
obrazovne / oktatási:

Történetek a magyarok vándorlásáról (Rege)

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Arany János: Rege a csodaszarvasról – 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:

rege, monda fogalma, történet motívumai, rím, ritmus, költői eszközök

funkcionalne / funkcionális: szövegértés, érvelés képességének fejlsztése

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

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)

 
Az irodalmi művek formájukat tekintve lehetnek prózai, vagy verses formájúak. A terem egyik 
sarkába felragasztottam a verses, a másikba a prózai szókártyát.  
Mindenkinek osztok egy jellemzőt. Döntsétek el, hogy a kapott jellemző a prózára vagy a verses 
formára illik-e! Álljatok abba a sarokba, ahová a kapott szó tartozik.  
 
 
 
Szókártyák: 
 
 

rím  versszakok  folyamatos szöveg  ritmus
  
alliteráció  hasonlat 
 
történet  szereplők  hasonlat  regény  
 
elbeszélő  
 
költemény 
 

mese   ballada   mítosz 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
 

A mai órán Rege a csodaszarvasról című Arany János történetet. 
Négyes ötleteléssel jegyezzétek fel minden elképzeléseteket 
asztalonként, amire számítotok a cím alapján. Mindenki a felé eső 
részbe írja az ötleteit 2 percig, majd gyűjtsétek középre az azonos 
ötleteket! 
 
Hasonlítsuk össze az asztalok közös ötleteit! 
 
Hallgassátok meg a történetet! 
 
Meséljétek el röviden a történetet! 
Melyik monda típusba tartozik? 
 
Milyen szavakkal tudnátok bemutatni Hunor és Magyar  jellemét! 
Párban dolgozzatok! 
 
Négy csoportban dolgozzatok! 
1. csoport feladata: címmeditáció : rege fogalma, csodaszarvas, 
dolgozzatok pókhálóábrával! A fennmaradó időben keressetek 
költői eszközöket a műben! 
2. csoport: szómagyarázatok: keressetek érdekes, régies szavakat, 
írjátok a szót a kártya egyik felére, a magyarázatát a másikra! 
Használjatok szótárt! 
3. csoport: gyűjtsétek ki a mesés fordulatokat, készítsetek 
vázlatot! A táblázat tartalmazza a versszak számát, az idézetet, a 
magyarázatot 
4. csoport: Állapítsátok meg az idő múlását! Szerintetek mennyi 
idő alatt játszódik a történet? Bizonyítsátok az elképzeléseket! 
 
A csoportfeladatok bemutatása 

 
 
melléklet2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
melléklet 3 
 
 
csomagolópapír 
üres kártyák 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Olvassátok el a tankönyv 13. oldalán található A csodaszarvas című mondát, majd 
hasonlítsátok össze a ma olvasottal. Halmazábrában ábrázoljátok a különböző és az azonos 
jellemzőket! 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


