
obrazovne / oktatási:

Hangok és betűk

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Összefoglalás, ismétlés, begyakorlás (2 óra)

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 témakör  tananyagának elmélyítése, rendszerben láttatása, begyakorlása.

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

 
1.Fejezzétek be a mondatot: Én ma egy……hang vagyok (pl. nagy, nyomtatott zöld). Írjátok is le 
az egyik lapra, majd mutassátok fel. Nézzetek körül: kinek volt hasonló betűje? Alkossatok 
csoportokat, beszéljétek meg, voltak-e hasonló érzelmek, hangulatok a döntés mögött? 
2. Egy levegővétellel mondjuk el az ábécét. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. Rajzlapokra, színes betűk írásával válaszoljatok a 
kérdéseimre, majd mutassátok föl. Aki szeretné, 
indokolhatja is a választását. 

• Melyik a legfürgébb magánhangzó? 
• Melyik a legszomorúbb? 
• Melyik a legsötétebb? 
• Melyik a legverekedősebb mássalhangzó? 
• Melyik a legpergősebb?  
• Melyik a legnedvesebb? 

Mit gondoltok: a kimondott hangnak és az azt jelölő 
betű alakjának van-e köze egymáshoz? 

 
2. Különböző nyelvekben különböző jelekkel jelölik 
ugyanazt a hangot. Mondj rá példát! 
Diktálás után oldd meg a feladatot: 

 hang betű írásjegy 
szíj 3 3 3 
menjünk 6 7 7 
hattyú 4 5 6 
lándzsátok 8 8 10 

 
3.Tk. 99/6. feladat 
 
4. Nem rövid, hanem hosszú. Akire rámutatok, 
hangoztassa a szó rövid magh.-ját hosszúra változtatva: 
Nem fel, hanem fél (tör-tőr, füzet-fűzet, alom-álom,szeles-
széles, kerek-kerék, irat-írat, papa-pápa, rak-rák).  
     
5. Nem mély, hanem magas. Akire rámutatok, mondja a 
szó magas hangrendű megfelelőjét : Nem dorombol, 
hanem dörömböl ( szuszog, nyergel, ballag, váza, bál, kor, 
béke, egér). 
 
6. Tk. 99/4-5. feladat 
 
7. Nem zöngés, hanem zöngétlen (amelyiknek nincs párja, 
a szó helyett tapsoljanak): volt – folt, zsír – sír, ló – taps, dél 
– tél, csempész – csempéz, dög –tök, mama – taps, zár – 
szár, gém – kém, haza – taps, zene-szene 
 
8. Hangoztassuk, majd mondjunk velük mondatot is: ép-
épp, vasal-vassal, szeggel-szegel, ál-áll, meny-menny, fejel – 
fejjel, zsebbel-zsebel, kel-kell, lenn-len. 
 
9. Tk. 100/8. feladat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. táblakép 

 

 
2. táblakép 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Tk. 90/7. feladat: Mondjuk el többször, ritmikusan. 
 
Házi feladat: Mit tudunk a „tündérszoknya” szóról ? 

• hang:     , betű:      , írásjegy:   
• egyjegyű másh.:        , kétjegyű másh.: 
• rövid magh.:                 hosszú magh.: 
• hangrendje: 
• a szó szerkezete: egyszerű,  összetett, toldalékos, toldalék nélküli 
• hangalak, jelentés alapján: egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú 

 

 
1. táblakép:           Hangok és betűk   (ismétlés) 
 
Hang: kiejtem, hallom 
Betű: leírom, olvasom 
s (magyar), š (horvát), sch (német) 
                                                              hosszú   másh.:                                   
egyjegyü mássalh:    t                           tt 
kétjegyű     „         :   ty                                     tty 
háromjegyű           :  dzs                                  ddzs 
 
rövid magh.                               hosszú magh: 
  i                                                í 

         ü                                               ű 

 

2. táblakép 

 

 hang betű  írásjegy 
szíj    
menjünk    
hattyú    
lándzsátok    

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


