
obrazovne / oktatási:

Nyelvtan -ismétlő óra

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Szófajok helyesírása

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)

 
  

1. Melyik szófajú szavakat lehet fokozni a következők közül? 

a, ige  b. főnév  c. melléknév 
 

2. Melyik igefajta fejezi ki, hogy a cselekvés korábban történt? 
 

a. múlt idejű ige b. jelen idejű ige c. jövő idejű ige 
 

3. Melyik sorban van szófaját tekintve kakukktojás? 
 

a. alhatnék, ehet, nézhette volna 
 
b. írat, nézet, hallgattat 
 
c. eszik, iszik, alszik 
 

4. Milyen szófajúak a következő szavak? : sok, kevés, rengeteg 
 

a, ige     b, számnév     c, főnév 
 

5. Melyik szó lehet két szófajú a következő közül? 
 

a. lány   b. egy                      c. asztal 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
Ellenőrizzük a házi feladatot! Tk. 12. oldal, 13. old. 23. 
feladat 
 

Egészítsétek ki a szöveget melléknevekkel a megadott 
helyeken! 

Egy …(borongós)… napon látta először a lányt, szemerkélő 
esőben. …(Szomorú)… idő volt, a felhők ráültek a házak 
tetejére. Ilyenkor nagyon egyedül érzi magát az ember, és 
Illés Ézsaiásnak akkor még igazán senkije sem volt ebben 
a …(kietlen)…, …(rideg)… városban, csupa …(idegen)… arc 
vette körül, néha összegörnyedve feküdt a 
munkásszállóban a vaságyon, és éktelen honvágy gyötörte 
a faluja után, az anyja után, az apja után, a …(gondtalan)… 
és …(boldog)… délutánok után, amikor hadvezér volt, és 
varázsló volt, és indián volt, és párduc volt, hasalt a kert 
végében a …(hatalmas)... lapulevelek alatt. 

Mit tudunk a melléknevek fokozásáról? A fokozott 
melléknevek helyesírásáról? 

Szópárokat kaptok csoportonként. A feladatotok 
értelmezni a szavakat, majd mindkét szóval mondatot 
alkotni.  

Szópárok: gondatlan, gondtalan, egyhangúan, 
egyhangúlag, helyiség, helység 

A táblán egy rejtvényt látsz. Fejtsd meg, majd 
csoportosítsátok párban a megfejtett szavakat szófajuk 
szerint! 

Oldjuk meg a tankönyv 15. oldal 29. 30. feladatát! 

Fogalmazzátok meg először  

• Önállóan 

• Párban 

• Csoportban  

az igekötők helyesírásáról tanultakat! 

 

Ellenőrzés párban, a 

kérdéses megoldásoknál 

jelentkezéssel kérnek 

segítséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzés frontálisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzés 

csoportonként 

felolvasással. 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Házi feladat: szabadon választható két feladat a tk. 5-18. 
oldala között meg nem oldott feladatok közül. 
 
 
 
 
 

Ellenőrzése a következő 

óra végén . A 
munkafüzetek 

beszedésre kerülnek. 

 
 

Felkelt= 6185182 
Kert= 5132 
Szép= 047 
 
1713= 
543= 
847122= 
247122= 

 
Ige Főnév Melléknév 
felkelt kert szép 
kér eper tépett 
lépett   

 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


