
obrazovne / oktatási:

Nyelvtan -ismétlő óra

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Mondattan 1.

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 mondat modalitása szerint, mondat végi írásjelek. A mondat logikai minősége. Egyszerű és 
összetett mondat.

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

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)

 
Kis tapssal kezdjük a mai órát! 

Ha én egyet tapsolok, ti is egyet. Ha én kettőt, ti is kettőt. 

Tartsuk a tempót! 

Most ha én kettőt tapsolok, ti egyet, ha én egyet, ti kettőt. 

 

A mai beszédgyakorlatunkat is különböző tempóban 

fogjuk mondani. 

Fekete bikapata kopog a patika pepita kövén.  

Mondjuk egy levegőre gyorsan, lassan, gyorsulva, lassítva. 

Egyenletes lüktetéssel 

kell a feladatot 

megoldani. 

 

 

 

A tempót kézjelekkel 
irányítjuk. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Tollbamondással folytatjuk. Értelmetlen szavakat 
diktálok. Hallgassátok, mikor ejtek hosszú, mikor rövid 
hangokat! Írjátok le amit hallotok! 

Setemke, kissáló, fiduti, táttyó, hussí, zúzá, kityaka, 
hutyitya, mánnyáró, zizóké, hátéti. 

Számozzuk meg betűrendben az értelmetlen szavakat! 

Írjuk le elválasztva! 

Most értelmetlen mondatokat diktálok. 

 Még bálna vegyszer, de már csak medve sámlik.  

 Ha vackor is csütörtök, akkorát vakondok, hogy a gomba 

péntek.  

 
Milyenek ezek a mondatok logikai minőségük szerint?  

Milyenek szerkezetük szerint?  

Csoportban vitassátok meg a szavak valószínű jelentését, 
majd „fordítsátok le” a mondatokat magyarra! 

Oldjátok meg a tankönyv 19. oldal 44-es, 20. oldal 47-es, 
21. oldal 48-as feladatát! 

Javítókulccsal, önállóan fogtok javítani. 
 

Javítás táblaképről. 

 

Önálló munka, javítás 

egyénilet táblára felírt 

megoldás alapján.  

A mondatok Medve Anna 

jegyzetéből valóak. 

 

 

 

Minden csoport beszámol 

a megoldásáról.  

A kitöltött feladatok- 
javítókulcs- a tanári 
asztalon legyenek, ott 
javíthat, aki kész. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
A tanóra végén mindenki kap egy kis lapot, ahova felírhatja a kérdéseit, jelezheti, hogy 

mi ment nehezen.   

A csoportok értékelik az órai munkájukat. 

 
 

8. Setemke, - se-tem-ke 

5. kissáló,- kis-sá-ló 

1.  fiduti, - fi-du-ti 

9. táttyó, - táty-tyó 

3. hussí, - hus-si 

11. zúzá, - zú-zá 

6. kityaka, - ki-tya-ka 

4. hutyitya,- hu-tyi-tya  

7. mánnyáró,- mány-nyá-ró 

10. zizóké, - zi-zó-ké 

2. hátéti. – há-té-ti 

 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


