
obrazovne / oktatási:

A szavak alakja és szerkezete

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A  H-J kapcsolatát összefoglaló, begyakorló órák

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 tanultak rendszerezése,a témakörben tanultak elmélyítése.

funkcionalne / funkcionális: Szókincs, szóhasználat fejlesztése; Önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek. Szóbeli és írásbeli 
szövegek megértése és alkotása. Helyesírási képesség. Logikus gondolkodás.

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: Szó- és képkártyák, 1. táblakép és a ráhangoló 
játék szövege fénymásolva. Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és 
helyesírás munkáltató tankönyv. 
 

Tudnátok-e folytatni a sort? 
 

Szaladgálós helyesírási gyakorlat. Alakítsunk több 
csoportot, majd ugyanannyi lapot helyezzünk el a terem 
különböző pontján. A csoportból 1 lesz a szaladgáló, aki 
lediktálja a szavakat helyesen a többieknek. 
 

 
 
 

Réce, ruca, hápog 

lúd, liba gágog; 

kakas kukorékol, 

kis veréb csiripol, 

pacsirta hangicsál,  

a gyöngytyúk rikácsol. 

Versenyt is 
rendezhetünk, a 
gyorsaság mellett a 
pontosságot is 
ellenőrizzük; pl. a 
csoportok egymás 
munkáit javítsák. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. A témakör fogalmainak begyakorlása: A csoportokat és 
a jelöléseket írjuk fel a táblára. Takarásos módszerrel 
gyakoroltassunk, először közösen, majd egyénileg is 
mondják a párosítás megfelelőjét. 
 
2. Ugyanilyen gyakorlólapot kapjon minden gyerek, amit 
majd beragaszt a füzetébe. A óra folyamán minél több 
példa kerüljön melléjük! 
Először a házi feladat szavait írjuk a megfelelő csoport 
mellé. A gyerekek színessel javítsák a házi feladataikat is. 
 
3. Szavakat, képeket rejtettem el a teremben, aki 
megtalálja, írja be a megfelelő helyre. 
 
MELLÉKLET69_1. 
 
4. Tk. 58/2., 59/6.  Helyesírási gyakorlatok 
 
5. Ellentétes és rokon ért. gyakorlása. Tk. 59/5. 
 
6. Máshogy írva mást jelent: 

 
kovács - Kovács 
 

tojjon- lehel -  

 
fojt - 

Asztalos - nefelejcs - 

 
7. Keresd a párját: 

 1. gyorson                         a) sietve 
 2. gyorsan                         b) hófödte hegyek 
 3. havasok                         c) gyorsvonat 
 4. havasak                         d) tele vannak hóval 
 5. egyelőre                         e) pillanatnyilag, most 
 6. egyenlőre                      f) ugyanakkora részre 

 
Válasszatok ki 2 szópárt, és foglaljátok mondatba! 
 
8. Keressük a hangalakokat: 
 
A szó jelentése:                                 Hangalakja: 
 
A „magyar tenger”                           ____________ 
Az „állatok királya”                          ____________ 
Téli csapadék.                                    ____________ 
Időt mérő eszköz.                                ____________ 
Ilyen az  egér hangja.                           ____________ 
 
Olvassátok össze a szavak első betűjét! Rajzoljátok le a 
jelentését! 

1. táblakép 
 
 
 
Egyszerre többen is 
dolgozhatnak a táblánál. 
 
 
Alakítsunk csoportokat, 
és a csoportszámnak 
megfelelően 
sokszorosítsuk a 
kártyákat, 
hangsúlyozzuk, hogy két 
azonosat nem tarthatnak 
meg! 
A beírtakat indokolják, 
legyen közös ellenőrzés. 
 
Páros v. kisebb 
csoportmunkában 
dolgozzanak. Olvassák föl 
a másik csoportnak, ha 
kell, javítsák. 
 
 
Javasolt a páros munka. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

Hogyan készüljek a dolgozatra? 

Házi feladat: Egészítsd ki a szöveget 
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Énekeljünk: Száraz tónak nedves partján… 
 

 
 

Táblakép - melléklet 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


