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Tantárgy: Magyar irodalom 

 

 

 

Időkeret: 2 óra/hét 72 óra/év 

 
 

TÉMAKÖRÖK 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Hősök az irodalomban 10+2 

Arany János: Toldi 16 

Szeretet, hazaszeretet, szerelem                                                       12 

Prózai nagyepika – ifjúsági regény 2.  - Gárdonyi Géza: Egri 

csillagok 
12 

Szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény 

 
5 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET                                

 Költői képek és eszközök gyakorlása 
5 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET                                                               

  Rendszerezés, számonkérés 
10 

Összes óraszám: 72 

 

 

TÉMAKÖR: Hősök az irodalomban 

ÓRASZÁM: 10 óra+2 

TANANYAGTARTALOM: 

 

TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK 

I. Hősök az irodalomban  

I. I.  Hagyomány és irodalom  

Arany János: Mátyás anyja Szimónidész: A thermopülei hősök sírfelirata 

Arany János: A walesi bárdok  

Hősök–mondák:  

• Beckó vára vagy Csörsz árka  

Évfolyam: 6. 
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• Szent László legendája vagy Lehel 
kürtje 
 

A párok közül az egyik kötelező, a másik a 

választható művek közé kerül. 

• Kittenberger Kálmán: 
Oroszlánvadászataimból (részlet) 
vagy Széchenyi Zsigmond: Csui 
(részlet) 
(Választható) 

• Torna vára (Felvidék) vagy Tordai 
hasadék ( Erdély) vagy A Lendvai vár 
(Muravidék) vagy délvidéki Mátyás-
mondák  

 

(A felsoroltak közül az egyik kötelező. 

Lehetőség van arra, hogy a tanárok a saját 

régiójuk mondáit válasszák.) 

I.2. Irodalom és mozgókép 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

 

Rendszerezés, számonkérés  

 

MEMORITER: 

Arany János: A walesi bárdok (részlet) 

 

FOGALMAK: 

próbatétel, ismétlődő motívum, időmértékes verselés, vándortéma; daktilus, spondeus, 

hexameter; epigramma, ballada, vígballada, népballada, műballada, balladai homály, kihagyás  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az olvasott szöveg szereplőiről, a megjelenített élethelyzetekről szóban és írásban 

véleményt fogalmaz meg 

− A hősiesség különböző példáit kifejező szövegek megértése és összehasonlítása   

−  A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülönítése  

− A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

− Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó 

történelmi, földrajzi kérdések megbeszélése 

− Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

− Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– El tudja különíteni a különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáit 

– A hősiesség különböző példáit kifejező szövegeket megértse és össze tudja hasonlítani 

– Véleményt tudjon megfogalmazni az olvasott szöveg szereplőiről szóban és írásban is 

egyaránt. 

 

 

 

TÉMAKÖR: Arany János: Toldi / Kötelező olvasmány / 

ÓRASZÁM: 16 óra +2 

TANANYAGTARTALOM: 

 

TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK 

ll. Arany János: Toldi  

Költői képek és eszközök gyakorlása  

Rendszerezés, számonkérés  

 

MEMORITER 

Arany János: Toldi (részletek) 
 

FOGALMAK 

verses epika, elbeszélő költemény; s, előhang, epizód, késleltetés; allegória; fokozás, túlzás, 

megszólítás 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A mű szövegének közös órai feldolgozása 

Az olvasás és megértés nyelvi nehézségeinek feltárása, szókincsbővítés és olvasási 

stratégiák fejlesztése 

Az elbeszélő költemény műfaji jellemzőinek felismerése, értelmezése a mű vonatkozásában 

Az alkotás néhány stíluselemének megfigyelése (pl. verselés, szóképek, alakzatok) 

A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek (bűn, bosszú, megtisztulás, testvérviszály stb.) 

megtárgyalása 

Az elbeszélői szerepek (narráció, költői kiszólások, rokonszenv) felismerése, értelmezése a 

jelentésteremtésben. 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– A nehezen értelmezhető és olvasható szövegek nyelvi nehézségeit felismerje és értelmezze 

a mű vonatkozásában 

– Felismerje és értelmezze az elbeszélő költemény műfaji jellegzetességeit a mű 

vonatkozásában 

– Megfigyelje, felismerje és megértse az alkotás egyes stíluselemeit  

– A mű erkölcsi kérdésfelvetéseit megértse és továbbgondolja. 
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– Megértse, értelmezze az elbeszélői szerepeket a mű jelentésterében. 

