
obrazovne / oktatási:

Kommunikáció

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A kommunikáció fogalma, tényezői

Nastavni predmet / Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Razred / Oszály: V

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 kommunikáció, az adó, a vevő, az üzenet, a csatorna fogalma. A közlés átadásának különböző 
módjai.

funkcionalne / funkcionális: Problémamegoldó képesség, önállóság, verbális és non verbális kifejezőkészség, figyelem, 
koncentráció, együttműködési képesség, önismeret, társismeret.

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 - Bevezatő
(cca. 5 min./perc)

 
ESZKÖZÖK: Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv 
Papírcsíkok, jegyzetlapok. 
Füzet, írószerek 
 
             Játék: Üljünk kört alakítva, csak a köszönő áll fel mindig. 
Köszönjünk egymásnak különböző hangulatot kifejezve .Ehhez  papírcsíkon utasítást 
kaptok,  próbáljátok testtartással, hanglejtéssel, hangerővel kifejezni, a többiek pedig 
találják ki, milyen hangulatot fejez ki az illető, ill. mi jellemezheti őt a köszönése alapján.  
A szöveg minden esetben: Jó reggelt kívánok. 
 
 
 
(dühös, félénk, szégyenlős, csodálkozó, fáradt, álmos, jókedvű,   
fogfájós, nagyképű, kedvetlen, .tréfálkozó,bizalmaskodó, pimasz, udvariatlan, udvarias stb.)                                                     
 
MEGJEGYZÉS Kezdje a pedagógus a játékot, ill. az esetleges ismeretlen kifejezéseket 
vállalja magára, a tanuló kapjon másik papírcsíkot. 
Az osztály létszámától függően a tanulók több papírcsíkot is kaphatnak. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1.Marad a kör, a pedagógus lerakja a földre az előzetesen beszedett névjegykártyákat, 
megpróbálják kitalálni, melyik kié lehet, röviden megbeszélik, milyen jelekből találtál ki, mi 
jellemzi az illetőt stb. 
 
2. Most írásban küldjünk egymásnak üzenetet. Ehhez mindenki kap 1-1 írólapot, a legaljára a 
saját nevetek írjátok, majd adjátok tovább a bal oldali szomszédotoknak, és a lap legfelső 
sorába arra a személyre vonatkozóan, akinek a neve a lap alján olvasható, fejezzétek be a 
megkezdett mondatot: „Azért szeretem, hogy az osztálytársam vagy, mert…”. Az üzenetet a lap 
letűrésével takarjuk el, majd addig menjen körbe, amíg mindenki mindenkinek  nem  írt 
üzenetet. Az üzenetek kerüljenek vissza a címzetthez 
 
3. a) Most telefonon küldünk egymásnak üzenetet. Valaki hívja fel a csoport egyik tagját, 
kezdjen el valakihez, valamiről beszélni (tilos ránézni), és amikor a vevő megértette a rá 
vonatkozó üzenetet, válaszoljon a telefonálónak .Ha a felhívott nem válaszol, új számot kell 
hívni. 

b) Ugyanez  játszható sms-feladással is. 
 
 
A névjegykártyát előző órán házi feladatként adjuk fel. A/4-es lapra ábrákkal, színekkel, 
bármilyen technikát alkalmazva közöljenek magukról jellemzőket. Hangsúlyozzuk ki, hogy 
név ne szerepeljen a névjegykártyán!  
 
A feladó,a címzett, az üzenet ,a kód,a csatorna szavak minél többször forduljanak elő az 
instrukciók megadásakor vagy a tanulság megbeszélésekor. 
 
A kód fogalma jól megértethető azáltal, ha a pedagógus a tanulók által nem beszélt v. 
halandzsanyelven ad fel üzenetet. 
 
 
4. Páros feladatmegoldás: Tankönyv 22. old. 2. feladat. Közös ellenőrzés, megbeszélés. 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Összefoglalás: 

A mai órán a kommunikáció formáiról beszéltünk. Mit jelent a szó? Nézzük meg az 

Idegen szavak és kifejezések szótárában és a Magyar nyelv értelmező kéziszótárban. 

Az óra végén az  táblára kiegészítendő szöveg kerül. A tanulók  

átmásolják a füzetükbe, majd először ceruzával, ill. a közös ellenőrzés után színessel 
átírva kerülnek a fogalmak a füzetbe. Végül a zárójeles dicséret is láthatóvá válik, ez is 
kerüljön a füzetbe. 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


