
obrazovne / oktatási:

A legenda

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Gárdonyi Géza: Isten rabjai 2 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 legendáról tanultak elmélyítése, bővítése

funkcionalne / funkcionális: koncentráció, memória fejlesztése

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)

 
Szótenisz játékkal kezdjük az órát. A monda, legenda témával kapcsolatban játsszuk. Akinek  
dobom a labdát, egy olyan szóto fogalmat kell mondania ami a témához kapcsolódik. Tovább dobja 
a labdát, a következő diák is mond egy fogalmat. Aki habozik, vagy olyan szót mond, ami nem illik 
a témához, az kiesik. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

 

Ma Szent Margitról olvasunk egy regényrészletet.  
Elevenítsük föl a könyvtári órán gyűjtött információkat! 
 
Olvassuk el a szöveget hangos olvasással! 
 
Milyen címet adhatnánk ennek a részletnek?  Miért? 
Milyennek mutatja be a történet mesélője Margitot? 
Milyen csodákat tulajdonítottak neki? 
 
Készítsük el a jellemtérképét! 
 
Állítsátok számozással a történet szerinti sorrendbe az írásvetítőn látható 
részleteket! 
 
       Te Margit, tűz van a fejeden 
 
        Kinga, mit művelsz? 
     
        Szép, tiszta saruja cipp-cupp a sárba. 
 
        Úgy tesz, mintha nem hallaná. 
     
        Múljék el rólam a haragod. 
 
 
Készítsük el a részlet történetpiramisát! 
 
Szerintetek mi volt a konfliktus forrása?  
Alkossatok kérdéseket a 
Mi lett volna, ha …....................................  kezdettel! 
Válaszoljunk is a kérdésekre! 
 
 
 

melléklet – a 
szöveget is zölddel 
 
 
 
 
 
 
táblakép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
melléklet 
 
 
 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Házi feladat: tk 35/1 

 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Margit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


