
obrazovne / oktatási:

Hol vagytok ti régi játszótársak?

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – bevezető óra 1. 
(dupla 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:

időmértékes verselés

funkcionalne / funkcionális: tanulási technikák ismétlése, memóriafejlesztés, kreativitás 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)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

A mai órán tengerbiológussá válunk.  
 
A feladatotok az lesz, hogy alkossátok meg A tenger című 
rajzotokat úgy, hogy a saját lapotokra nem rajzolhattok, mégis 
létre kell hoznotok a legszínesebb tenger alatti világot a saját 
rajzlapotokra a saját elképzelésetek alapján.  
 
Beszéljük meg a feladatot! 
Kinek sikerült a rajza úgy, ahogy szerette volna? Hogyan 
dolgoztatok? 
Mi volt a legnagyobb nehézség? Kinek nem sikerült a rajza? Mi 
lehet ennek az oka? 

Eszközök: 
Az osztály minden 
tanulójának 
különböző színű 
zsírkréta. 
Mindenkinek 
rajzlap. 
Gyurmaragasztó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Csoportban dolgozzatok: 
A csomagolópapíron egy félig kész grafikus hálót láttok. Szókártyákon 
szereplő kifejezéseket kell a megfelelő helyre ragasztanotok. 
Amennyiben van még ötletetek, filctollal ki is egészíthetitek! 
Minden csoportból kérek két embert, egy tartsa a lapot, a másik 
csapattag mutassa be a gondolkodáshálót! 
Miután olyan tengerbiológusok lettünk, akik jól ismerik az irodalmi 
fogalmakat, gyűjtsünk rímelő szavakat! Párban dolgozzatok! 
A következő rímhívó szavakra keressetek rímelő párokat! 
bálna: 
tenger: 
hajó: 
halász: 
hullám: 
tánc: 
szél: 
Gyűjtsük össze az osztály összes rímötletét! Minden szót írjatok le a 
füzetbe! 
Írjatok csoportban 4 soros páros rímű verset  a gyűjtött szavak 
felhasználásával. A sorok szótagszáma legyen 6, 8, vagy 12. 
Mutassátok be a verseket! 
Olvassátok el a következő meghatározást! 
Az időmértékes verssorokban a hosszú és rövid szótagok váltakoznak. 
Hosszú a szótag, ha a magánhangzó hosszú benne, vagy a rövid 
magánhangzót kettő vagy több mássalhangzó követi. 
Közösen állapítsuk meg a szótagokról, hogy hosszúak vagy rövidek! 
1. válasszuk el a szót! 
 Asz-tal  
Milyen a magánhangzó? 
Hány mássalhangzó követi? 
Húzzuk alá a szótagokat!! 
Rövid a szótag, ha a rövid magánhangzót legfeljebb egy mássalhangzó 
követi. 
válasszuk el a szót!  ki-fu-tó 
Milyen a magánhangzó? 
Hány mássalhangzó követi? 
Húzzuk alá a szótagokat! 
Írjatok fel az üres kártyákra tengeri szavakat elválasztva! 
Adjátok tovább a következő csoportnak, akiknek alá kell húzni a rövid 
és hosszú szótagokat! 
Adjátok vissza a kártyákat! Minden csoport ellenőrizze a megoldásokat! 
Rendezzünk vásárt! Melyik szavak érik a legtöbbet? 
Kinek mennyit érnek a szavai? 
A rövid szótag 1. a hosszú 2 értékű. 
A táblán látható táblázatba gyurmaragasztóval tegyétek fel a   szavatokat 
az értéke szerint. 
Polip, cápa, fog, háló, halász, medúza, vihar, bálna, hajó,  fóka, jég, 

rák, homok, csikó, kagyló 
Ellenőrzés a táblánál frontálisan 

eszközök: 
csomagolópapír, 
szókártyák, ragasztó, 
filctollak 
 
szókártyák: 
időmértékes 
verselés, 
ütemhangsúlyos 
verselés, páros rím, 
ölelkező rím, 
népmese, regény, 
dal, színpadi mű, 
verses, prózai, 
ballada, elbeszélő 
költemény, 
cselekmény, 
érzelmek 
 
 
 
 
Kinyomtatva 
beragaszthatják a 
füzetükbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eszköz: üres kártyák 
 
 
 
 
 
 
 
 
szókártyák 

 

2.válasszuk el a szót! 
   fi-a-tal 
Milyen a magánhangzó? 
Hány mássalhangzó követi? 
Húzzuk alá!a szótagokat!   

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Mindenki a saját nevét írja le, majd húzza alá a szótagjait! 
Sorban mindenki kimondja, eltapsolja a saját nevét, majd az osztály megismétli. 
 
Házi feladat: A családtagjaitok nevét is írjátok le, húzzátok alá, majd tapsoljátok el! 
 

 
Táblakép 1. 
Táblakép 2. 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


