
obrazovne / oktatási:

Hol vagytok ti régi játszótársak?

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Fazekas Mihály: Lúdas Matyi , 4. levonás

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:

a történet megismerése, megértése

funkcionalne / funkcionális: személyiségfejlesztés, 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)

 
Játék metafórákkal. 
Fejezzétek be párban a mondatokat! A legjobb megoldásokat kitesszük a terembe! 
Döbrögi ha bútor lenne, …................................ 
Matyi anyja ha madár lenne,............................. 
Az orvos Matyi ha szín lenne............................ 
Az építész Matyi ha tárgy lenne........................ 
Az orvos Matyi ha emlős állat lenne,............... 
 
Írjatok Matyiról három igaz és egy hamis állítást! 
Játsszunk csoportban! Meghallgatjuk az állításokat, és amikor szólok, annyi ujjat mutassatok, 
ahányadik állítás volt hamis! 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
 Döbrögit már többször megverte Matyi. Eddig ez mindig sikerült 

neki. Te milyen intézkedéseket tennél a helyében, hogy ne 
történhessen meg újra? 
 
Olvassátok el néma olvasással a történetet! Húzzátok alá az 
ismeretlen szavakat! 
 
Beszéljük meg a történetet! 
 
Töltsük ki a táblázatot! Milyen intézkedéseket tett Döbrögi? 
Miben egyezik a te ötleteiddel? 
 
Készítsetek csoportban szókártyákat a nehéz szavakból! A kártya 
egyik felére a régies alakot, a másikra a jelentést! 
 
Adjátok át a másik csoportnak a kártyákat! Kérdezzétek ki 
egymástól úgy, hogy a jelentést ellenőrzitek a hátoldalon! 

Hogyan változott Matyi jelleme a levonások során?        
Gyűjtsetek szavakat a különböző 
levonásokhoz, majd ragasszátok fel a 
szavakat az ábrára! 

Készíts történetpiramist az olvasott levonásról!  

 
 

 
 
táblakép 
táblázat 
 
 
 
 
eszköz 
üres lapok 
 
 
 
 
gyurmaragasztó 
táblakép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
melléklet 
 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Tankönyv 171/1 
171/3 

 
 
 
 

Én tenném Döbrögi tette 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

     1. levonás                            2. levonás                        3. levonás                         4. levonás 
 
 
 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


