
obrazovne / oktatási:

Hangok és betűk

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A magánhangzók 2.

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 hangrendről tanultak elmélyítése, az illeszkedés fogalmának 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)

 
Csak magánhangzót cserélhetsz a szavaimban: 
fél, baba, kép, volt, sír, tél, méz, feled, szene 
Írjátok is le a párokat! 
Hangoztassuk is: Nem fel, hanem fél, nem baba, hanem bába, nem kép, hanem kap… 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. Játék:  Hangpingpong  
Ha pinget mondok:  magas, ha pongot: mély, ill. ha 
pingpongot:  vegyes hangrendű szót kell mondanod. 
Kezdjük gyümölcsökkel, majd állatokkal, virágnevekkel stb. 
 
 
2. Tk. 87/1.  Mit figyeltél meg? Miért nem volt nehéz 
választanod?   Miért nehéz annak, akinek nem magyar az 
anyanyelve? 
 
3. Tk. 87/2.  
 
 
4. Helyesírási gyakorlatok: Tk.89/2, 90/4-5. 
 

Nehezíthetjük, ha 
gondolkodási időt 
szabunk meg, pl. 5-ig 
számolunk. 

 
 
 
 
1. táblakép 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Beszédfejlesztés: Tk/7. 
Először egyszerre, ritmikusan mondjuk a szöveget. Ha már jól megy, nehezíthetjük azzal, 
hogy a mély szavakra leguggolunk, aztán újra mondva a magasaknál felállunk, vagy 
kiemelve egy-egy szót ugyanígy gyakorolhatjuk mozgással is a magánhangzók 
hangrendjét. 
 

 
 
A szavak hangrendjéhez illeszkedik a toldalék: 
 a)  alma – ban           b)  körte – ben          c)  szilva-ban 
      almában                     körtében                   szilvában 
      mély+mély                magas+magas           vegyes+mély 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


