
obrazovne / oktatási:

Ízelítő  a költészet megfejthető titkaiból

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Balassi Bálint: Borivóknak való

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 költészet ősi témái, a költői eszközök

funkcionalne / funkcionális: elvonatkoztatás az elsődleges jelentéstől

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)

 
 

Kerekasztal technikával gyűjtsük össze a líra műneméről eszetekbe 
jutó gondolatokat! 
 
Alkossatok csoportonként egy-egy meghatározást a líráról a papíron 
összegyűjtött szavak felhasználásával! 
 
Milyen témákat dolgoznak fel a költők verseikben? 
Vannak olyan költői toposzok, melyek a költészet ősi jelképei közé 
tartoznak. 
Kössétek össze az összetartozókat! 
 
Lánc                    költészet  
 
tavasz                  halál, elmúlás 
 
ősz, tél                 rabság 
 
lant                       megújulás, újjászületés, születés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

írásvetítő 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
 
A mai versünk a tavasz köszöntése.  
Hallgassátok meg! 
1. Egészítsd ki a szerkezeti vázlatot! 

− természeti szépségek    
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
− katonai vigalom 
a) 
b) 
c)  
− Természet dicsőítése  

a) 

b) 

c) 
2. Melyik állítás pontatlan? Mutasd fel a betűjelét! 

A) Pünkösd idejét dicséri a vers beszélője. 
B) A vitézek szeles időben lovagolnak. 
C) Tavasszal minden megújul. 
D) Lovak is vigadnak a gazdáikkal együtt. 
E) Vigadozás közben véres fegyvereikkel vívnak. 

3. Kösd össze a rímpárokat! 
 ideje múlatják 

illatozásra kegyelméből 
katonák kiáltásra 
lovával ege 
szívből barátjával 

4. Párosítsátok a szókártyákat! Osszátok el egymás között a 
kártyákat, majd egyikőtök tegye be a sajátját középre, akinél a 
jelentése van, tegye mellé! Folytassátok így! 

 
5. Keress alakzatokat az első két versszakban! 

Alakzat neve Idézet 

Megszólítás   

Megszemélyesítés  

Ismétlés  

6.  A vers  olyan értékeket tartalmaz, amelyeket a mai ember is 

magáénak vall.  
Párban dolgozzatok! Írjatok rövid véleményt arról, hogy mely 

gondolattal tudtok ti is azonosulni! 
 

 
 
 
írásvetítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
betűkártyák 
csoportonként 
 
 
 
 
 
írásvetítő 
 
 
 
 
szókártyák: 
melléklet 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Olvassátok fel a véleményeteket! Vitassuk meg ezeket! 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


