
obrazovne / oktatási:

Nyelvtan -ismétlő óra

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Mondattan 2.

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)

 
Légző- és beszédgyakorlat: Csípőre tett kézzel , a 

rekeszizmok használatával veszünk levegőt. Lassan be- 

lassan kifúj. 

Egy levegővételre mondjuk el a hét napjait kétszer 

egymás után. 

Egy levegővétellel oda-vissza mondjuk el a hét napjait ( 

hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, 

szombat, péntek, csütörtök, szerda, kedd, hétfő) 

Odafelé mondjuk a napokat hangosan, visszafelé halkan. 

Nyissátok ki a füzetet és tegyétek rá a ceruzát! Szólásokat 

fogok sorolni, próbáljátok megjegyezni! 

Madarat lehet vele fogatni.  

Minden lében kanál.  

Egyik lába itt, a másik ott.   

Kidobja a pénzt az ablakon. 

Lehet hangosodva, 

elhalkulva, lehet játszani 

a tempóval is. 

 

 

 

 

 

 

Javítás felolvasással, 

minden hiányzó szólást 

más színnel fel kell 

írniuk a diákoknak. 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Minden szólást fejezzünk ki  egy-egy melléknévvel!  
Minden csoport egy szóláshoz találjon melléknevet és a 
csoport egy tagja írja fel a táblára! 
Most alkossunk a melléknévvel mondatot a táblai 
instrukció szerint! Minden csoport a következő szólás 
melléknevén gondolkodjon! 
Önállóan oldd meg a tankönyv 19. oldal 42. feladatát! 
A feladat segített átismételni a beszélő szándéka- 
modalitás- szerinti felosztását a mondatoknak.  Írjuk fel a 
tábla megfelelő helyére a beszélő szándéka szerinti 
csoportokat!  
Hogy folytatni tudjuk a fürtábrát, oldjuk meg a tankönyv 
20. oldalán a 45. feladatot! 
Egészítsük ki a táblai ábrát a szerkezet szerinti 
csoportosítással! 
Az ábrán hiányzik még a logikai minőség szerinti 
felosztás.  
Segítségül adok egy borítékot. Az azonos oszlopba azonos 
logikai minőségű mondatok kerüljenek! A mondatok fölé 
tegyétek ki a logikai minőség megnevezését! 
Először osszátok ki a mondatokat, majd mindenki mindig 
csak egyet tegyen ki, körben haladva!  

Állító Tagadó Tiltó 
Apám szakács 
volt. 

Apám nem volt 
híres 

Ne hazudj! 

Szeretem a 
nyelvtant. 

Nem szeretem 
az esőt. 

Ne kérj többet! 

Jó volt a film. Nem volt jó a 
film. 

Ne ítélj 
elhamarkodottan! 

Az üres csíkokra írjatok ti mondatokat minden típusból, 
majd adjátok át a szomszéd csoportnak! 
Ha kész a táblázat, helyet kell cserélnetek, és annak az 
asztalnak a megoldását ellenőriznetek, ahová a ti 
mondatotok került. 
Most egészítsük ki a fürtábra hiányzó részét! 
 
SZORGALMI HÁZI FELADAT. 
 
Az órai munka értékelése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Körforgással cseréljük a 

feladatokat. 

 

 

Javítás párban. 

Pirossal a megadott 
adatok, a többit a diákok 
írják fel.  
Minden csoportból egy 
diák jön a táblához 
körforgásszerűen 
sorban. 
Frontális ellenőrzés 
 
 
 
 
 
 
 
Borítékban 
mondatcsíkok 
 
 
 
 
 
Csoportos ellenőrzés. 
 
 
A feladat Medve Anna 
jegyzetéből származik  
(felhasznált irodalom) 
Aki kéri, kis papíron 
megkapja a feladatot, 
beragaszthatja a 
füzetébe. 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
A munkafüzeteket összeszedve, javítva. 

Szorgalmi feladattal. 

Táblakép 1: 
 
 
 
Madarat lehet vele fogatni. – ………… ›  …………………………………………………….. 
    Melléknév                Felszólító mondat 
Minden lében kanál.›  ……………….. ›  …………………………………………………… 
          Melléknév      Kérdő mondat 
Egyik lába itt, a másik ott.›  …………………………› ……………………………………… 
          Melléknév   Óhajtó mondat 
Kidobja a pénzt az ablakon. › …………………………›  ……………………………………. 
     Melléknév    Kijelentő mondat 
 
 
 
Táblakép 2 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


