
obrazovne / oktatási:

A szavak jelentése és szerkezete

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Az összetett szavak (rendszerező, gyakorló óra)

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 összetételekről tanultak elmélyítése.

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; feladatok nyomtatva. 
 
Játék: Szólánc összetett szavakból. Pl.: íróasztal – asztalláb- lábgomba – gombapörkölt- 
pörköltcukor- cukortartó stb. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. A házi f. ellenőrzése 
 
2. Ki a két beszélő a szövegben? (Tk. 62/8.) Honnan kapták a nevüket? Alkossunk a vízi és a 
patkány szavakkal más összetételeket. Figyeljük meg a kapott összetett szavak és a két 
egyszerű szó jelentésbeli összefüggéseit!  
 
3. Rajzoljátok le a szavak jelentését! 

alma 
 

fa almafa levél almafalevél 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
4. Tk 67/2 
 
5. Párosítsátok a szavakat, majd hasonlítsátok össze az egyszerű szavak jelentésbeli 
összefüggéseivel! Hasonlítsátok össze az előző feladat jelentéseivel! 
 
a) szűk        fejű      b) róka   étvágyú        c) jó       kezű 
    tök      akaratú         nyúl   lelkű                 bő      való 
    rossz   markú          farkas  szívű               jóra    szívű 
 
  
6. Az összetett szavak helyesírása. 
Tk. 69./ 9. feladat 
 
7. Válasszátok el a szavakat az összetétel határán, majd így írjátok le! Mit jelentenek ezek az 
összetételek? 

 
állkapocs álszakáll mennydörgé

s 
menyasszon
y 

            
vízszintes visszhang földszint sporttárs 
    

 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Házi feladat: 

Találós kérdés: 
Melyik ló eszik áramot? (vasaló) 
Melyik ló puhatestű állat? (kagyló) 
Melyik várban nem lakik katona? (lekvárban) 
Egyszerű v. összetett szavak a megoldások? 
Válaszd el a megoldásként kapott szavakat! 
 

Kilépőkártyák kitöltése: Értékeld 1-től 5-ig,  hogy mennyire volt nehéz megoldanod a mai 
feladatokat: a nagyon nehéz az 1-es. 
Fogalmazd is meg, mit nem tudtál megoldani, miben kellene még fejlődnöd! 
 

 
Az egyszerű szavakat a szótagolás szabálya szerint, az összetett szavakat az elő- és az 
utótag határán választjuk el: há-zig, ház-fal 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


