
obrazovne / oktatási:

Hol vagytok ti régi játszótársak?

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Fazekas Mihály: Lúdas Matyi Első levonás 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:

levonás fogalma, a történet megismerése

funkcionalne / funkcionális: : figyelem, koncentráció, szókincsfejlesztés

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)

 
Egy fiúról fogunk olvasni, aki nem segít otthon, csak a barátaival tölti az idejét.  
Milyen emberi tulajdonságai lehetnek ennek a fiúnak? 
Szóforgóval gyűjtsük össze a jellemvonásait! 
( pl. lusta, semmirekellő, önző, nemtörődöm stb) 
 
Alkossunk metafórákat 
Mi lenne ez a fiú, ha bútor lenne..... 
Mi lenne ez a fiú, ha étel lenne..... 
Mi lenne ez a fiú, ha állat lenne..... 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Olvassátok el magatokban az első levonást! Húzzátok alá azokat a szavakat, melyeket nem értetek 
 
Meséljük el stafétában röviden a történetet! 
Beszéljük meg az aláhúzott szavakat!  

Ebben a részben olvashatjuk a következő két sort: 

„Holtra elunta magát; hosszúknak kezdte találni 

A napokat s nem elég tágasnak az anyja telekjét.” 

Fogalmazd meg ugyanezt prózában, a saját szavaiddal! Először egészen rövid mondatot alkoss, 
majd egyre részletezőbbet! 

− 2 szavas mondat:  
− 4 szavas mondat:  
− 6 szavas mondat: 

 
Dolgozz egy kicsit a levonás szavaival, kifejezéseivel! Keresgélj a szövegben! 
 
Hogy mondja az író? 

− veszekedett vele az anyja  

− lusta életet élt  

− fiatal legények  

Hogy mondanád te? 

− a ludakra fente a fogát  

− korhely, léhűtő  

− vásári portéka  

− megsüvegelték Döbrögit  

− főrevaló 
 

Keress érveket az állítás mellett vagy ellene! (Miért igaz, vagy miért nem igaz?) 

„Matyinak igaza van: a minket ért sérelmeket meg kell torolnunk.” 

 Nem szabad hagyni, hogy mások bántsanak bennünket. 

 Ha bántanak bennünket, akkor sem szabad visszaadni az ütéseket. 

Egyik sarokba álljanak, akik az első, a másikba, aki a második, a harmadik sarokba, aki a harmadik 
állítással értenek egyet. Összesítsétek az érveiteket, mert vita következik! 

 Válasszatok szóvivőt, aki kifejti 1 percben az érveket. 

Mindhárom csoport érveinek meghallgatása után lehet kérdéseket feltenni. 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Zárásként ragasszátok össze a puzzlet a rajzlapra! 
Kit ábrázol? ( melléklet) 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


