
obrazovne / oktatási:

Líra

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Csokonai: Zsugori uram 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:

jellemkép megismerése

funkcionalne / funkcionális: kopperációs képességek 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)

 

 

Készítsünk pókhálóábrát a fösvény szóról!  
 
Olvassuk el a tankönyv 200. oldalán található közmondásokat! 
Magyarázzuk meg a jelentésüket! 
 
 

Magyarázzuk a szót 
az értelmező 
kéziszótárral! 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
 

Hallgasd meg a verset! 

Rajzold le a fösvény Zsugori alakját! 

Oldd meg a tankönyv 200. oldal 3. feladatát! Egészítsük ki további 

fogalmakkal a zsugori által keltett érzések listáját! 

Egészítsd ki a szerkezeti vázlatot! 

− névtelen, mert …..................................................  

− beteg, sovány, mert ….........................................  

Melyik mondat fejezi ki leginkább a vers lényegét? Karikázd be a 

betűjelét! 

A) Ha valaki meg akar gazdagodni, a mindennapokban vállalnia kell a 
szűkölködést is. 

B) A gazdagság bűn. A gazdagok gonoszsága kiül az ábrázatukra, 
meglátszik minden tettükön. 

C) A vagyon őrültté, bolonddá teszi birtoklóját. 
D) Akinek a pénze az istene, az sohasem lesz boldog, mert mindig 

félteni és kevesellni fogja vagyonát. 

 Csoportban dolgozzatok! 

1. csoport : írjátok le Zsugori házát! A fogalmazást először párban írjátok, 
majd a legjobb ötletekből készüljön el a közös leírás! 

2. csoport: írjátok le Zsugori egyik napjának naplóbejegyzését! Az előző 
csoportnak megfelelően dolgozzatok! 

3. csoport: Írj hírt Összedőlt egy kunyhó címmel ! 

4. csoport: Írj emailt egy barátnődnek, barátodnak arról, hogy milyen verset 
olvastál ma órán, és hogy ismersz-e hasonló embereket!  

Olvassuk el a tankönyv 200. oldalának szövegét! 

− Mit nevezünk jellemképnek? 

− Miért jellemkép ez a vers? 

Oldjuk meg a könyv 200/1,4,5,6,7. feladatait! 
 

 
melléklet – a 
szöveget is zölddel 
 
 
 
 
 
 
írásvetítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Felolvasás a fogalmazásokból 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


