
obrazovne / oktatási:

A magyar helyesírás alapjai

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A helyesírási alapelvek

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 helyesírási alapelvek felelevenítése, a tanult ismeretek elmélyítése.

funkcionalne / funkcionális: Ismeretszerző,  kombinatív és konvertáló képesség. Helyesírási képesség, szókincsbővítés, 
sajátosságok felismerése, kifejezőképesség, analógiák felismerése, szabálykövetés.

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; Magyar értelmező kéziszótár; 
fénymásolt feladatlapok. 
 
Találjátok ki, miről tanulunk ma? Ehhez rakjátok helyre az összekeveredett szótagokat: 
í – He – rás - lyes 
Miért kell helyesen írni? 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. Találjátok ki a helyesírási elveket a tréfás 

megfogalmazásokból: 
 
a. Nem engedek az elveimből, ragaszkodom a régi dolgokhoz: 

__________________________________________________ 

b.  Kitartok az elveim mellett, mindig egyszerűségre 

törekszem: 

__________________________________________________ 

c.  Hiszek az elvszerűségben és a jó fülben: 

__________________________________________________ 

d. Nem hiszek annak, amit mások mondanak, csak a szó 

elemeit követem: ____________________________________ 

__________________________________________________ 

  
Talán segít, ha beírod a szavakat a megfelelő helyre: asszony, 
szívesen, egészség, bagoly , Kölcsey, barátság, gyönyörű, 
loccsan 
 
2. Tollbamondás: 
 
A pipacs a mákfélék családjának közismert tagja. A búzatáblák 
szegélyén együtt virít a búzavirággal, a konkollyal és a 
hériccsel. Szirmainak a főzete nyugtató hatású. 
Szamárköhögésre és hörghurutra alkalmazza a népi 
gyógyászat. 
 
a) Írjuk ki az összetett szavakat, majd határozzuk meg 
hangalak-jelentés szempontjából is : mákfélék, közismert, 
búzatáblák, búzavirággal, szamárköhögésre, hörghurutra; H -J 
b) Minden szó fölé írjátok az 1. feladat megfelelő számát a 
helyesírási alapelv szerint! 
c) Mely szavakban van kettőzött egyjegyű mássalhangzó? 
d) Írjátok le a vegyes hangrendű növényneveket: pipacs, 
búzavirág, hérics 
e) Melyik az a növénynév, amelynek helyesírásában egyszerre 
érvényesül az  egyszerűsítés és a hagyomány elve is: 
konkollyal 
f) Milyen szabályokat tudtok megfogalmazni a hatású és a virít 
szavak írásával kapcsolatban? 
g) Tedd betűrendbe a szöveg növényneveit! 
gy) Írjátok le a Magyar értelmező kéziszótár segítségével, mi a 
szamárköhögés ,a hörghurut, a búzavirág és a hérics 
hangalakok jelentése! 
 

 
 
 
Minden tanuló 
fénymásolva kapja meg a 
feladatot, majd ragasszák 
be a füzetbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csoportos feladatok 
 
Diktálás után minden 
csoport megkapja a 
szöveget, motiváljuk 
őket, hogy egymásét is 
javítva 1 hiba se 
maradjon a csoportban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A csoportok munkájának 
értékelése. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Házi f.: Írjátok meg hiányzó osztálytársatoknak sms-ben, miről tanultatok ma; a 
megfogalmazásban érvényesüljön mind a 4 helyesírási alapelv. 
 

 
Helyesírási alapelvek 
 
1. Hiszek az elvszerűségben és a jó fülben: kiejtés elve (szívesen, gyönyörű) 
2. Nem hiszek annak, amit mások mondanak, csak a szó elemeit követem: szóelemzés elve 

(egészség, barátság) 
3. Kitartok az elveim mellett, mindig egyszerűségre törekszem: egyszerűsítés elve (asszony, 

loccsan) 
4. Nem engedek az elveimből, ragaszkodom a régi dolgokhoz: hagyomány elve (bagoly, 

Kölcsey) 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


