
obrazovne / oktatási:

Hol vagytok ti régi játszótársak?

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Fazekas Mihály: Lúdas Matyi , 3. 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:

időstruktúra

funkcionalne / funkcionális:

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)

 
  

Ki vagyok játék 
A hátatokra ragasztom egy szereplő nevét. Kérdéseket tehetsz fel, 
melyekre csak igen vagy nem a válasz. 
 

 
lúd, Döbrögi, Matyi 
anyja, Matyi,  



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
  

 
Olvasd el néma olvasással a levonást, húzd alá az ismeretlen 
szavakat!  
Beszéljük meg a történetet, a szavak jelentését! 
 
Rakjátok időrendi sorrendbe a képeket, majd készítsetek közösen 
képregényt belőle! 
 
Önálló munka 

Olvasd újra a három levonást, majd figyeld meg, hogy múlik az 
idő! Készíts egy időegyenest ( tábla), amin ábrázolod az idő 
múlását. Idézetekkel támaszd alá a véleményed! 
 
Közös időegyenes készítése a táblára. 
 
Párban dolgozzatok! A feladatokat először önállóan oldjátok 
meg, majd párban javítsátok! 
 
Tankönyv feladatai:  
165/4 
165/5 

 

 
 
 
 
 
 
Külön melléklet 
 
 
 
 
Táblakép 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Gyűjtsünk szólásokat, közmondásokat , melyek Lúdas Matyi esetére igazak lehetnek: 
Kölcsön kenyér visszajár. Szemet szemért, fogat fogért. Aki másnak vermet ás, maga esik 
bele ...stb... 

 
 

 
           jó idő 

 
                       a vásár 

  a faluban                                   1. verés                      2. verés                       3. verés 
                

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


