
obrazovne / oktatási:

Balladák

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Balladákról tanultak összefoglalása

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:

rendszerezés

funkcionalne / funkcionális: rendszerezés

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)

 
 

Zenehallgatás a gyülekezés alatt. 
Kőmíves Kelemen 
 

Hi-fi 
Cd : Köműves 
Kelemen rockopera 
részlet 
szerepkártyák 

Bevezető kérdések: 
• Milyen zenét hallgattunk a szünetben?           
• Mi a műfaja  a műnek? 

 
Eszközök: kártyák, halmazábrás csomagolópapír, 
filctollak 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
 

• Eldugtam a teremben néhány kártyát, amelyeken a balladák jellemzői vannak. A 
csoportból egy ember keresse meg, jegyezze meg, majd diktálja le az asztalnál ülőknek!   
( MELLÉKLET 1) 

• Kaptok egy halmazábrát. Írjátok bele az összegyűjtött tulajdonságokat.  
• Most egy másik színű filccel kiegészíthetitek őket. 

• Mit tanultunk meg a ballada fogalmáról? Soroljuk fel a tanult balladákat! 

• Tedd ki a padra annak a balladának az illusztrációját, amelyikről mesélek.   melléklet2 
- Fél véka ezüstért ölte meg a feleségét 
- Megbolondul a főszereplő 
-A szerelmesek haláluk után minden ármány ellenére együtt lehetnek 

Melyikeket nem használtad fel? Melyik balladák képei ezek? 

• Szómagyarázat 
Mit jelent szerinted  

 „ Az éjjeli álom nem telik ma jóra.” 
A: Amit éjszaka álmodik az ember,az sosem jelent jót. 
B:Aki folyton álmodozik, annak nem telik drága dolgokra. 

      C:A rossz álom be fog igazolódni, az      éjszaka álmodott baj nappal csakugyan 

valósággá válik 

 
„Vetni kezet rá senki se mer”- Tetemrehívás 
A: Kézzel vetni nem mer, mert fájdalmas 
B: Bántani, elfogni nem merik 
C: Megverik, bár félnek közben. 
 

• Képeket kell összeragasztani a csomagolólap tetejére.  melléklet3 

• Bizonyítsátok gondolkodástérképen, hogy ez a mű ballada! 

• Gondolkodástérképek bemutatása- idő esetén egy marad többi megy játék 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
 
Értékelés 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


