
obrazovne / oktatási:

Hol vagytok ti régi játszótársak?

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Fazekas Mihály: Lúdas Matyi

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:

részösszefoglalás

funkcionalne / funkcionális: tanultak rendszerezése

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)

 
 

Tárgyakat mutatok fel. Jegyezzétek meg, hogy mit láttok, majd 
emlékezetből egymás alá írjátok fel a füzetbe! 
 
Írjátok mellé, milyen kapcsolódási pontot találtok a tárgy és Lúdas 
Matyi története között! 
 

tárgyak: toll, bot, 
injekciós tű, 

vonalzó, pénz 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

Párban beszéljétek meg a válaszokat!Igazak-e a következő 

kijelentések? Jelöld a választ I (igaz) vagy H (hamis) 

betűjellel! 

 Matyit édesanyja semmirekellőnek tartotta. … 

 Első alkalommal Döbrögi 70 botütést adatott Matyinak. … 

       Matyi a vásárban megköszönte a fizetséget Döbröginek. … 

      Matyi vándorló spanyol ács alakjában jelent meg a kastélyban. … 

Matyi lúdjai árát és költségét elvette Döbrögitől. …..... 

Olvassátok el a következő szöveget, majd válaszoljatok a kérdésekre 

1.Mi volt Miska bűne 

2. Mi lett a 

büntetése 

3. Hogyan 

torolta meg sérelmét a kasznáron? 

4. Kik 

voltak még Bezzeg Miska bosszújának áldozatai 

5. Milyen 

hasonlóságot találsz Matyi és Miska esete között: 

  

  
 

 
írásvetítő vagy 
feladatlap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
melléklet 
 
 
 

 
 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
A feladatok ellenőrzése, pontoz 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


