
obrazovne / oktatási:

A magyar helyesírás alapjai

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A hagyomány 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 hagyomány elvének 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 
Helyesírási szabályzat; borítékban szótagkártyák 
 
Rakjátok össze a szótagkártyákat értelmes szóvá. Az győz, 
aki a legtöbb szótagot fel tudja használni a legrövidebb idő 
alatt. Helyesírási hiba pontlevonással jár, ezért a Helyesírási 
szabályzatból le is kell ellenőrizni! 
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Csoportos feladat. 
Minden csoport 1 
borítékot kap. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1.Ha jól raktátok ki a szavakat, mindegyikben  egy 
ugyanolyan hang szerepel. Hány betű  jelöli a hangot? 
Hány írásjeggyel jelöljük? Melyik szavakat tudjuk csak 
írásban megkülönböztetni? 
Az ly csak hagyományból van jelen a helyesírásunkban. 
Mit jelent a hagyomány szó? Ti milyen hagyományokat 
ápoltok? Régen ugyanez volt a szerepük? Az ly-nak is más 
volt a szerepe. 
 
2. Tk. 126/1-2., 4. 
 
3. Régies írású családnevek 
Kinek van olyan ismerőse, barátja, aki régiesen írja a 
nevét? 
Tanultatok-e ilyen személyekről? 
Tk. 125/2. 
 
4. Hogy olvassuk? 
 

1. táblakép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. táblakép 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Tollbamondás 
Dunai táj 
Szélesen hömpölyög a folyam. A parttól nem messze sétahajó úszik. Mellette piros bóják 
imbolyognak- Odébb uszályok szelik a  tarajos hullámokat. Felettük sirályok szállnak. A 
sekélyebb vízben kajakozók eveznek. A partszegélyről néhány személy integet feléjük. 
 
Húzzátok alá a j-ly-s szavakat, majd szótár segítségével ellenőrizzétek, javítsátok. 
Foglaljátok újabb mondatba a javított szavakat. 
 

 
A hagyományos írásmód 

hagyomány= 
1.  ly- régen más hanggal ejtették, ma ejtésben= a j hanggal 
       Írására csak néhány szabály van: 

a) A szó elején mindig j betű áll, kivéve:      lyuk (lyukkal) 
b) Toldalékban mindi j, kivéve ige + –ály/-ély képző:  tartály, akadály 

 
2. Régies írású családnevek: Kováts, Kiss 
    Betűrendbe sorolásukkor minden írásjegy külön betűnek számít: ts= t+s 

eö= ö                     Weöres 
ch=h                       Széchenyi 
sz=z                        Rákóczi 
oó=ó                       Soós 
th=t                         Kossuth 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


