
obrazovne / oktatási:

A magyar helyesírás alapjai

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Az egyszerűsítés 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:

Beszédfejlesztés, az egyszerűsítés elvének elsajátítása, 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; 
feladatok fénymásolva 
 
1. kérdez: - Meggymag! Szelíd meggymag vagy, vagy vad 
meggymag vagy?  
2. válaszol: - Szelíd meggymag vagyok. Majd a 3.-tól 
kérdezi: --Meggymag! Szelíd meggymag vagy, vagy vad 
meggymag vagy? Stb. 
 

Csoportos  nyelvtörő. 
Körben ülve. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. Hogy jelöljük a hangok hosszúságát? (szelíd, 
meggymag) 
Jelöljétek a magánhangzók hosszúságát, ahol szükséges! 
Melyik szót nem húzná alá a hibajavító a számítógépen? 
 
golyo, televizió, bizottság,  diszes, tanu, szepül, ujra, 
koszoruk, szivesen, szinház 
 
Most a mássalhangzók hosszúságára figyeljetek: 
di___eföld, ga___ak,  me___dörgés,  me___a____ony, 
kö___cse___, kul____al, ron____al. 
Melyik a kakukktojás? 
 
2. Tk. 127/4. 
 
3. Ügyeljünk a szótagolásra! Először diktálás után írjuk le 
helyesen a szavakat, majd szótagoljunk: 
edző, eddze, Soós, Kodállyal, ésszerű, vaslámpa, halandzsa, 
Andrásért,kertkapu 
 
e-dző, edz-dze, Soós, Ko-dály-lyal, vas-lám-pa, ha-lan-dzsa, 
An-drá-sért, kert-ka-pu 
Párokban alkossatok szabályokat! Melyik a kakukktojás? 
 
4. Tollbamondás: 
Tóni beteg 
Tóni rosszul érezte magát az iskolában. Szokatlan 
csendességgel ült a padban  .Édesanyja otthon azonnal 
megállapította, hogy lázas. Az orvos a gyógyszerek mellett 
vitamindús gyümölcsök fogyasztását írta elő. Toni sok 
almát, körtét, narancsot kapott. Edzett szervezete 
hamarosan kiheverte a betegséget. Tóni ezentúl még 
inkább igyekezni fog, hogy megeddze a testét. 
 
Közös javítás. 
 

 
 
 
 
 
1. táblakép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Páros feladat. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
 
Mondjátok el egymásnak a padtársaddal, milyen új helyesírási szabályokat tanultatok ma 
meg! 
 
Házi feladat: Szótagolva leírni a tollbamondás szövegét. 
 

 
 

Az egyszerűsítés elve 
 

A  két- és háromjegyű  mássalhangzók hosszúságát az első írásjegy megkettőzésével 
jelöljük: 
gallyak, asszony, eddzétek, briddzsel. 
A toldalékos szavakban egyszerűsítjük a 3 egymás mellé kerülő mássalhangzót:  
toll+lal= tollal, vádlott+ -tól= vádlottól 
 
Nem érvényesül az egyszerűsítés elve: 
 a) összetett szó határán : kulcscsomó, jegygyűrű, rossz-szívű, balett-táncos 
b) kettőzött mássalhangzó a családnév  végén+ azonos hanggal kezdődő toldalék : Kiss-
sel, Mann-nak 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


