
obrazovne / oktatási:

Novella

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Gyurkovics Tibor: Tükröm, tükröm, mondd meg 
nékem... 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:

vitakultúra fejlesztése

funkcionalne / funkcionális: kreatív olvasás , szövegértés 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)

 

Novellákkal foglalkozunk a mostani óráinkon. Emlékezzünk arra, hogy mit tanultunk a líráról, 

epikáról! Készítsetek csoportban halmazábrát líra, epika halmazokkal! 

Minden csoport mutassa be a munkáját! 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

 

A novella olvasása ma különleges módon történik majd. 

Mindenki egy részletet kap, ezt elolvassa, majd elmeséli a 

többieknek, így kitalálhatjátok a helyes sorrendjét a 

történetnek.  

A megbeszélésetek után a helyes sorrendet közösen is 

megbeszéljük, 

 

Olvassátok fel a helyes sorrend szerint a történetet már 

elejétől a végéig, mindenki a maga részét olvassa a 

csoportban! 

 

Mindenki kap egy kis lapot. Erre fel kell írnia az a gondolatot, 

ami  szerinte a történet legfontosabb mondanivalója. 

 

Készítsünk  csomagolópapírra egy listát a történet fontos 

mondanivalójáról!  

 

Erre a csomagolópapírra készítsünk egy címmagyarázatot is! 

Ehhez olvassátok el a tankönyv 186. oldal 1. feladatát! 

 

Oldjuk meg a tankönyv 3,4,5. feladatát is! 

 

A szöveget le kell 

fénymásolni annyi 

példányba, ahány 

csoport van, 

különböző 

jelölésekkel annyi 

részre kell vágni, 

ahány tanuló van egy 

csoportban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

Ellenőrizzük a feladatokat! 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


