
obrazovne / oktatási:

Novella

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Móra Ferenc: Kuckó király – 3 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:

a novella fogalma, szerkezeti tagolás

funkcionalne / funkcionális: kreativitás, rendszerezőképesség 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)

 
A mai órát egy érdekes játékkal kezdjük: ennek neve:beszélgetés írásban 
Kaptok egy-egy papírt, erre egy fogalom van felírva. 2 perc alatt minden gondolatot fel kell írnotok 
a lapra, ami a szóval kapcsolatban eszetekbe jut. Ezt követően át kell adnotok valakinek a lapot, aki 
elolvassa az eddig írtakat, majd egy villám jellel jelöld, ha valamivel nem értesz egyet.  
4 alkalommal fogunk cserélni. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Olvassátok el Móra Ferenc: Kuckó király című novelláját! 
 
Mit gondoltok most a felírt szavakról? 
Ragasszuk ki a lapokat a  terem különböző helyeire, majd mindenki válasszon egy fogalmat ami 
mellett tudna érvelni, hogy ebben a novellában is szerepe ilyen érzelem! 
 
Vita. 
 
Az olvasott mű novella. 
Olvassátok el önállóan  a 180, oldalon a novella fogalmát, majd készítsetek párban egy bizonyítást 
arról, hogy az olvasott mű novella! 
Olvassátok fel a bizonyítást! 
 
Értelmezzétek párban a tankönyv 183. oldal táblázatát! 
Készítsétek el ennek alapján a novella szerkezeti vázlatát! 
 
Ellenőrizzük a megoldásokat! 
 
Dolgozzatok csoportban! 
1. csoport: 
Készítsük el a szereplők jellemtérképét! Ezen ábrázoljuk azt is, hogy melyik szereplő a 
szabadságharc melyik oldalán áll! 
2. csoport: készítsetek jellemfejlődési diagrammot! Kuckó király jellemfejlődését ábrázoljátok, a 
véleményeteket az ábrán idézetekkel igazoljátok! 
3. csoport: tk. 180/ 7. feladata 
4. csoport: oldjátok meg a tankönyv 180. old. 2, 4,  feladatát! 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Ellenőrizzük a feladatokat! 

 
 
 

Jellemfejlődési diagramm: 
(példa) 
Név:................. 
                                                                                             „idézetek”  
 
pozitív jellemvonások 
 
 
                                          „idézetek” 
 
       
 
       semleges 
 
 
 
 
 
negatív jellemvonások 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


