
obrazovne / oktatási:

A szavak alakja és szerkezete

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Azonos és hasonló alakú szavak (3óra)

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 azonos  és a hasonló alakúság fogalmának elsajátítása,  a kettő megkülönböztetése.

funkcionalne / funkcionális: Fogalmak értelmezése és helyes felhasználása szövegértelmezésben. Problémamegoldó képesség 
fejlesztése. Az egyéni szókincs bővítése és árnyalása.

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: Borítékban csoportonként azonos számú 
kártya. Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás 
munkáltató tankönyv.   
 
Beszédgyakorlat: 
Csipp, 
csepp, 

 

egy csepp, 
öt csepp, 
meg  tíz: 

 
olvad a jégcsap, 
csepereg a víz.  

 

 

 

 
 
 
Többféle variációban 
mondható (kánon, fiúk-
lányok, halkan, hangosan 
stb.) 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Csoportos feladat . Minden csoportnak azonos számú kártya. Feladat: Keressétek meg az 
összetartozó   kártyákat! 
 
CSÚZLI   RADÍR   DARU   CSIGA   DOB   NYÚL   ÖRÜLT 
 
ŐRÜLT   KOPOG     LOCCSAN   BAMBA   SATNYA 
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2. Következtessünk! Mi jellemzi az őrült, örült, ill. a dob és a nyúl szócsoportokat? 
3. Tk.  45. old. 9., 46-47. old .1-3. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Ellenőrizzétek a csoportotokban, mindenki meg tudja-e 
fogalmazni a fogalmakat: hangalak, jelentés, egyjelentésű, 
többjelentésű, hangutánzó, hangulatfestő, azonos alakú, 
hasonló alakú szavak. 
Mondjátok el a másik csoportnak is. 
 

A példaanyag 
kiegészíthető, bővíthető. 

 
 
Az azonos alakú szavaknak csak a hangalakjuk azonos, a jelentésük eltérő. 
                  valakire                                         J     
vár                                                H 
                 építmény                                       J 
 
 
A hasonló alakú szavak hangalakja hasonló, jelentése eltérő.  
 
helység, helyiség; egyelőre, egyenlőre 

 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


