
obrazovne / oktatási:

Nyelvtan

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A hangokról, szavakról tanultak felelevenítése

Nastavni predmet / Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Razred / Oszály: VI

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  5-es tananyag előhívása, felelevenítése játékos formában

funkcionalne / funkcionális: figyelem, koncentráció, feladattartás, csapatszellem, felidézés, analizálás, szintetizálás

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 - Bevezető rész
(cca. 5 min./perc)

 
Nyitott mondatok befejezése papírcsíkokon: 
A tavalyi nyelvtanórákon azt szerettem… 
 
A tavalyi nyelvtanórákon azt nem szerettem… 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
 

II. A TANANYAG FELDOLGOZÁSA 
 
1. 
 
ESZKÖZÖK:  Csoportonként, feladatonként megfelelő számú zseton.  A  
feladatlap kinyomtatva minden csoportnak. 
JÁTÉK 
Találjátok ki, milyen ajándékot hoztam nektek ! Ehhez a következőket kell  
tennetek: 
A meghatározások segítségével  soronként egészítsétek ki a táblázat megfejtés 
oszlopát, majd fentről lefelé haladva olvassátok el a megoldás szövegét! 
Minden kitalált szóelemért a sorban meghatározott számú  zsetont kaptok; az 
adott sor megfejtése után azonnal vegyétek át a zsetonokat, mert ezzel kell 
gazdálkodnotok a továbbiakban.  Segítséget kérhettek, részmegoldásokat 
vásárolhattok  a másik csoporttól: 1 zsetont kell adnotok a segítségkérésért, 
majd további kettőt a kapott válaszért, ugyanis előre nem tudhatjátok, hogy a 
másik csoport valóban tudja-e a választ (ezért ne mutassátok a másik 
csoportnak a megoldásaitokat), ill. szüksége van-e a ti zsetonotokra, vagyis 
megtagadhatják a válaszadást.  Választ tőlem is kérhettek, 5 zseton az ára.  A 
gyorsaságért 10 zseton jár, tehát jól kell gazdálkodnotok. Csak akkor 
stoppoljátok le a játékot, ha valóban megvannak a helyes válaszaitok; minden 
rossz megoldásért elemenként 5 zsetonlevonás jár. Telefonos segítség helyett 
a tankönyvből puskázhattok. 
 
 
Megfejtés: Ötös jár a helyes megoldásért. 
 
 
 
 
2. 
 
Helyesírási gyak. Tk. 6./4. Hangoztatás, megfigyelés után diktáljuk!  
Ellenőrzés a Tk.-ből. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
melléklet 

 
 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
H.F.: Minden hibásan leírt szót legalább tízszer leírni. 
 
Az elmúlt tanév kedvenc beszédgyakorlatainak felidézése. 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


