
obrazovne / oktatási:

A magyar helyesírás alapjai

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A  részleges hasonulás

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 részleges hasonulás fogalmának megértése, a szabály felismerése, önállóan alkalmazni tudása.

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; 
szócsíkok 
 
A zöngés-zöngétlen párok ismétlése: 
Nem vér, hanem fér, nem kép, hanem gép…    Tk. 94/3. 
Mi is történik ilyenkor Buborkával? 
 
 
 

Néhányat a tanulók is 
találjanak. 
 
Használják a Tk.94., ill.134. 
old.-án lévő táblázatokat. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. A múlt órai szócsíkokból csak azokat válogassuk ki, 
amelyeknél a 2. mássalhangzó megmaradt, csak az 1. 
változott ejtésben.  Ellenőrizzétek le a táblázatból a változás 
okát! Egyszerre nem lehet nyitva is meg zárva is Buborka 
előtt a kapu. 
 
Keressük ki a tollbamondás megfelelő példáit is! 
 
2. Gyakoroljunk: Írd le diktálás után a szavakat: lökdös, 
vízszint, csúszda,  patakzik, helyezkedik, kényeztet, 
bukdácsol, búcsúzkodik, légtér, vigaszdíj, rendezkedik, 
rögtön, szökdécsel, szegfű, származtat, elégtétel. 
Ellenőrizzük: fűzz magyarázatot a szótő jelentéséhez, lásd el 
más toldalékokkal is! 
 
3. Tk. 110/3.,5. 
 
4. Képzés helye szerinti részleges hasonulás   Tk. 112/10-
11. 
 

1. táblakép 
 
csoportos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csak jobb képességű 
csoportban, ill. elegendő 
idő esetén. 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Tollbamondás:  
A királyfi atyja ezt mondta egyszer : 
- Házasodjál  meg fiam! 
A fiúnak meg is tetszett egy lány. Az esküvő azonban csak akkor volt lehetséges, ha a fiú 
kitanul egy szakmát. A királyfi megfogadta, hogy kitanulja valamelyik mesterséget. Állta 
a szavát. Amikor később csapdába került, a mestersége szabadította ki bajából. 
 
Házi feladat: Fogalmazzátok meg, milyen csapdába esett a fiú, és hogy segítette ki a tanult 
mesterség!  
A saját szövegetekben és a tollbamondás szövegében is húzzátok alá a részleges 
hasonulás előfordulásait! 
 

 
 

A mássalhangzók hasonulnak egymáshoz: 
 

1. Részleges hasonulás:  
A  2. mássalhangzó az 1.-t zöngésség szempontjából magához hasonítja. Ez csak 
kiejtésben következik be, írásban követjük a szóelemek írását:  
 
Hallom: csabda              Írom: csapda (= csap –ódik, -kod) 
               kabzsi                        kapzsi (szeret kap-ni) 
             
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


