
obrazovne / oktatási:

Nyelvtan -ismétlő óra

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Betűrend és elválasztás

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 betűrendbe sorolás szabályai, elválasztás szabályai. Játék a kivételekkel.

funkcionalne / funkcionális: önálló véleményalkotás, problémamegoldó képesség, önállóság, verbális kifejezőkészség, 
feladattartás, pontos artikuláció, helyes légzés, szerialitás, figyelem, koncentráció, együttműködési 
képesség.

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)

 
Az órát egy kis légzéssel, mozgással kezdjük. Kérlek 
benneteket, álljatok körbe! A légzőgyakorlat nagyon 
fontos a szép beszédhez, az pedig a jó helyesíráshoz.  

1. Tegyétek a kezeteket csípőre. Intésre szívjátok be a 
levegőt, de a vállatok ne emelkedjen meg, csupán a 
derekatok mozduljon kifelé, a hasatok előre! 
Intésre egyszerre határozottan, gyorsan fújjuk ki a 
levegőt teljesen kiürítve a tüdőtöket! Gyakoroljuk! 

2. A következő levegővétel után sziszegve engedjük 
ki a levegőt! Ki bírja legtovább?  
Mozgásos gyakorlatok: 

1. Egymást követve fogunk menetelni úgy, hogy 
egyszerre kell lépnünk. 

2. Most minden negyedik lépésre dobbantsunk egyet! 
3. Most minden harmadikra dobbantsunk, de csak 

magatokban szabad számolni, hangosan nem! 
 
Kérem álljatok nagyság szerint oszlopba, a legmagasabb 
álljon velem szembe. Az oszlop megalkotása közben nem 
beszélhettek! 
Most összehajtjuk a sort, a legkisebb áll a legmagasabbal 
szemben stb… 
Így tudunk most 4 fős csoportokat alkotni. 
Kérem üljetek le!  
 

A játék játszható minden 

második lépésre, lehet 

lépésekre tapsolni is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megkérhetünk egy 
diákot, hogy ellenőrizze, 
jó-e a megoldás, érintse 

meg annak a vállát, aki 
rossz helyre állt. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. Mondjuk el közösen az ábécét! Figyeljetek a helyes 

légzésre! 
2. Mondjuk felváltva!  
3. Cseréljünk! Most ti kezdjétek! 

 
(Megpróbálhatjuk kánonban is) 
 
Most nyissátok ki a füzetet! Tegyétek rá a ceruzát! Nem 
szabad írnotok csak figyeljetek! Hallotok 10 szót. Amikor 
mind elhangzott, le kell írnotok emlékezetből, amennyit 
csak tudtok. A sorrend nem számít. Nagyon csendben kell 
maradnotok, nem szabad kérdezni sem, mert a beszéd 
alatt elfelejted a szavakat, amiket megjegyeztél! 
Figyelem, csend! Kezdjük! 
 
mese, mátka, mesekönyv, királyfi, király, béka, királylány, 
palota, Óperenciás-tenger, történet 
 
FELADATLAP.  

 
Beszéljétek meg a megoldásotokat a párotokkal! 
A vitás kérdéseket beszéljétek meg a csoportotokban!  
Minden asztal egy megoldást olvasson föl! 
 
Minden asztalra letettem közben egy-egy borítékot. 
Szavak vannak benne szótagokra szétvágva. Kaptatok 
rajzlapot, ragasztót is. A következőképpen dolgozzatok: 
először osszátok ki a nagy kezdőbetűvel kezdődő 
szótagokat, majd a középre kitett szótagok közül 
válasszon mindenki olyat, amelyikkel a kezdő szótag 
értelmes szót alkot. Mindig csak egy kezdőszótaghoz, így a 
válogatás körbejár. Amikor minden szó elkészült, 
betűrendben ragasszátok fel a rajzlapra! Mindenki a saját 
szavait helyezze el! 
 
Szavak: Nap-fény, E-ső, Kül-ső, Ke-nőcs, Vas-út, Vi-asz, Ví-
gasz, Er-dő, Er-nyő, Kál-mán, Kí-gyó, Né-ni 
Mutassátok fel az elkészült lapokat! 
 
A táblán láthattok két oszlopot, amelyiknek hiányzik a 
fejléce. Mi alapján írtam be a szavakat? Milyen szabályt 
alkothatunk? 
 
Beszéljük meg az elválasztás szabályait! 
 

Kézzel jelezzük a közös 
tempót! 

Felváltva: én: a, osztály:á, 
én:b, osztály c…stb… 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
A szavakat lassan, kis 
szünettel olvassuk föl!  

 
A következő szöveget 
kivetítjük az interaktív 
táblán, a füzeti munka 

után ott egészítjük ki, és 
közösen javítjuk. 
 
Több megfogalmazás is 

helyes lehet. 
 
Boríték szótagokkal, 
ragasztó, rajzlao 
 

 
 
 
 

 
 
 
Ellenőrzés frontálisan 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Szótárhasználat, helyesírás fejlesztése. 

Táblakép 1. 
A polcomon rengeteg ……………… díszeleg. Egyik ……….. szebb, mint a másik. Legtöbbjük  
az …………………….. túl játszódik, egy gyönyörű ……………….ban. Az öreg ………………. 
szomorú, mert fiát, a ………………. ..   ……………….vá változtatta a gonosz boszorkány. Csak 
a ……………………. csókja törheti meg az átkot. A megszabadító csók után a ……..pár 
boldogan várja a lakodalmat. 
 
 
A különböző ………… kezdődő szavakat az  ………………………………… 
Az azonos betűvel kezdődő szavaknál a ……………………………………… A rövid és hosszú 
magánhangzókat jelölő betűket ………….., ilyenkor is a ……………….  ábécébeli sorrendje 
számít. 
 
Táblakép 2. 
--------------------------------  ------------------------------- 

 

Al-ma     rend-őr 

Fi-a-tal     hón-alj 

Ka-ró-ra     kar-ó-ra 

Gé-pe-lem    gép-e-lem 

Par-füm     vil-lany-vas-út 

Ko-ros     csal-é-tek 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


