
obrazovne / oktatási:

Nyelvtan -ismétlő óra

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Helyesírás

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:

Kiejtés szerint írott szavak helyesírásának szabályai, ly, j helyesírása.

funkcionalne / funkcionális: reális önértékelés, alkalmazkodás. mások megértése; kommunikáció; együttműködés; 
konfliktuskezelés; csapatszellem, felidézés; összefoglaló képesség, memória, figyelem, koncentráció.

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)

 

Légzőgyakorlat: Álljatok fel, tegyétek csípőre a kezeteket! 
Nagy levegő hasi légzéssel, majd kézjelre sziszegve 
engedjük ki a levegőt!. Ismételjük meg!   

A táblán látható verset  

1. Olvassátok el figyelmesen magatokban! 

2. Olvassuk el együtt, ritmikusan, egyszerre! 

3. Olvassuk suttogva, hangosan, fokozatosan 
hangosítva, fokozatosan halkítva! 

4. Letörlök egy sort , olvassuk így… 

5. Írd le a füzetedbe emlékezetből a verset! 

6. Húzd alá a két szótagból álló szavakat, majd írd le 
betűrendben elválasztva a szavakat! 

Pákozdi Gabriella: Százlábú-bánat 

Láb, láb, csupa láb 
kétszáz zokni 

legalább 
ezenfelül  

kétszáz cipő 
irgalmatlan nagy 

hajcihő 
kikötözöm 
bekötözöm 

húzom fűzöm 
nyomom lököm 

cipő 
zokni 

láb-galiba 
- Mért nem lettem inkább csiga?  

 

Tanár kézmozdulatokkal 
irányít. 

 
 

 

Soronként letörlöm a 

verset, majd 

ellenőrzésként újra 

kivetítem. 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Milyen állatok szerepeltek a versben?  
Én is állatneveket sorolok. Ha ly-nal írnád, akkor az ly-os 
felét, ha j-vel, akkor a j-s felét mutassátok felém. Én 
felmutatom a helyes megoldást. Aki téveszt, leírja a szót a 
füzetébe helyesen! 
 
Karvaly, lajhár, jérce, gólya, sirály, harkály, héja, majom, 
bagoly, bivaly, sólyom, papagáj, jegesmedve 
 
Oldjátok meg a tankönyv 9. oldalának 12-13-as feladatait! 
Tudnánk-e szabályt alkotni az ly és j-s szavak 
helyesírására?  
Fejezzétek be a mondatokat! 
Szavaink elején mindig ……….., kivétel a ………. 
 
Más helyesírási szabályokat is ismerünk már. Ezeket 
különböző színű papírra írtam . Mindenki válasszon 
magának egy szabályt, majd tegyétek ki a szókártyákat 
középre és válogassátok szét a szavakat, mindenki azt 
vegye el, amelyik az ő szabályához tartozik.  
 
Szabályok:  

1. Főnevek végén az –ó, -ő mindig hosszú, kivétel a 
no. 

2. Melléknevek végén az –ú, -ű mindig hosszú. 
3. Főnevek végén az –ú, -ű legtöbbször hosszú, 

kivétel. Apu, anyu, satu stb… 
4. –ít végű igékben az –í mindig hosszú, kivétel a nyit. 

 
Szókártyák: forró, lódít, gyönyörű, falu, hosszú, tolltartó, 
bábu, nyit, nono, ló, kő, kapu, gömbölyű, hó 
 
Egészítsük ki a táblán látható táblázatot, majd találjuk 
meg az oszlopok közös tulajdonságát! 
 
Írjuk be a megfelelő oszlopba a következő szavakat! 
háború, mező, cipő, fésű,  gyalu, derű, domború, cipó, 
tanuló, bosszú, faggyú, bábu, tű, Pityu, háló, könnyű. 
 
Házi feladat tk. 11. old. 18. feladat 
A tanulók órai munkájának értékelése 

Ly- j kártya: karton egyik 
oldalára ly, a másikra j 
írva 
 

 
 
 
Javítás közösen, 
felolvasással. 

 
 
 
 

 
Boríték helyesírási 
szabályokkal. 
Szókártyákkal. 

 
 
 
 

Ellenőrzést 
csoportonként végezzük, 
az azonos szabályt 
választók olvassák fel a 
gyűjtött szavaikat.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ellenőrzés a táblánál. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

Pákozdi Gabriella: Százlábú-bánat 

Láb, láb, csupa láb 
kétszáz zokni 

legalább 
ezenfelül  

kétszáz cipő 
irgalmatlan nagy 

hajcihő 
kikötözöm 
bekötözöm 

húzom fűzöm 
nyomom lököm 

cipő 
zokni 

láb-galiba 
- Mért nem lettem inkább csiga?  

k.. gyönyör.... Fal… ny..t 
h.. Gömböly… Kap… alak..t 
aut.. Homor… Sat… fak..t 
költ.. Keser… Alk… szép..t 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


