
obrazovne / oktatási:

A szavak alakja és szerkezete

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A rokon értelmű és ellentétes jelentésű 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 rokon értelmű és ellentétes szavak fogalmának megértése, helyes használatuk gyakoroltatása. A 
SzinSz. használata.

funkcionalne / funkcionális: Fogalmak értelmezése és helyes felhasználása szövegértelmezésben Problémamegoldó képesség 
fejlesztése.  Szótárhasználat az írásbeli szövegalkotás képességének fejlesztéséhez. 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)

 
TANÍTÁSI  ESZKÖZÖK: Magyar Szinonimaszótár, Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás 
munkáltató tankönyv. 
 
Beszédgyakorlat       Ritmizálva 
Jön a tavasz, megy a tél, 
barna medve üldögél: 
Kibújás vagy bebújás? 
Ez a gondom óriás! 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1.Keressétek ki a vers ellentétes jelentésű szavait! 
Foglaljuk többféle tartalmú mondatba őket! Mit figyeltünk  
meg? 
 
2.Tank. 52.old.2., 5. 
 
3. A versike melyik szavát tudnátok kifejezni más szóval? 
 
4.Tk. 48./ 2-4. 
 
 
5. Szógyűjtés „rokon” és „ellenségek” köréből: 
 
sovány: (vézna, gebe, vékony, kákabélű stb.) 
           
kövér: (dagadt, pufi, hájas, túlsúlyos stb.) 
 
Egészítsük ki a Magyar Szinonimaszótárból, majd közösen 
döntsünk a szavak hangneméről. 
 
 

1. táblakép 
 
 
 
 

2. táblakép 
 

 
3. táblakép 

 
Először önálló, majd 
páros, csoportos 
gyűjtéssel. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Énekeljünk: Száraz tónak nedves partján 
Tk. 53/7. 
 
 
Házi f.: Gyűjtsünk példákat a tanult szócsoportokra a dal szövegéből. Saját példákkal 
egészítsétek ki a hiányzókat. 
 

 

1. táblakép: 
Az ellentétes jelentésű szavak hangalakja eltérő, jelentésük egymással ellentétes. 

H  J          kicsi 

                 

 

H        J           nagy 

 

2. táblakép: 
A  rokon értelmű szavak hangalakja eltérő, jelentésük hasonló vagy azonos. 

 

H                               fut                         kerékpár 

H             J                 szalad                   bicikli 

H                                rohan 

 

3. táblakép 
                                         rokon értelmű kifejezései: 

sovány: 

 

kövér: 

Kellemetlen, bántó Semleges hangulatú Választékos, szépítő 

   

   

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


