
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:

a regény ismeretének játékos ellenőrzése

funkcionalne / funkcionális: felidézés; összefoglaló képesség, memória, figyelem, koncentráció, ön, problémamegoldó képesség, 
önállóság, feladattartás

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)

 
 

 
A feladatlapok kiosztása, utasítások a feladatok megoldására 
vonatkozóan. 

Összefoglalásra v. 
tudásellenőrzésre is 

alkalmas; ettől 
függően egyéni v. 
csoportos munka 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Kérdések: 
 
1. Mi az első rész címe? Válaszolj a címben feltett kérdésre! Hol terem a magyar vitéz? A 
Mecsekben. 
2.Rajzold le Jumurdzsák gyűrűjét! 
3. Hogy vetíti előre Török B. sorsát már az 1. rész? A török rab átka: bilincsben őszülj meg! 
4. „Az a fő, hogy ne féljünk!” Ki mondja, kinek? Dobó, Gergelynek 
 
 
1. Hány év telt el a 2 rész között? 8 
2. Kitől, kihez kerül a gyűrű? Gábor paptól Gergelyhez 
3. Mik ezek: piláf, börek, szörbet? török élelmiszerek 
4. Mik ezek: gurebák, szpáhik, szilidások? katonai egységek 
5. Mivel nem kínálnál egy törököt: bor, paprikás szalonna, mézes tea 
 
 
 
1. Ki írja, kinek, mire? „Ha félsz, nem élsz!” Tinódi, Gergelynek, a kardjára 
2. Ki énekli ezt a dalt, milyen nevet énekel bele? Éva 
„Eridj, legény szaporán 
Daruszőrű paripán 
Kedvesedhez” Gergelyedhez 
3. Mit jelentenek a török szavak magyarul? elma (alma),  bapa, (papa)  pabucs (papucs) 
 
4. Egy tárgyra van felírva, hová, mi a neve: „Erős várunk nekünk az Isten.” ágyúra, Baba 
 
5. Ki mondja? Dobó Folytasd a mondatot! 
A falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében. 
Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. 
 
1. Miért szerették a borsó a várban? Rezgése jelezte az ellenséget. 
2.Jumurdzsák hogy bizonyítja, hogy Gergely fia nála van? Bedobja a kardot, amelyet G. Dobótól 
kapott. 
3. Milyen étellel „etetik” a nők a várban az ellenséget? gulyáslevessel 
 
4. Ki hozza vissza Jancsikát? A török nő. 
 
KI Ő? 
Ő kíséri el Gábor papot oda, ahonnan látni az utat, amelyen a török elvonul: Tulipán 
Ő Török Bálint udvarában a dalnok: Tinódi Lantos Sebestyén 
Dobó kéme és levélhordozója: Varsányi Imre 
A királyné hafnagya, hozzá akarják adni Cecey Évát: Fürjes Ádám 
 
PÁROSÍTSD ÖSSZE: 

Török Bálint A királyné udvara 
Vicuska Bornemissza Jancsika 
Bornemissza Gergely törökök 
Móré László Héttorony 
Jumurdzsák malomkerék 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


