
obrazovne / oktatási:

Hétköznapok és csaták hősei

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Egri csillagok (bevezető 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 mű történelmi háttere; Gárdonyi forrásai

funkcionalne / funkcionális: alkalmazkodás, mások megértése; kommunikáció; együttműködés;
konfliktuskezelés; csapatszellem, felidézés; összefoglaló képesség, memória, figyelem

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)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Néhány másodpercig képeket vetítek, próbáljatok minél többet 
megjegyezni. Jegyezzétek meg a részleteket is! 
Ki hány képet jegyzett meg? Írjátok le! 
 

1.  melléklet 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

 
1. Most nézzünk meg néhány képet, mindenki mondjon 1-1 mondatot, 
ami eszébe jut a kép kapcsán! 
 
2. A regény írója valóságos eseményt dolgozott fel, hősei közül is többen 
valóságosak, de ahol kellett, kiszínezte, kiegészítette a történetet. 
A regényéhez forrásként Tinódi Lantos Sebestyén: Egri históriának 
summája c. művét használta fel. Hallgassuk meg a mű zenei 
feldolgozását. 
 
 
  
 
 
3. Figyeljétek meg Tinódi címerét! Mit árul el róla, ill. a korról? 
 
 
 
4. Gárdonyi kutatómunkát is végzett regénye megírásához, pl. a 
regényben szereplő helyszínekről is. Rakjátok ki az összevágott képeket, 
találjátok ki a két helyszínt! 
 
 
 
 
 
 
5. Idézzük fel a regény történelmi hátterét! 

 
 
 
 
 
 
 
Summáját 
írom…zenei 
feldolgozása 
(www.joutube.com) 
 
1. táblakép 
 
 
2. melléklet 
 
 
 
3. melléklet 
Csoportmunka: 
Külön borítékokban 
Eger és a Jedikula 
összevágott képe. 
 
 
 
2. táblakép 
 

 
  
 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
 

Házi feladat: Gárdonyi életrajza – kutatómunka 
• család 
• tanulmányai 
• munkássága 
• az „egri remete” 

 
 

Tankönyvből is 
megoldható 

 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

 

Gárdonyi forrásai: 

 
1.  Tinódi Lantos Sebestyén: Egri históriának summája 
2. Eger városának története  
3. Személyes élmények: Konstantinápoly, Jedikula 
 

Történelmi háttér 

-1521-től folyamatos török támadások 

-1541-az ország három részre szakad: 

Magyar Királyság, 

Oszmán Birodalom 

Erdélyi Fejedelemség 

-1552-Eger ostroma 

-Közel 150 évig fosztogat a török 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


