
obrazovne / oktatási:

A legenda

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Szent László király legendája – 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:

legenda fogalma

funkcionalne / funkcionális: írásbeli kifejezőkészség 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)

 
Alkossatok csoportban fogalmazást a legendáról! 
 
Melyik csoport definíciója lett a legpontosabb?  
Miért? 
 
Alkossatok 5 állítást, ebből legyen egy hamis, a többi igaz. Az állítások szóljanak a mese, monda, 
legenda témakörről! 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Ma Szent László legendája című szöveg részletét olvassuk el.  
Gyűjtsétek össze a füzetetekbe, mire számítotok! Kiről szól, miről fog szólni? Hol játszódik és 
mikor a történet? 
 
Önálló néma olvasás tk. 32. old. 
 
Vessük össze a jóslatokat a történettel! 
Miért kellett a magyaroknak hadba vonulniuk? 
Ki a főszereplő? Mit tett? Miért nevezhetjük csodatételnek ezt az eseményt? 
 
Arany János Toldi estéje című művében is szerepel László király. 
Hallgassátok meg ezt a részt! 
 
„ Nagy lovon ült a nagy férfi, 
Arca rettentő felséges; 
Korona volt a fejében, 
Sáraranyból, kővel ékes; 
Jobb kezében, mint a villám, 
Forgolódott csatabárdja: 
Nincs halandó, földi gyarló 
Féreg, aki azt bevárja. 
 
Milyennek képzeled László király alakját? 
 
Írjatok újsághírt Szent László király csodatételéről úgy, hogy a király leírása is szerepeljen ebben! 
A fogalmazás menete a következő legyen! 
Írja le mindenki az újsághír első fogalmazványát! Erre kaptok 15 percet.  
Ezután olvassátok fel a hírt a párotoknak, beszéljétek meg a jól sikerült részeket, a hibákat 
javítsátok közösen. Mindkét fogalmazást javítsátok! 
Véglegesítsétek a fogalmazást! 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Felolvasás a diákok legjobb munkáiból. 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