 

 

TÉMAKÖR: Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra+2 

 

TANANYAGTARTALOM: 

 

 

TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK  

 

III. Szeretet, hazaszeretet, szerelem  

Bibliai történetek 

     Mária és József története 

     Jézus tanítása a gyermekekről 

     (karácsonyi ünnepkör) 

 

 

Ady Endre: Karácsony 

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 

Juhász Gyula: Karácsony felé 

Fekete István: Róráté 

Kányádi Sándor: Hattyúdal 

Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel  

 

Kölcsey Ferenc: Himnusz Lázár Ervin: Az élet titka (Eredeti üzenet) 

Vörösmarty Mihály: Szózat Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

Petőfi Sándor: Honfidal Szendrey Júlia: Magyar gyermek éneke 

 Irodalom és mozgókép 

Hollós László–Dala István: Szerelmes 

földrajz/ vagy 

Rockenbauer Pál: Másfélmillió lépés 

Magyarországon 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem Kőmíves Kelemen  

Szerelem a népdalokban: 

Tavaszi szél vizet áraszt 

A csitári hegyek alatt 

 

RENDSZEREZÉS, SZÁMONKÉRÉS  

 

 

MEMORITER 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.) 
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Vörösmarty Mihály: Szózat (1. és 2. vsz.+13.,14. vsz.) 
 

 

FOGALMAK 

líra, lírai alany, lírai én, téma, motívum; versforma, rímszerkezet, keresztrím, alliteráció; dal, 

népdal 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az olvasott szöveg szereplőinek érzelmeiről, gondolatairól, az élethelyzetekről 

vélemény megfogalmazása szóban és írásban  

− A szeretet, szerelem, hazaszeretet különböző példáit kifejező szövegek megértése és 

összehasonlítása    

−  A téma megjelenítését különböző korokban és műfajokban szolgáló nyelvi formák 

elkülönítése lírai és prózai szövegekben 

− A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülönítése  

− A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó 

valós helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

− Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– Megértse és össze tudja hasonlítani, a szeretet, hazaszeretet, szerelem különböző példáit 

tartalmazó szövegeket 

– A regény műfajának sajátosságait megértse és alkalmazni tudja 

– A téma megjelenítését szolgáló nyelvi formákat el tudja különíteni a lírai és prózai 

szövegekben 

 

TÉMAKÖR: Prózai nagyepika – Gárdonyi Géza: Egri csillagok / Kötelező olvasmány/ 

ÓRASZÁM: 12 óra+2 

 

 

TANANYAGTARTALOM: 

 

TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK  

lV. Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

RENDSZEREZÉS, SZÁMONKÉRÉS  

 

 

FOGALMAK 

történelmi regény, elbeszélő, időszerkezet, több szálon futó cselekmény, jellemek 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 

A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 
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A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– Az előző évben már gyakorolt nagyobb szövegegységet átlátja és megérti, szövegrészleteit 

részletesen megfigyeli. 

– Azonosítani tudja és véleményt alkot a cselekményben megjelenő élethelyzetekről és 

erkölcsi tanulságokról. 

– Értelmezni tudja a főbb szereplők kapcsolatrendszerét. 

– Szövegalkotást hoz létre az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

 

TÉMAKÖR: Egy szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény / Kötelező olvasmány / 

ÓRASZÁM: 5 óra+2  

TANANYAGTARTALOM 

TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK 

V. Választható világirodalmi ifjúsági 

regény 

 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy  

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg  

(a táblázatban felsorolt művek közül a 

szaktanár jelöli ki) 

 

RENDSZEREZÉS, SZÁMONKÉRÉS  

 

FOGALMAK 

A korábban tanult poétikai fogalmak alkalmazása a választott regénynek megfelelően 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 

A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 

A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

– Azonosítani tudja és véleményt alkot a cselekményben megjelenő élethelyzetekről és 

erkölcsi tanulságokról. 

