
obrazovne / oktatási:

Hétköznapok és csaták hősei

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Egri csillagok, IV. Fejezet

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 IV. Fejezet tartalmának felidézése, a várbeli élet elképzelése drámajátékkal, a katonák jellemének 
megfigyeltetés

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)

 
Figyeljétek meg a képet! Mondjátok el az észrevételeiteket! 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
1.Ellenőrizzük a házi feladatot , a 3. rész vázlatát! 
 
2.Mi a 4. rész címe? 
 
3.Drámajáték: Egészítsük ki közösen Eger várának térképét. Jelöljétek be a 
katonák szálláshelyét, étkezőhelyét, a harcok terét stb. 
Kiscsoportos jelenetekben mutassatok be életképeket a katonák 
mindennapjaiból, az asszonyok főznek, az őrök őrködnek, egy csoport 
lőszereket készít, Tinódi jegyzetel stb. Mindenkinek legyen szerepe. 
A várba hírnök érkezik (lehet a tanár is), arról tudósít, hogy a szomszéd 
várat feladták, elhitték, hogy a törökök szabadon engedik őket. Egész 
csoportos improvizációval mutassátok be: ki, hogyan reagál a szerepében. 
 
4.Egészítsük ki a szöveg hiányzó szavait! 
 
 
5. Vizsgáljuk meg Dobó esküszövegét! 

• Mire esküsznek a szereplők? 
• Milyen a szöveg hangulata? 
• Írjátok ki, milyen gesztusok tartoznak az eskütételhez?(pl. levette a 

süvegét, a kis ezüst feszületet megérintette..) 
•  Mit jelent ? 

   „Lángolt mindenkinek az arca, mert  
   tűz égett mindenkinek a szívében.” 
 

6. Foglaljuk össze a 4. fejezetet vázlat formájában ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
táblakép 
 
 
 
szerepkártyák  
melléklet 
  
 
 
 
 
 
melléklet 
(csoportonként 1) 
 
 
 
regényrészlet 
feldolgozása 
 
 
 
 
 
 
táblakép 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
 

 
Képzeljük magunkat a várba: A katonák  gesztusait utánozva, mondjuk el 
közösen az eskütételt. 
 
Házi f.:  Dobó esküjét kívülről megtanulni. 
 

 
melléklet 

 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


