
Osztály: 6.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Toldi 12. ének (Tankönyv: 154-160. oldal) 

1. Ma az első feladatotok és röpdolgozat megírása lesz. A dolgozat feladatlapját a 

Classroomban találjátok meg.  

 

2. Ismétlésként oldjátok meg a következő feladatokat!  

https://learningapps.org/watch?v=pt3cckoia20   

https://learningapps.org/watch?v=pijwmbd3320  

3. Nyissátok ki a tankönyvet a 154. oldalon! Hallgassátok meg figyelmesen a Toldi 12. 

énekét! Közben kövessétek és olvassátok némán ti is a szöveget!  Az anyagot az alábbi 

linken találjátok: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=04r5BnNmvwc 

 

4. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az ének rövid tartalmát! 

 

 

12. ének 

 

A király megparancsolta, hogy vezessék elé a cseh vitézt legyőző ismeretlen bajnokot. 

A király előtt felemelte sisakrostélyát, így mindenki láthatta, hogy Toldi Lőrinc fia a bajnok. 

A király ezután bemutatja a főuraknak Miklóst. Elmondja mindazt, amit György álnokságáról 

és a történtekről kiderített. 

György végképp megszégyenült. 

Miklósnak a király kegyelmet adott, és megparancsolta Györgynek, hogy mondjon le 

birtokrészéről testvére javára, és elzavarta az udvartól. 

Miklós azonban a birtokra nem tart igényt, ő csak vitéz szeretne lenni a király seregében. 

Ez a vágy beteljesedik, sőt legnagyobb örömére megjelenik édesanyja is, aki nagyon büszke 

fiára. 

György leköltözött a birtokra, Miklósból pedig híres vitéz vált. 

 

5. Oldjátok meg a következő feladatot! 

 

https://learningapps.org/watch?v=pg29sy9hk20  

 

Házi feladat: Az ének tartalmának ismerete. 

                     Írásbeli: Írjatok 10-12 mondatos fogalmazást a következő címmel: 

   A viadal nézője voltam 

A fogalmazást írhatjátok a füzetbe, és lefotózva tölthetitek fel. De lehet word dokumentumban 

is írni, és úgy feltölteni. Ha a füzetben írjátok meg, kérem, hogy fokozottan figyeljetek arra, 

hogy olvasható legyen. 

https://learningapps.org/watch?v=pt3cckoia20
https://learningapps.org/watch?v=pijwmbd3320
https://www.youtube.com/watch?v=04r5BnNmvwc
https://learningapps.org/watch?v=pg29sy9hk20


Clase: 6.a  

Tema: literatura húngara  

Tema: 12ª canción de Toldi (Libro de texto: pp. 154-160)  

1. Hoy tendrá que escribir su primera tarea y volante. La hoja de trabajo de la disertación se puede encontrar en 

el Aula.  

2. Resuelva las siguientes tareas como repeticiones. https://learningapps.org/watch?v=pt3cckoia20 

https://learningapps.org/watch?v=pijwmbd3320  

3. Abra el libro de texto en la página 154. Escucha atentamente la 12ª canción de Toldi. Mientras tanto, sigue y 

lee el texto en silencio. Puede encontrar el material en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=04r5BnNmvwc  

4. ¡Copie el contenido corto de la canción en el folleto de literatura!  

Canción 12 El rey ordenó a un campeón desconocido que derrotara al caballero checo frente a él. Levantó la 

rejilla del casco frente al rey para que todos pudieran ver que el hijo de Lőrinc Toldi era el campeón. El rey luego 

presenta a Nicholas a los señores. Él cuenta todo lo que descubrió sobre el engaño de George y lo que 

sucedió. George finalmente se avergonzó. El rey le dio Gracia a Nicholas y le ordenó a George que renunciara a 

su parte de la herencia a favor de su hermano y lo distrajo de la corte. Sin embargo, Nicholas no tiene derecho a 

la propiedad, solo quiere ser valiente en el ejército del rey. Este deseo se cumple, e incluso para su mayor 

deleite, aparece su madre, que está muy orgullosa de su hijo. György se mudó a la finca y Miklós se convirtió en 

un famoso caballero. 

Resuelve el siguiente problema. https://learningapps.org/watch?v=pg29sy9hk20  

Tarea: Conocer el contenido de la canción.  

https://learningapps.org/watch?v=pijwmbd3320
https://www.youtube.com/watch?v=04r5BnNmvwc
https://learningapps.org/watch?v=pg29sy9hk20

