
obrazovne / oktatási:

Hétköznapok és csaták hősei

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Egri csillagok

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:

Gárdonyi életrajza, az I. fejezet tartalmának összefoglalása, vázlatírás; a regény címének metaforikus 
jelentése, a fejezet helyszíneinek, idejének megfigyeltetése

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

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)

 
 

1. Közösen dolgozzatok, a csoport szóvivője számoljon be a 
megoldásokról! 
Rakjátok ki a borítékban kapott puzzle-t! 
 
 
 

csoportos feladatok 
Minden csoportnak 
borítékok Gárdonyi 
életrajzához 
kapcsolható 
képekkel 
1. melléklet 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
 

1. Számoljatok be a házi feladatról (Gárdonyi-életrajz) 
 
2. Melyik kép hogyan kapcsolható Gárdonyi életrajzához? 
 
3. Egészítsétek ki az Igaz-hamis feladatot 
 
 
4. Értelmezzétek a mű címét! 
 
 
5. Egészítsétek ki az I. fejezet összefoglalásának hiányzó 
szavait! 
 
 
6. Készítsük el közösen az I. fejezet tételmondatos vázlatát! 
 
7 Mikor és hol játszódik a fejezet cselekménye? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. melléklet (kivetítve 
v. nyomtatva minden 
csoportnak! 
 
1. táblakép 
 
 
csoportos feladat  
 
 
 
3. melléklet 
 
 
2. táblakép 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Énekeljünk: Summáját írom… 
 

 
A regény címének jelentése 

 
       A csillag az egyéni sors jelképe.  Az egri hősöket nevezi csillagoknak. 

 

Célja 

Példát keres a történelemben a hűségre, hazaszeretetre, kitartásra, s ezt az egri várvédők odaadó 
küzdelmével példázza. 

 
2. táblakép 

 
A regény fejezetei 

 

I.HOL TEREM A MAGYAR VITÉZ? 
-Gyerekrablás 
-Gergő kardot kap Dobótól 
-Kegyelem az amulettért 

 
1533. május 
          Mecsek völgye, kis falu: Keresztesfalva 
          Gábor pap faluja 
          Szigetvár - Török Bálint vára 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


