
obrazovne / oktatási:

A monda

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Mondák a honfoglalás idejéből és az Árpád-
korból - A balatoni kecskeköröm

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:

szövegértés fejlesztése

funkcionalne / funkcionális: önálló kreatív szövegfeldolgozás

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)

 
 

Képek vetítése a Balatonról 
 
Gyűjtsetek a füzetbe a képek kapcsán szabad asszociációval eszetekbe 
jutó szavakat! Ezeket csoportosítsátok érzékszervek szerint 
Látás: 
Hallás: 
Szaglás: 
Tapintás: 
 
Közös megbeszélés 

PowerPoint vetítés 
esetleg zenével-a 
képek legyenek 
sokszínűek( viharos, 
napsütéses, téli 
stb...) 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
A Balatonról szóló történetet fogtok olvasni, ehhez kapcsolódó kérdésekre kell válaszolnotok. 
 
Önálló olvasás 
 
Feladatlap: 
1. Mivel szolgált rá a pásztor a büntetésére? 
2. Mit tett a főszereplő, ami miatt kedveled vagy nem kedveled? 
3. Ki büntette meg a pásztort? 
4. Melyik szín illik leginkább a főszereplőhöz szerinted? Miért? 
5. Mit tehetett volna a főszereplő a történet elején, amivel megváltoztathatta volna a történet további 
alakulását? 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Beszéljük meg közösen a válaszokat! 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


