
obrazovne / oktatási:

Hol vagytok ti régi játszótársak?

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Fazekas Mihály:Lúdas Matyi bevezető 2

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:

Fazekas Mihály élete, a mű keletkezése, szerkezete

funkcionalne / funkcionális: inverz olvasás, lényegkiemelés, vázlatírás

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 órától kezdve Fazekas Mihály Lúdas Matyi című művét fogjuk elolvasni. 
Kerekasztal technikával gyűjtsétek össze mindazt, amit már hallottatok erről a műről! 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Olvassátok el a tankönyv 158. oldalán a Fazekas Mihályról szóló részt. Olvasás közben  
használjátok a következő jeleket! 
?: ha kérdésed van 
? : ezt már tudtad 
!: ez új információ 
+: ki tudod egészíteni 
 
Frontális ellenőrzés: Beszéljük meg, ki milyen jeleket használt! 
 
Az olvasottak alapján javítsátok a tanárt! 
Olvasok egy szöveget Fazekas Mihályról. Elrejtek benne 5 hibát. Írjátok fel a füzetbe a hibákat, 
majd írjátok mellé a helyes megoldást! 
 
Fazekas Mihály decemberben született 1766-ban. Apja kovács volt. 
Az irodalom mellett érdekelték a bogarak. Huszárként beutazta Európát. Fő műve a Lúdas Matyi, 
melyet Budán attak ki 1817-ben. Növénynemesítéssel foglalkozott, az ő nevéhez fűződik a 
debreceni híres Füvészkert megtervezése és  megnyitása. 
 
Olvassátok el a tankönyv 158. oldalának szövegét, majd válaszoljatok párban a következő 
kérdésekre! 
 
1. Mi a Lúdas Matyi műneme, műfaja? 
2. Milyen elbeszélő költeményeket olvastunk eddig? 
3. Gyűjtsd össze az elbeszélő költemény és az epika jellemzőit, különbségeit halmazábrában! 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Foglaljuk össze az elbeszélő költeményről tanultakat! 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