– Értelmezni tudja a főbb szereplők kapcsolatrendszerét. 

– Szövegalkotást hoz létre az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 
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TEVÉKENYSÉGEK 

Egyéni és csoportos projektmunkák készítése az adott anyagrész elmélyítésére. 

Egyéni szövegalkotási és kifejezőkészség gyakorlása írásbeli és szóbeli formában 

      Drámai szituációs játékok alkalmazása a műértelmezés elmélyítésére. 

      Tanári rávezetés, közös ismétlés. Tanári magyarázat az új vagy kevésbé ismert 

anyagrészeknél    

     

A KERETTANTERV ÁLTAL JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS 

MUNKAFORMÁK A 6. ÉVFOLYAMON 

 

A pedagógia tudománya nagyon sok és sokféle tanulási és oktatási stratégiát ismer. Az 

oktatás meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár 

személyisége, szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, 

az általa tanított gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az iskola szakmai-

pedagógiai elvárásrendszere határozza meg, hogy a tanár egy osztályban milyen 

tanulásszervezési módokat, oktatási módszereket, munkaformákat választ.  

A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. A tanár irányít: 

tanulási folyamatokat, differenciálást, tehetséggondozást.  A diákokkal, illetve az irodalmi 

művekkel való folyamatos párbeszéd révén irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A 

tanár nevel és fejleszt: kompetenciákat, személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a 

kognitív struktúrák kialakításában, az olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló 

értelmezések létrehozásában. Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban végzett, 

együttműködésen alapuló munkavégzés képességének kialakításában. Segíti a diákokat 

abban, hogy felismerjék az irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó 

jelentését, a jelentések megalkotásában a hagyomány és a befogadó szerepét.  

Tanítási-tanulási stratégiák 

Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a magyar nyelv 

és irodalom tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve az általa tanított diákközösséghez, 

iskolája programjához és technikai felszereltségéhez igazítva választhat több oktatási 

stratégia közül. A hagyományos, tanárközpontú oktatási, tanulási stratégiákat javasolt 

bizonyos tananyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai irányzatok stb. A 

tananyagok feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív munkaformák 

alkalmazása javasolt. Fontos, hogy a tanórák változatosak, s ezáltal is motiválók legyenek. 

A képzés 2. szakaszának 1–2. évében (5–6. évfolyam) döntően a gamifikáció és a kooperatív 

tanulási-tanítási technikák alkalmazása javasolt. A tematikus-motivikus tananyagszervezés 

lehetővé teszi, hogy a tanár-diák párbeszéd mellett kitüntetett szerepet kapjon a tanulócsoport 

tagjai között létrejövő párbeszéd, a csoportban kibontakozó kreatív alkotómunka, az önálló 

munkavégzés, tanulás kialakítása. 

 

Tanulásszervezési módok 

Javasolt tanulásszervezési módok: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve 

a digitális játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában. A reflektív és 

interaktív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív csoportmunkák, 

projektmunkák, drámajátékok, újságszerkesztés, stb.) a gyerekek motiváltságát növeli. A 

tanárközpontú és a diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a 

digitális módszereknek (IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy 
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órán belül is lehetséges. A frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az 

egész tanítási folyamatot. 

Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás, 

könyvheti események, stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú 

oktatásnak, azaz a különböző tanulási területek összekapcsolásának. 

 

Oktatási módszerek   

Az oktatási módszerek közül javasoltak: az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a 

játékosítás, a szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, 

az irodalmi alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. 

Meseírás, jelképek értelmezése fürtábrával. Digitális projektek; gondolattérképek; 

hagyományosan vagy digitális applikációkkal megrajzolt szereplők, szereplőkapcsolatok; 

előadások, stb. Irányított szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok. 

Digitális és hagyományos szótárak, szakirodalmi művek használata (Szimbólumtár, 

Szinonima szótár, A magyar nyelv értelmező szótára, stb.).  

 

Munkaformák 

A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros 

munka, a csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált 

tananyag-feldolgozás javasolt. 

 Forrás : Kerettantervek 2020 

 


