
obrazovne / oktatási:

A szavak jelentése és szerkezete

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A szavak szerkezete

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 szerkezetének megfigyelése. Az összetett és a toldalékos szavak elemei.

funkcionalne / funkcionális: Fantázia, analizáló, szelektáló, példakereső,átalakítási képesség. Helyesírási készség.

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; borítékban feladatok; füzet, írószerek. 
 
Beszélgetés 
Bizonyára szétszedtél már golyóstollat. Milyen részei vannak. Melyik részét tudnád másra is 
használni? 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. Játék:  Most szavakat bontottam elemeire, rakjátok 
vissza a részeket. Papírcsíkokon egyszerű szavak, 
toldalékok találhatók. Feladat: Minél többet felhasználni 
úgy, hogy új, értelmes szavak keletkezzen. Cél: minél 
hosszabb szavak. 
 
 

Mely szavak illeszthetőek össze másikkal is? Hogy változik 
meg akkor a jelentése? Mely szavaknak van önmagukban 
is jelentésük? Melyek azok az elemek, amelyeknek 
önmagukban nincs jelentésük? 
 
2. Következtessünk! 
 
3. Tk. 67.old./2., 68./4. 
 
4. Mást jelent egyben, és mást különírva. Rajzoljátok le a jelentéseket! 

 
egyház 
 

 egy  
ház 

 

 
öt szög 
 

 ötszög  

 
 
5. Gyűjtsünk még hasonlókat! Én mondom a jelentést, ti 
 írjátok le helyesen a hangalakot! 
a) sokba került a kőrakás 
     a gyémánt is ilyen              (a két hangalak: drága, kő) 
b) vizes maradt a pohár 
     víz felszolgálására szolgáló pohár     (vizes, pohár) 
c) még nem érett meg a bab 
    főzelékfajta is lehet                        (zöld, bab) 
 

káposzta 
 

fej -k 

-nek 
 

virág tartó 

- es 
 

gyermek lánc 

fű 
 

Mici mackó 

Csoportos feladat, 
csoportonként 1-1 
boríték szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. táblakép 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Összefoglalás: a fogalmak gyakoroltatása a táblakép takarásos módszerével. 
 

 
 
A szavaknak is van szerkezetük,  ugyanis különböző részekre bonthatjuk. 
káposzta  =     tőszó (csak hangokra bontható) 
fej             =    tőszó                     „ 
 
káposztafej  =  káposzta  + fej = összetett szó 
                          előtag    + utótag 
 
fe j     + - nek=  toldalékos szó 
tőszó  +   toldalék (hozzátoldjuk a szótőhöz) 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


