
obrazovne / oktatási:

Hangok és betűk

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A beszédhangok keletkezése és csoportosításuk

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 beszédhangok megkülönböztetése, a különbségek megfigyeltetése.

funkcionalne / funkcionális: Problémamegoldó képesség önállóság, figyelem, koncentráció,együttműködési képesség, 
lényegkiemelés.

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)

 
Légzésgyakorlat: Egyik kezetek a hason, másik a 
mellkason, belégzésnél feldomborodik a has, kilégzésnél 
behorpad, szünet; be – ki – szünet. Kilégzésnél sz, f, s, h 
hangokat hangoztassunk, minél tovább elnyújtva a 
kilégzést. 
Léggömböt fújjunk nagyra, majd hagyjuk eltávozni a 
levegőt, közben kísérjük sz hanggal. 
 
 
 
 
 

Számolással mindig 
hosszabbra nyújtjuk a 
kilégzést. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. Találjátok ki, miről tanulunk ma? Elcsúsztak a betűk az 
ábécében: 2-vel vissza vagy 2-vel előre: GBOÉ (hang) 
 
2. Asszociációk a hang szóra. Mi mindennek van hangja? 
Hogy jöhetett rá az ember, hogy neki is van hangja?  
Milyen hangokat hallathatott ezekben a szituációkban? 
a) Ráesett a lábára egy kőszikla. 
b) Felforrósodott kőre lépett. 
c) Elszökött a vadászzsákmánya. 
d) Otthon a feleség kialtatta a tüzet. 
e) A fiát figyelmezteti a kígyóveszélyre. 
 
3. Milyen szervek kellenek ahhoz, hogy hangokat tudjunk 
képezni?  Tk. 78. old. 
Gyakoroljuk mese formájában: Buborka (=levegő) miután 
elhagyta Tüdőlakot, a sötét Légcsőben találta magát, amint 
botorkált a sötétben, a Gégefőben ,  a hangkapuban 
kifeszített hangszalagokban megbotlott, mire azok 
zöngehangokat hallatva jelezték, hogy szabad az út a 
szájüreg felé. Legközelebb, amikor arra járt, a hangkapu 
nyitva állt, nem jelezték zöngehangok, hogy mehet tovább. 
 
Figyeljük meg, mikor lehetett csukva, és mikor zárva a 
kapu Buborka útján. Hangoztassuk ezeket a hangokat, 
ujjunkat tegyük a gégefőre: 
a) aaaaaaaaa eeeeeeeeee iiiiiiiii ooooo  uuuuuu 
 
b) b –p, d – t, g – k, v – f, z – sz, zs – s 
Következtessünk! 
 
 

 
 
 
 
 
Önkéntesek húzzanak 
papírcsíkot, a többiek az 
érzelmekre tippeljenek! 
 
 
 
 
 
Ha becsukatjuk a 
szemüket, még jobban el 
tudják képzelni a mesét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. táblakép 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Ismételjünk: Buborka útja      Körmese forma 
Házi feladat: Rajzolják le képregény formájában Buborka  útját, néhány hangot is írjanak, 
amelyeket nyitott, ill. zárt hangszalagokkal hallhat. 
 

 
A hangok és betűk 
 
Beszélőszervek: tüdő, légcső, gégefő – hangszalagok, szájüreg (ajak, fogak,nyelv, 
szájpadlás) orrüreg 
Buborka útja: 

 
 
 
 
 

    

 
Magánhangzók 
A hangszalagok rezegnek, zengő hangot 
adnak. 
 
 
 
A  levegő nem ütközik akadályba a 
szájüregben. 
 
 

Mássalhangzók 
Zöngés mássalh.: rezegnek a 
hangszalagok. 
Zöngétlen másh.: nem rezegnek a 
hangszalagok. 
 
A levegő a szájüregben akadályba ütközik, 
vagy az orr felé távozik, hang lesz belőle. 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


