
obrazovne / oktatási:

A monda

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Szövegalkotás csoportban 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:

szövegalkotási készségek fejlesztése

funkcionalne / funkcionális: kreativitás fejlesztése

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)

 
Ismételjük át, mit tanultunk a mondákról! 
1. Formája 
2. tartalmi jegyei 
3. fajtái 
4. helyszín, szereplők 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Négy csoportban fogtok mondát írni 
Munkátokhoz a tankönyv 196. 179. oldalán látható képeket kell felhasználnotok. 
1. csoport: Nézzétek meg a képeket, majd írjátok meg egy monda elejét, melynek ezek a képek 
illusztrációi! 
2. csoport: Nézzétek meg a képeket, majd írjátok meg egy monda befejezését melynek ezek a képek 
illusztrációi! 3.csoport: Nézzétek meg a képeket, majd írjatok egy párbeszédet, mely elhangzik a 
mondában! 
4. csoport: Nézzétek meg a képeket, majd írjatok egy leíró részt a helyszínről, ahol a történet 
játszódik! 
 
Minden csoport írjon egy rövid szerkezeti vázlatot arról a mondáról, melyet kitalált! 
 
Új csoportokat alakítunk. Minden csoportban lesz 1-es, 2-es, 3-as, 4-es csoportból jött diák. 
 
Osszátok meg egymással a vázlatokat, vitassátok meg a történetet, használjátok fel az elkészült 
anyagokat, majd írjátok meg közösen a mondát! 
Mindenki füzetébe szerepeljen az elkészült monda! 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Minden csoport olvassa fel a történetet! 
Melyik sikerült a legjobban? Miért 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


