
obrazovne / oktatási:

A szavak alakja és szerkezete

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Hangutánzó és hangulatfestő szavak (2óra)

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 hangutánzó és hangulatfestő szavak fogalmának elsajátítása.

funkcionalne / funkcionális: A verbális és nem verbális komplexitás kezelése. Írásbeli kifejezőképesség. Helyesírási képesség.

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 

munkáltató tankönyv 

 

Beszédgyakorlat: Különböző hangok utánzása (szél, állatok, 

eszközök stb.) 

 

Variálhatjuk a 
hangerősséget, 
kezdhetjük halkan, 
hangosan stb. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. Melyek lehettek a beszélni tanuló ember első szavai? 

Képzeld el, mit hallhatott maga körül? (A tűz pattog, a 
levél zizeg, a víz loccsan stb.) Ezek a szavak hangokat 
utánoznak, nem véletlenszerű a szó hangzása. 

 
2. Találjátok ki, melyik madárról van szó: angolul cuckoo 

(kukú), németül Kuckuck (kukuk), horvátul kukavica. 
Következtessünk! 

 
3. Tk. 54/1-2. 

 
4. Tk. 56/9. Érzékeltessük a hangulatfestő szavak jelentését 

testbeszéddel! 
 
5. Közös fogalmazásírás a 9. feladat szavaival. 

 
 
6. Tk. 57/11.  

 

 
 
 
 
 
 
1. táblakép 
 
 
 
 
 
Először csak szavanként, 
szoborban fejezzék ki, 
majd közöljük a témát is, 
rakjuk sorba a történet 
szavait. 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

Tollbamondás  

"Méneseknek nyargaló futása 

Zúg a szélben, körmeik dobognak, 

S a csikósok kurjantása hallik, 

S pattogása hangos ostoroknak." 

 

Mindenki önállóan javít. 

 

Házi feladat: A hangutánzó szavak aláhúzása. 

 

 

 

 

TÁBLAKÉP 
 

1. A hangutánzó szavak hangalakja élőlények, természeti jelenségek, eszközök stb. hangját 

utánozza (zörren, susog, kakukk). 

2.  H             J 

3. A hangulatfestő szavak legtöbbször tréfás hangalakjukkal különböző hangulatot, 

tulajdonságot érzékeltetnek. (battyog, pipogya, bamba) 

 

  H            J 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


