
obrazovne / oktatási:

A szavak jelentése és szerkezete

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A toldalékok fajtái

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 egyszerű szó elemeinek megkülönböztetése. A szóelemek (szótő, képző, jel, rag) felismerése és 
megnevezése tanári segítséggel, majd önállóan. Alaktani elemzések végzése tanári irányítással.

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; lapokon szóelemek; füzet, írószer. 
 
Játék: Tegyél hozzá egy mozdulatot! 
Álljunk körbe, valaki elkezd egy egyszerű mozdulatot, a mellette álló megismétli, majd újabbal 
kiegészíti, a következők ugyanígy folytatják. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. Játék: 
a) Találd meg a helyed! Mindenki kap egy (vagy több) 
lapot, rajta 1 szóval v. szóelemmel! Állj be a sorba oda, 
ahova a szóelemed illik. Lehetséges megoldások: hal + -ász 
+ -ok + -nak; 
fel +ír +hat +-ná +-tok; könyv + tár+-os +-hoz 
b) Álljon ki az, aki 
- összetett szót alakított ki a párjával 
- többes számot fejezett ki 
- megváltoztatta a szó jelentését 
- feltételhez kötötte a cselekvést Stb. 
 
2. Kapcsoljatok minél több toldalékot az alma szóhoz. 
Válogassatok a Tk. 63-64. oldaláról. Mit figyeltetek meg? 
Most az olvas igéhez keressetek toldalékokat. Miből 
választhattatok? 
 
3. Most én határozom meg a toldalék fajtáját: 
ír + múlt idő jele 
ír+ tsz.3. szemjel 
ír+ feltételes módjel 
 
asztal+ tárgyrag 
asztal+ birtokjel 
asztal+ többes sz. jele         Stb. 
 
4. Tollbamondás: Tk. 62. old. 
 

A tanulói létszámtól 
függően válogassuk össze 
a szavakat. Nagy, 
messziről is látható 
lapokat írjunk! 
Egyszerűbb, ha körben 
maradnak a gyerekek, és 
látják egymás lapjait. 
 
 
Más változat: Egymás 
szavában keressék a 
jelentéseket. 
 
1. táblakép 
 
 
Egyszerűbb utasításokkal 
is lehetséges. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Házi feladat: A tollbamondás önálló javítása, a b feladat megoldása. 
 

 
    hal        +            -ász                +              - (o)     k               +              -nak 
 
 
szótő                    képző                                    jel                                rag 
                                                                kötőhangzó 
 
Szótő: ehhez kapcsoljuk a toldalékot. 
Kötőhang: összekapcsolja a szótőt a toldalékkal. 
 
 
Képző: Új szót (jelentést) képez. Több is lehet egy szóban: hal-ász-gat 
Jel: Módosítja a szó jelentését: könyv –(e)k. Több is lehet: könyvek-é 
Rag: Kifejezi a szó mondatbeli szerepét: könyv- et (tárgy). Lezárja a szót, nem lehet 
tovább toldalékolni. 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


