
obrazovne / oktatási:

Év végi összefoglalás

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Év végi rendszerezés 4 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 tanultak ismétlése, rendszeréze

funkcionalne / funkcionális: rendszerezőképesség, memória 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)

 
Kis kártyákat kaptok. Ezekre műcímeket kell egy perc alatt felírnotok, majd a táblára 
felragasztanotok! 
 
Javítsuk a táblai megoldásokat! 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
 

Arany János: Toldi című művéhez kapcsolódik az első feladat. Helyes 
sorrendben írjátok le a történéseket! 

A Toldi című mű történetével játszunk még egy kicsit. 
Első játékunk: Ki vagyok én? 

 

 

Melléklet 

 
Diákkvartett: Győződj meg arról, hogy a csoportodban mindenki tudja: 

 Mi a dal? 

 Mi a népdalküszöb? 

 Novella? 

Líra? 

Mi jellemzi a balladát? 

 4. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavakkal! 

 A kőművesek úgy vélik, hogy az ………………………… révén 
megszabadulhatnak az átoktól. Kőmíves Kelemenné befogat kocsisával, 
hogy ………………………… hajtson. Kőmíves Kelemenné fiának szíve 
………………………… 

5.Igaz-hamis állítások következnek.  

Mutassátok fel a megfelelő kártyát! 

 Matyit édesanyja semmirekellőnek tartotta. 

 Első alkalommal Döbrögi 70 botütést adatott Matyinak. 

      Matyi megfogadta háromszor veri ezt vissza. 

 Matyi először ácsnak öltözött.   

      Matyi harmadszorra orvosként verte meg Döbrögit. 

     Válassz egy az idén olvasott, számodra kedves olvasmányt, rajzod le egy 
jellemző részletét. Mindenki rajzát kitesszük a teremben, ki kell találni, 
hogy melyik melyik mű illusztrációja. 

 
 
írásvetítő 
 
 
Lehetőleg tárgyakat, 
állatokat is 
ragasszunk a diákok 
hátára: pld: 
malomkő, dárda, 
bika stb 
 
korábbi óravázlatban 
szereplő kártyák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
írásvetítő 
 
 
 
 
 
 
Igaz-hamis kártyák 
 
 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Írjatok kilépőkártyát a hatodikos irodalmi olvasmányaitokról. Mi tetszett, miért, mi nem volt 
olyan érdekes? 

 
 

Népköltészet                                                                                                

Műköltészet 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


