
obrazovne / oktatási:

Balladák

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Kőműves Kelemenné – 3 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:

a ballada jellemzőinek megismerése

funkcionalne / funkcionális: érzelmi intelligencia fejlesztése, szerialitás, kognitív készségek fejlesztése

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)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Sötét hiedelmek, félelmek, babonák 
 
1. Hajtsd le a fejed a padra, csukd be a szemed és gondolj 

valamire, amitől egyszer nagyon féltél. Elevenítsd fel az 
érzést! Társíts hozzá színeket! 

2. Milyen testi jelei vannak a félelemnek? 
3. Milyen színeket láttál gondolkodás közben?  
4. Ha le kellene rajzolni a félelmet, milyen alakja lenne? 
El kell készítened egy rajzot a félelemről, de úgy, hogy neked csak 
egy színed van, de minden színnek valahol szerepelnie kell a 
rajzodon, ami a táblán szerepel. Nem adhatod oda a színedet másnak 
és nem kérheted el másét! 
Nézzük meg a rajzokat! 
 

 
 
 
 
 
 

Minden színt írjunk 
fel a táblára, ami 
szerepel a gyerekek 
elképzelésében! 

 
 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

A mai órán egy nagyon szomorú történettel fogunk megismerkedni. 
Hallgassátok meg! 
 
Most hallgassátok meg a balladát újra úgy, hogy figyeljétek meg a  
 
      1. cselekményt 

2.párbeszédeket 
3.balladai homályt – ahol nem derül ki minden pontosan 
4. tragikumot, 
5. milyen népi hiedelemre épül a történet? 
 
Bemutatás  
 

Röviden foglaljuk össze a történetet! 
Soroljuk fel a szereplőket! 
A szereplőkkel kapcsolatban kaptok egy csomagolópapírra rajzolt 
feladatot. Töltsétek ki az üres helyeket a kérdéseknek megfelelően! 
 
A szereplők közül ki beszélget kivel? 
 Pipáljátok ki aki beszél, kössétek össze azzal , akivel beszél! 

Kőmíves Kelemen �     Kocsis�  

Kőmíves Kelemenné �    Kőmíves Kelemen lánya �  

Kőmíves Kelemenné barátnői. �  
 
Milyen félelmeket érezhettek a történet szereplői? 
Miért szerepelteti a történet a kisgyereket is? Milyen hatással van ez 
az olvasóra? 
Foglaljuk össze az eddig megbeszélteket! 
 
Tegyétek sorrendbe a következő eseményeket! 

Amit raknak estig, leomlik reggelre. �  

A kőművesek egyezséget tettek. . �  

Az asszony elindul a várhoz. . �  

A kocsis kéri, forduljanak vissza.. �  

Az asszony hazamegy elbúcsúzni a fiától . �  

Befalazzák Kelemen feleségét . �  

Meghal a fiú.  �  
Folytatrás -> MELLÉKLET 

tanári bemutatás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tábla 
 
 
 
 
tábla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MELLÉKLET 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Írjatok egy rövid újsághírt a történtekről! 
Figyeljetek a címadásra! Legyen rövid, érdeklődést felkeltő! Az újságcikk feleljen meg a  
formai követelményeknek! 
Ellenőrizd! 
 
1. Írásod rövid, tömör, tárgyilagos? 

 2. Írásod tartalmaz minden lényeges történést, adatot (hely, idő, szereplők, esemény)? 

3. Írásod nyelvi stílusa megfelel a publicisztikai stílusnak? 

4. Írásod figyelemfelkeltő? 

5. Helyesírási, stilisztikai hibákat javítottad? 

Házi feladat 

Tekintsd át újra a Kőmíves Kelemen szövegét, és igazold idézetekkel, hogy ez a mű 
csakugyan ballada! 
 

 
 

 
ki? ---------------- 

  
 
          ------------------ Miért?                                                                        Mit? --------------- 
 

 
Mikor?---------------       Hol?------------- 

 
 
 

Párbeszédes:    Kocsisom, kocsisom…, Asszonyom, asszonyom... 

Kihagyásos: Elindula sírva …, avval hazamöne...(nem tudjuk meg, hogy jut oda,  stb.) 

Elbeszélő jellegű: Mönnek, möndögélnek… 
targikus: szüve meghasada 
konfliktusok: Kelemen és felesége, Kelemen és fia, asszony és kocsis 

Cselekvés a történetben 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


