
obrazovne / oktatási:

Hangok és betűk

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A magánhangzók 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 magánhangzókról tanultak elmélyítése, a hangrend fogalmának, fajtáinak elsajátítása.

funkcionalne / funkcionális: Lényegkiemelés, rendszerezés, az elmélyültség, az igényesség fokozása. Ösztönzés a helyesírási 
szabályok alkalmazására az írásbeli nyelvhasználatban. A problémaérzékenység, a 
problémamegoldó 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)

 
Beszédgyakorlat: Egy levegővel mondjuk el az ábécét 3-szor egymás után, különböző hangerőt 
alkalmazzunk. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. Ismételjük át Buborka útját! 
Milyen hangokat hall, ha zárva vannak a hangszalagok, de 
nem ütközik a szájüregben akadályba? Hogy keletkezik a 
14 féle magánhangzó? Hangoztassuk , és közben figyeljünk 
az ajkunk és a nyelvünk mozgására. 
a) aaaaááááoooóóóóuuuúúúúú 
b) eeeeeéééééööööőőőiiiiíííííííííííüüüüűűűűűű 
c) aaaaaaáááááááooooeeeeeűűűűííííí 
d) aaaááááeeeoooóóóóóőőőééééuuuúúúüüüűűűűiiiííííí 
 
2. Most hangoztassuk egy levegővétellel  az u-tól az i-ig, 
majd fordítva: 

U O Á A E É Ő Ű Í 
 

3. Először hangoztassuk közösen, majd írjátok le hallás  
után: Tk. 81/ 3. feladat. Javítás a tankönyvből, önállóan. 
 
 
 
 
 
4. Egészítsük ki hangutánzó szavakkal: 
A tücsök ciripel. A varjú károg. A medve brummog. A gólya 
kelepel.  
Írjuk át színessel a hangutánzó szavak magánhangzóit! 
Most ejtsük ki, figyeljük meg a nyelv mozgását. 
Következtessünk! 
 
5. Tk. 84./9. 
 

Körmese formájában is 
lehetséges. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tollbamondás  
A makacs hibákhoz találjunk 
ki játékos mondatokat: 

Hosszan ígérgette, hogy 
tanulni fog. 
Súlyos betegségéből hosszan 
gyógyult ki. 

Másoltassuk sokszor a 
makacs hibákat. 
 
 
 

1. táblakép 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Rajzoljatok tetszőleges formákat, alakzatokat olyan színekkel, amilyeneket felidéz 
bennetek a vers hangulata. Először  csak figyeljetek, utána kezdjetek el színezni! 
 
Ősz húrja zsong,  
jajong, busong 
 a tájon, s ont monoton  
bút konokon  
és fájón. 
 
Következtessünk! Miért ezeket a színeket használtad? 
 
Házi feladat:Tk.: 84/7. 
 

 

A magánhangzók lehetnek: 

a)  rövidek: a, e, i, o, ö, u, ü 

 hosszúak: á, é, í, ó, ő, ú, ű 

 

b)  magasak: Magasban a teniszütő.  - Magas hangrendű szó. 

    mélyek:  Mélyben az autó.             - Mély hangrendű szó. 

- Vegyes hangrendű szó: virág 

 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


