
obrazovne / oktatási:

Kommunikáció

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A nyelv és a beszéd

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 nyelv és a beszéd fogalma,  kialakulásának folyamata, a mondatszó fogalma, az anyanyelv 
fogalmának meghatározása; tételmondatok kiemelése, vázlatírás tanári irányítással.

funkcionalne / funkcionális: Lényegkiemelő és rendszerező képesség fejlesztése, logikai kapcsolatok felismerésének képessége, 
problémamegoldó képesség, önállóság, nonverbális kifejezőkészség, feladattartás, pontos artikuláció.

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 
Füzet, írószerek 
 
Ősemberjáték: 2-3 fős csoportokat alakítunk.  
A beszéd kialakulása előtti időkben éltek. Mutassatok be 
egy szituációt, amelyben csak 3  szó hangozhat el: pszt, 
reccs, jaj .Nézzük meg egymás szituációját, próbáljuk 
meg kitalálni, mi történhetett! 
 
 
 
 
 

A szituáció 
előkészítésére elég 
néhány perc, inkább a 
rögtönzésen, a játékon 
legyen a hangsúly. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. Asszociációs játék :mi jut eszetekbe a  nyelv, ill. a  

beszéd szavakról? 
2. A beszéd kialakulásának folyamata : Tk. 24-25. old. 

Feladat: 3 kockából álló rajzos diakép  készítése a 
tankönyv szövege alapján (1. az emberszabású, 2. az 
ügyes ember, 3. a bölcs ember). Az ábrafeliratba írják 
be, amit az ember a nyelvi elemekből használhatott. 

3. A mondatszók fogalma: Tk. 25. old. 3. feladat 
4. A nyelvek sokaságának kialakulása: 

a) Bábel tornya – tanári felolvasás, a tanulók a 
hallott szövegre figyelnek, majd elmondják, 
mit értettek meg. A kép tanulmányozása után 
újabb kiegészítések, majd közös vázlatírás. 

b) Tudományos álláspont – először az ábra 
megfigyeléséből vonjunk le következtetéseket, 
majd a szöveg elolvasása után közös jegyzet 
készítése. 

5. Asszociációs játék  az anyanyelv szóval. Vessük össze a 
korábbi „nyelv” és "beszéd" szavakra talált 
asszociációkkal. 

6. A két mondat és az előző feladat segítségével 
fogalmazzanak meg 2-3 mondatot az anyanyelvről. 

 

1. táblakép 
 
Csoportmunkában is 
megoldható 
 
2. táblakép 
 
 
 
 
3. táblakép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. táblakép 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Papírlapra visszajelzés írása az óráról:Mi tetszett, mi nem tetszett; mit értettem, mit nem; 
miről szeretnék többet tudni stb. 
A házi feladat megbeszélése: Kutatómunka - a magyar nyelv rokonai. 
 

 

Táblakép 1. 
 

Táblakép 2. 

 

Táblakép 3. 

 
Táblakép 4. 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


