
obrazovne / oktatási:

A magyar helyesírás alapjai

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Az összeolvadás

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 összeolvadás elvének megértése, a szabály felismerése, 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; feladatok kivetítve vagy fénymásolva. 
 
Szoborjáték: Párokban fejezzetek ki valamilyen érzést, hangulatot , a többiek megpróbálják 
kitalálni, mit formáztatok meg. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. A házi feladat ellenőrzése. 
 
2. Tudjátok-e, mi történik, ha összeöntjük a sárga és a kék 
színt?  Keressük ki a szócsíkokból azokat, amelyekben 
hasonló változás történik: 2 mássalhangzó közül egyiket 
sem ejtjük, hanem egy 3.-at: segítség, barátja, hadsereg 
 
3. Egészítsétek ki, fogalmazzátok meg a szabályt, majd a 
csoport szószólója számoljon be a megoldásról: 
a___a, sze__étek, ára__on, tapa__on, vé__étek     ggy= 
 
gá__a, bará__uk, lá__ák, ker__e, bon__uk             tty= 
 
mula__ág, épí__e, készí__étek, fű__ék                  ccs= 
 
fu__, já___ik, szere___, me__itek,  a__, tu___      cc= 
 
4. Tk. 121/ 6. 
 
5. Tollbamondás: 
bolondság, zöldség, küldöttség, végzettség, érettségi, 
nyelvtehetség, váltságdíj, műveltség, tetszőleges,olvasztja, 
tanítja, hallgatja 
 
Ellenőrizzétek egymás munkáját.  A szószólók írják föl a 
helyes megoldást, még egyszer javítsuk! 
 
6. Szaladgálós helyesírás: 
rögtön, színpad, szökdécsel, Kossuth, ítéljük, hagyjátok, 
hunyja, ne küldd el, hallgasd,segítsék, mennybe, 
gondoljatok, bagoly,  
 
 

1. táblakép 
 
 
 
 
 
Csoportos gyakorlás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csoportos 
 
 
 
 
 
 
A csoportból 1 diktál a 
teremben elhelyezett 
lapokról, a többi ír, majd, 
egymásét ellenőrzik. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Ismételjük : a helyesírás alapelvei, a hasonulás esetei, az összeolvadás, a hagyomány elve 
 
 
Kilépő cédulák: Mit nem értek, mit szeretnék még gyakorolni? 
 

 
Az összeolvadás 

 
 

barátság  (ejtésben: baráccság) 
Összeolvadáskor két szomszédos mássalhangzó helyett egy 3.-at ejtünk. 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


