
obrazovne / oktatási:

A szavak alakja és szerkezete

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A szavak hangalakja és jelentése; egyjelentésű , 
többjelentésű (és azonos alakú) szavak

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 szavak hangalakja és jelentése.

funkcionalne / funkcionális: Fogalmak értelmezése és helyes felhasználása szövegértelmezésben Problémamegoldó képesség 
fejlesztése.

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: Értelmező ksz., : Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv. 
 
A  svéd gyerekvers kivetítése, elolvasása.      1. táblakép 
Ti tudjátok-e a választ? 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. Csoportmunka(2-3 csoport) 

Legyetek szótárszerkesztők! Válasszátok ki a vers főneveit, 
majd minél pontosabban írjátok körül, mit jelent az  adott 
szó!  
Miután meghallgattuk a megoldásokat, vessük össze az 
Értelmező ksz. meghatározásaival! 

2. Mi lehet az alábbi szavak jelentése? (régies, tájnyelvi,                                        
idegen szavak említése).  

3. F oglaljátok mondatba a levél szót!Mindenki olvassa fel a 
mondatát ! 
Most a tolltartó szóval alkossunk mondatot! 
Következtessünk! 
 

4. Tank. 41/5-7. feladata 
 

5. Tank. 42/1., 44/7. fel. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
1. táblakép 
 
 
2. táblakép 
 
 
Tananyagszűkítési 
javaslat: az azonos 
alakúakat csak említés 
szintjén. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
A tanultak  összefoglalása. Tk. 43/3. 

 

 
1. táblakép 

 

MIÉRT? 

Miért hívják a széket 
éppen széknek? 
Miért mondjuk a késre, hogy kés, 
és honnan tudjuk, hogy a boglya boglya? 

Ki adott nevet a dolgoknak először? 
Ki volt a Névadó? 

Ki mutatott rá mindenre: 
"Ez kő, ez fű, az fenyő"? 

Talán a dolgokat nem is így hívják 
igazában. 
Talán szomorúak is, hogy nem 
mondhatják: 
"Ne higgyetek a Névadónak 
Sokkal szebb nevünk van 
igazában!" 

(Svéd gyerekvers) 

 

Nem tudjuk, kik és miért úgy nevezték el a dolgokat, ahogyan ismerjük. A szavak hangzását 
és jelentését életünk folyamán megtanuljunk, és továbbadjuk. 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


