. Erdélyben      C. Ausztriában 
 
6. Hogy nevezzük más szóval a hősök közötti ellentétet? 
A, kontraszt  B, konfliktus  C, konfekció 
 
Eszköz: szókártyák asztalonként. 
Két ballada jellemzőit összekevertem, csoportosítsátok! melléklet2 
Kőmíves Kelemenné   Kádár Kata 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Fő rész 
A mai balladánk nagyon régies nyelvű. Amíg olvasok asztalonként minden tanuló külön kap 
megfigyelési szempontokat.        

1. tanuló: asztal: a történet 

2. tanuló: különleges szavak- közben le is jegyezhettek néhányat. 

3. tanuló: szereplők csoportosítása- szintén lehet egyénileg jegyzetelni 

4. tanuló: balladai jellemzők 

Tanári bemutatás kétszer 

Minden azonos feladaton dolgozó tanuló költözzön azonos asztalhoz! 

Beszéljétek meg a kérdésekre adott válaszotokat! 

Csoportbemutatás: a válaszok frontális kiegészítése 

Közös vázlat készítése ( táblakép) 

 

A történet megbeszélése: 

Szereplők:  

anya: kegyetlen, meggondolatlan, kapzsi, szívtelen… 

 

 gyermeke: ártatlan, tehetetlen… 

Balladai jellemzők: 

balladai homály: nem lehet tudni az út részleteit, csak a terhek letételére koncentrál és a szereplő 
gondolataira. 

párbeszédes: anya-gyermeke közti beszélgetés 

konfliktus: anya-gyermek között 

       anyában magában is. 

Tragikum: a gyermek halála  

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Mit gondoltok erről a történetről? Szerintetek lehetséges ilyen probléma? Kerülhetünk olyan 
helyzetbe, hogy a vagyonunk vagy a családunk között kelljen választani? 
Írjatok egy 10 soros véleményt : 
A pénz boldogít? Címmel 
 
vagy: 
 
Hallottál-e már olyanról, hogy egy anya elhagyta a gyermekét? 

Milyen okai lehetnek ennek? Tudsz-e elfogadható indokot erre? 

Ha mégis olyan helyzetbe kerül egy nő, hogy nem tudja felnevelni gyermekét, tudsz-e 
emberséges megoldást erre a problémára? 

Házi feladat 

Írj email-t a barátodnak a mai órán olvasott balladáról. Írd le, hogy miről szólt, hogyan 
tetszett, mit gondolsz róla. Az e-mailt az én e-mail címemre küldjétek el! 

 

 
Szerkezet: 

I. Útraindulás 

II.Nehéz a teher 

I. A döntés 

II. a kincs 

III. a gyermek 

IV. Halál 

V. „Se kincsem, se fiam” 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


