
obrazovne / oktatási:

Hangok és betűk

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Az írás kialakulása (Szövegértési gyakorlat)

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:

Az írás kialakulásának állomásai; szövegértés, a vázlatból tanulás gyakoroltatása.

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  

Néhány hasi légzés után vegyünk egy mély levegőt, és mondjuk el a magánhangzókat, 

folyamatosan, ki meddig bírja. 

Most mondjuk el a mássalhangzókat. 

Próbáljuk meg a teljes ábécét. Tk. 80. Old. 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

Beszélgetés: Mikor és hogyan alakult ki a hang képe, a 

betű? 

Tk. 28-30. old: az ábrák nézegetése. Ki, mit tud leolvasni 

az ábrákról, hogy függnek össze az írással? 

 

A teljes szöveg elolvasása először tanári bemutató 

olvasással. 

A  tanulók csak hallgatják a szöveget. 

 

Hallás utáni ellenőrzés: Ki mit jegyzett meg? 

Csoportkialakítás : Osszuk fel a szöveget 3-4 részre, 

majd ugyanannyi létszámú csoportokat alakítsunk ki. 

Mindenki a szöveg 1-1 részét dolgozza fel, és tanítsa meg 

a többieknek. 

 

A füzetbe 6 diakép kerül. Feladat: Lemerült a mobilod, 

ezért rajzban, írásban üzened anyukádnak: A nagyihoz 

mentem palacsintát enni. 

 

Minden csoportnak más tartalom  is adható. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
Differenciálási lehetőség 
 
Először a szövegrészt 

olvassák el, másodszorra a 
lényeget húzzák alá, 
memorizálják a lényeget, 
mondják el a 

csoporttársaknak, majd 
kérdésekkel ellenőrizzék, 
hogy a többiek is tudják-e. 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

A rajzok megtekintése, értékelése. 

Házi feladat: 2 választható feladat a 31-32. oldalról/ fejezzék be otthon a diaképeket. 

 

 

 
Az írás kialakulása 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

képírás 

 

 

 

 

 

 

fogalomírás szó-és szótagírás 

betűírás székely rovásírás 

 

 

 

 

 

 

titkosírás 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


