
obrazovne / oktatási:

A magyar helyesírás alapjai

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A teljes 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 teljes 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; ábrák kivetítve vagy fénymásolva 
 
Koncentrációs légzésgyakorlat: 
Egy lélegzetre kell elmondani: Hétfő mellett nem szerda áll, kedd mellett nem csütörtök áll… 
Most soroljuk a helyesírási alapelveket: kiejtés elve, hagyomány elve, szóelemzés elve, 
egyszerűsítés elve. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

áll         könyv 
    hagy   tol   

 
1. Illeszd össze a szótöveket a toldalékokkal, majd írd le az 
üres alakzatba! 
 

 
 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi történt a 2. esetben a toldalékokkal? Nem tűntek el, csak 
átalakultak. 
2. Csoportosítsd a szavakat aszerint, hogy jelölt v. jelöletlen a 
teljes hasonulás: 
hozzuk,  mésszel, vízzel, község, megmásszuk, bátyja, 
ássatok, kapálóddzanak, görccsel, tejföllé, vajjá, házsor 
Írásban jelölt teljes hasonulás: 
a) mássalhangzó+-val/-vel, -vá/-vé rag: 
b) –s, -sz, -z,-dz +-j : 
Írásban nem jelölt: 
3. Javítsátok párokban a helytelenül írt alakokat! 
Magyarázzátok is meg a szabályt! Szótárból ellenőrizzétek a 
munkátokat! 
átcsap, kisszék, egésség, áccipel, község, anja, báttya, nagyja, 
haggyuk, süjjön, beszéljetek, elítéljük, keljetek, foggyon, 
fogyjatok, szundikálj, hulljanak. 
4. Tollbamondás: 
Petőfi sok időt töltött országjárással. Utazott gyalog, 
szekérrel, alkalmi fogattal. Vonattal sokkal kényelmesebb lett 
volna, de azt akkor még csak hírből ismerték. A költő arról 
álmodozott, hogy egyszer száz és ezer vasút hálózza be a 
világot, amivel sok helyre eljuthatnak az emberek. 
Mindebből életében kevés vált valósággá. Azt azonban elérte, 
hogy versei szárnyaljanak, üzenetté váljanak. 

-ja   -játok   
-vel 

mos       kék 
mászik 
mm 

-ja    -vel 
  -játok 

Így írom: 

Így írom: 

Így ejtem: 

Így ejtem: 

1. táblakép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Páros feladat 
 
 
 
 
 
 
 
Mindenki a sajátját 
javítja. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Ismételjük át közösen a szabályokat, majd párokban kérdezzétek ki egymást. 
 
Házi feladat: Kikeresni a teljes hasonulás eseteit. 
 

 
A teljes hasonulás helyesírása 

 
1. hagy+-ja= hagyja    (ejtésben: haggya)  Írásban nem jelölt teljes hasonulás. 
 
2. mos+-ja= mossa      (ejtésben:mossa)    Írásban jelölt teljes hasonulás. 
 
Az –s, -sz,- z, -dz végű igékben a j-vel kezdődő toldalék  j hangja teljesen hasonul, ezért 
kettőzött mássalhangzót (ss, ssz, zz, ddz) írunk. 
 
    kék+ vel= kékkel  
A mássalhangzóra végződő szavakhoz kapcsolt –val/-vel toldalék v hangja teljesen 
hasonul, olyan lesz, mint az előtte álló mássalhangzó. 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


