
obrazovne / oktatási:

A monda

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Összefoglalás

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 tanultak rendszerezése, elmélyítése

funkcionalne / funkcionális: kooperációs készség 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)

 
Ki vagyok én játék: 
Ráragasztom egy önként vállalkozó diák hátára az egyik monda szereplőjének a nevét. Kérdéseket 
kell feltenned a társaidnak, de csak olyat kérdezhetsz, amire igen vagy nem a válasz. Ki kell 
találnod, hogy ki vagy te. 
A táblára felírtam a tanult mondák címeit. Mindenki kap egy szókártyát, helyszínek, szereplők 
neveit. Ragasszátok fel a kártyátokat a megfelelő cím alá!   Táblakép 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
 

A továbbiakban hat csoportot kell alakítanotok. Mindenki 
más színű krétát kap.  Táblán fogtok dolgozni. Mindent 
fel kell írnotok a monda címe alá, ami eszetekbe jut a 
történetről! 
2 perc múlva helyet kell cserélnetek, elolvasni a másik 
monda címe alatt szereplő jegyzetet és ezt kell 
kiegészítenetek, majd újabb csere következik. 
 
Nézzük át az elkészült vázlatokat és rendszerezzük a 
véletlenszerű sorrendben felírásra került ismereteket!  
 
 
 

 
amennyiben nincs 
elég hely a táblán, 
csomagolópapírra is 
készülhetnek a 
vázlatok 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Készüljön a füzetbe rendszerezett vázlat! 

 
 
A  csodaszarvas                   Csörsz árka        Vörös Márta           A balatoni kecskeköröm           
Hunor és Magyar                  Rád király            Batina                                II. András király 
Meótisz mocsarai                  Csörsz                  Telecskai-dombok             Zala megye 
                                              Árokszállás          Mátyás király                     pásztor 
                                                                           Duna 

      

Mátyás   király meg Markóp               A fehér ló mondája 
udvari bolond                                           Szvatopluk 
nyitott ablakú ház                                    Árpád vezér 
hangabarackfa                                          Duna 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


