
obrazovne / oktatási:

A magyar helyesírás alapjai

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A szóelemzés 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:

Az alsó tagozaton tanult szabályok felelevenítése, kiegészítése, a szóelemzés elvének 
megfigyeltetése, szabályalkotás.

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, csoportonként szócsíkok 
 
Koncentrációs légzésgyakorlat: 
Egy lélegzetre kell elmondani: Januárban itthon vagyok, februárban vidéken, márciusban 
itthon vagyok… 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. Keressétek az összetartozó szócsíkokat!  
 

segít -ség segíccség 
dob -ta dopta 
hegy tető hetytető 
rendez -kedik rendeszkedik 
szabad -ság szabaccság 
any -ja annya 
gondol -jatok gondójjatok 
had sereg haccsereg 

 
Most keressük meg az azonosan változókat! Figyeljük meg a változások szabályait. 
1.  

segít -ség segíccség 
barát  -ja baráttya 
had sereg haccsereg 

 
Ejtésben mindkét mássalhangzó eltűnik, 3. lesz helyettük. 
2. 

dob -ta dopta 
hegy tető hetytető 
rendez -kedik rendeszkedik 

 
A 2. mindig megmarad, az 1. zöngésség szerinti párjára változik. 
3. 

any -ja annya 
gondol -jatok gondójjatok 

 
Az egyik teljesen magához hasonlítja a másikat, ezért ejtésben hosszú lesz. 
Mindhárom esetben a mássalhangzók okozták a változást. 
 Ezeket a változásokat csak kiejtésben érvényesítjük, leírni nem szabad! 
A változások előfordulhatnak toldalékos szavakban és összett szavakban is. 
 
2. Egészítsétek ki a táblázatot az alábbi szavak elemzésével: 
adja, álljanak, hordjátok, kenjük, hozta, hívtam. öntsd, kertje, költsön, bátyja 

SZÓTŐ TOLDALÉK EJTÉS HELYESÍRÁS 
ad -ja aggy

a 
adja 

    
    

Melyik szónak helyes az ejtett alakja is? Mit jelent így? 
kölcsön – szótő 
költ -sön 

Csoportos feladat, 
minden csoport 
ugyanazokat a 
szócsíkokat kapja. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Tollbamondás 
A szóelemző írásmód  szabálya szerint a toldalékos és az 
összetett szavakat úgy kell írni, hogy a szóelemek az 
írásban kitűnjenek: tűzhöz, vízpart, szénpor, egészség, 
hagyja, kertje, kínja, hordja Bizonyos szavaknál más 
alapelvek is érvényesülnek: síppal, mossa,  ahhoz, azzal, 
avval, mézzel, könyvvel 
 
Írjátok át kétféle színnel a szó elemeit, hangoztassátok is 
közben! Mit vettetek észre a 2. szócsoportnál? 
 
 
  
 

Ez egyben táblakép is 
lehet, ahonnan kijavítják 
a hibákat. 
 
A következő órákon fel 
lehet használni a szöveg 
példaanyagát. 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


