
obrazovne / oktatási:

Nyelvtan -ismétlő óra

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Szófajok 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 fő szófajokról tanultak ismétlése.

funkcionalne / funkcionális: Szintetizálás, analizálás, akusztikus memória, figyelemmegosztás, helyes ejtés, helyesírás.

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)

 
A füzetet nyissátok ki, írjátok folyamatosan a páros 
számokat, addig én sorolok 10 szót. Amikor elmondtam a 
szavakat, emlékezetből le kell írnotok annyit, amennyire 
emlékeztek. Nagyon figyeljetek. Kezdhetitek a számsor 
írását. 
 
Szavak: alszom, néztem, hegység, vas, tudni fogom, Anna, 
Bodri, Harry Potter, Balaton 
 
Milyen szófajúak a leírt szavak? 
Ellenőrizzük a házi feladatot! ( tk. 11. old. 18.)  
Milyen szófajúak a gyerekek által leírt szavak? 
 
 

 
 
Frontális ellenőrzés, 
mindenki mond új szót. 

A hiányzó szavakat más 
színnel mindenki felírja 
a füzetébe, hogy minden 
szó bekerüljön a füzetbe. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Soroljuk fel a tanult szófajokat! 
1. Készítsünk egy fürtábrát a füzetbe és a táblára a tanult 
fontosabb szófajokról!  
 
2. Minden asztal kap szókártyákat. Beszéljétek meg, 
hogy a fürtábrába hova írnátok be a kapott nyelvtani 
fogalmat! 
Szókártyák: jelen idő, jövő idő, múlt idő, köznév, 
tulajdonnév, határozott, határozatlan, tő, sor, tört, alap 
fok, középfok, felsőfok. 
 
3. Írjuk be a fürtábrába az első memória feladat szavait 
is! 
 
Szintén a szófajokról szól  
a tankönyv 6. old. 6. feladata  
 
Szókártyákat helyeztem el a teremben különböző 
helyeken. Csoportonként egy ember keresse meg, 
jegyezze meg, majd diktálja le a szavakat a csoportjának! 
Szókártyák: büdös,keserű, érdes, fényes, hangos 
illatosabb, édes, puha, sötétebb, zajosabb, kénes, 
legforróbb, forró, szép, dallamos 
 
Különböző érzékszervek képjelét látjátok a táblán. Írjuk 
be ide a jelek alá az előbb diktált szavakat!  
A csoport többi tagja írja be a fürtábra megfelelő helyére 
szintén ezeket a szavakat! 
 
Oldjuk meg a tankönyv 12. oldalán a 21, és a 22. 
feladatot! 
Házi feladat tk. 12. oldal, 13. old. 23. feladat. 

Kooperatív technika 
 
 
Fürtábra első része: a fő 

szófajok kerülnek csak fel. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ellenőrzés párban, majd 
csoportban 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Frontális ellenőrzés 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

Következő óra eleji  rövid totóval. 

 

 

 

  
 

 

 

Szaglás 

 

Büdös  

Illatosabb 

Kénes  

ízlelés 

  

keserű  

édes  

legforróbb 

tapintás 

 

érdes  

puha  

forró  

látás  

 

fényes  

sötétebb 

szép  

hallá 

 

Hangos 

zajosabb 

dallamos 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


