
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 elvének megfigyeltetése, a kivételek 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 
 
Melyik közmondások bújócskáznak veletek? 
 
A__i      __e__e__,  a__        __a__á__. 
 
A__i       __o__á__         __e__,   a__a__a__      __e__. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. A házi feladat ellenőrzése, javítása 
 
2. Most szavak hiányoznak a közmondásokból, szólásokból. 

Sok _________ a követ is ___________. 

Éhes disznó ____________álmodik. 

_________ma egy _________, mint holnap  ________ tyúknyak 

________, ______________ nem lehet verebet fogni. 

Savanyú a ______________. 

______________kutya, másik eb. 

___________mondok, kettő____________belőle. 

 
Melyiknek ismered a  jelentését ? 
Mely szavaknál nem szabad a kiejtést követni? 
 
3. Írjunk szavakat négyféle mássalhangzóval: 

Rövid 
egyjegy
ű 
mással
hangzó 

Hosszú 
kétjegy
ű 
másh. 

Rövid 
kétjegy
ű 
másh. 

Hosszú 
kétjegy
ű 
másh. 

szé__ va__ le___ a____on
y 

ki__ebb szá__ he__ ga____ 
a___anc
s 

fo___ __ónak di_____e 

sza__ag uzso__a __appa
n 

ö_____e 

sző__ő szalo__
a 

__uk me____ 

kö__en
y 

gu___ol __úk me_____ 

 
Melyek azok a szavak, amelyekben nem kettőzzük meg a hosszan ejtett mássalhangzót? Írd át őket 
színessel! Melyek azok, amelyekben sokan helytelenül ejtik a mássalhangzó hosszúságát?  Tegyünk 
felkiáltójelet melléjük! 
 
4. Tréfás egyveleg. Másoljátok le a mondatokat, majd írjátok át színessel a szópárokat! 
Újra kesztyűt húz az ujjra. 
Nem örült az őrült,mert mellette egy őr ült.  
Róbert éppen arról írt, hogy gyomot vegyszerrel irt. 
 

A gyakran tévesztett 
szavakról érdemes Nehéz 
szavak szótárát 
vezettetni a tanulókkal. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Énekeljünk: Érik a szőlő, hajlik a vessző 
 
Házi feladat: A táblára felírt szavak felhasználásával humoros mondatokat írni ( vagy 
csak rövidek v. csak hosszúak legyenek a mondatban) . Pl.: Nálunk holnap lesznek a 
köpenyes, bakancsos rövidített órák. 

 
 

Ne hallgass a füledre! 
Rövid a mássalhangzó:  lesz, egy, együtt, kisebb, köpeny, bakancs, szőlő, elem, 
telik, nálunk  
Hosszú a másh.: állít, vállal, állomás hallgat, szálloda. 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


