
obrazovne / oktatási:

A magyar helyesírás alapjai

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A kiejtés elve

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 kiejtés elvéről tanultak felidézése, kiegészítése, a helyesírás gyakoroltatása

funkcionalne / funkcionális: 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 
Feladatok fénymásolva, ragasztó 
 
Szavakat mondok, próbáljátok meg memorizálni; segít, ha 
csukott szemmel képileg is magatok elé képzelitek: alku, 
áru, bábu, batyu, daru, falu, gyalu, hamu, kapu, eskü. 
Most írjátok le! Pótoljátok a hiányzókat! 

Memóriafogas 
módszerrel is lehet 
gyakoroltatni. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. Milyen helyesírási szabályt fedeztek fel a szavak írásában? 
Milyen szófajúak a szavak? Írjátok át színessel, miközben 
magatokban hangoztatjátok a rövid u/ü-t! 
2. Keressétek meg az ellentétét (ú/ű-re végződjön):  
szűkmarkú – (bőkezű), édes- (savanyú), rövid – (hosszú), 
csúnya-(gyönyörű), bonyolult –(egyszerű), duci – (karcsú), 
hallgatag – (bőbeszédű), ritka – (sűrű), engedékeny – (szigorú) 
 
3.           –es megoldás  .Fejezd ki rokon értelmű szóval!  

 
galambszívű  
 gyáva 
 bátor, rettenthetetlen 
aranyszívű  
 rideg, könyörtelen 

 
4. Alakőrző vagy alakváltoztató? Írjatok párban 5 perc alatt 
minél több toldalékos szót!  

dicsér  
ígér  
cím  
dísz  
gyűjt  
íz  
fúj  

Most cseréljétek ki a füzeteket, javítsátok egymás munkáit. Ezek alakőrző szavak, nem változott a 
magánhangzó. 
 
A  Magyar helyesírási szabályzatot is használjátok a táblázat kitöltéséhez: 
bújik  
hír  
húsz  
rúg  
ír  
húz  
fúr  

Alakváltoztató szavak. 
5. Egészítsétek ki a minta alapján! Mit állapítottatok meg? 

-  es feladat  
kéz kézben kézi kézen kezek kezes kezünk 
tűz       
víz       
út       
úr       
híd       
A  rövidülés a kéz mintájára változik. 

1. táblakép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. táblavázlat 
A füzetbe beragasztva is 
megoldható. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Tollbamondás 
 
Először hangoztassuk, majd írjuk le diktálás után. 
 
Íze van a sónak, 
értelme a szónak, 
hidege a hónak 
tüze a jó lónak, 
feneke a tónak, 
jutalma a jónak. 
 
 
Házi feladat: 103/5., 104/9., 105/10. 
 

 
 

A kiejtés elve      ( -  lel   írunk) 
 
 

 
1.táblakép 
A  melléknevek és a legtöbb főnév végén az ú/ű  hosszú: tanú, savanyú 
 
2. táblakép 
Vannak                     alakőrző                   és                                alakváltoztató szavak: 
                          dicsér -  dicséretes                                       bízik, bízvást   -   bizalom,biztat   
                          ízletes  - íztelen                                            húz, húzós – huzigál, huzavona 
 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


