
obrazovne / oktatási:

Nyelvtan

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Ismétlés: Hang, betű, írásjegy; A szófajok 
kialakulása

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:

a hangokról tanultak felelevenítése; A szófajok létrejöttének okai, csoportosításának kritériumai

funkcionalne / funkcionális: önálló véleményalkotás, problémamegoldó képesség, önállóság, verbális és nonverbális 
kifejezőkészség, helyesírás

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)

 

JÁTÉK: Papírcsíkokra írjunk egyszerű utasításokat, amit a 
játékosoknak testbeszéddel kell közölniük, a többiek megpróbálják 
kitalálni a tartalmat. Pl.: 1.Meg tudná mondani hány óra van? 
Elveszítettem az órám 2. Hideg van, csukd be az ablakot! 3. Fáj a 
fejem. Tudnál adni egy fejfájás-csillapítót? Stb. 
 

A csoport szintjének 
megfelelően 

alakíthatjuk a 
nehézségi fokot. 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1. Ismétlés: a nyelv legkisebb egysége: hang/betű 
 
Meghatározása: Tk. 6./2. c 
 
Gyakorlás: 6/2. b 
 
 Van-e a hangoknak jelentésük? 2-3 fős csoportokban mutassatok be 1-1 szituációt, amikor az ááá, 
ill. óóó hangok jelentést kapnak! 
 
2. A szófajok kialakulása 
Tudod-e melyek voltak a te legelső szavaid? 
 
JÁTÉK: Egy-egy önkéntes tanuló papírcsíkokon cselekményekre, érzelmek kifejezésére kap 
utasításokat, ezek bemutatásakor egyetlen szót használhatnak: Anyu. A  többiek megpróbálják 
kitalálni, milyen utasítást kaptak a szituációt bemutató tanulók: 
1. Szeretnél valahová elkéredzkedni, ez nagyon fontos neked. 
2. Elvágtad az ujjad, nagyon fáj, segítséget szeretnél anyukádtól kapni. 
3. Örülsz, mert jól sikerült a dolgozatod. 
4. Meg kell mondanod: elégtelen lett a dolgozatod. 
5. Nem ízlik az ebéd, nem tudod megenni, de nem szeretnéd megsérteni anyukád. 
 
3. Most egészítsük ki egy-egy igével az” anyu” szót a tartalomnak megfelelően!  
Hogyan tudnánk még árnyaltabban kifejezni a mondandónkat? Fejezzük ki kérdések formájában! 
Pl. Anyu fáj!      Mi? Miért? Melyik? Hogyan?  
Válaszoljunk is a kérdésekre: ujjam, elvágtam, mutató, nagyon. 
Alkossunk mondatot: Anyu, nagyon fáj a mutatóujjam! 
 
4. Nézzük meg , hogy a Tk. 29. oldalán felsorolt szófajok közül melyek használatával válaszoltunk 
a kérdésekre? Írjuk be a példáinkat a megfelelő helyre! Mit állapítottunk meg, mely szófajokat 
használjuk leggyakrabban mondandónk kifejezésére? Melyekre emlékszel az elmúlt évekből? Mire 
szolgálhat a többi? Mi szerint kerülhettek csoportokba? 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Helyesírás.: A múlt órai szavakat, most közös hangoztatás nélkül, és nem a megfelelő 
párosításban, diktálás után írják le a .  Ellenőrzés. 
 
H.F. : Aki még mindig téveszti a szavak írását, játékos –a szabályt is magába foglaló- 
mondatba  foglalni a hibásan leírt szót. Pl. Az irigykedés megrövidíti az életet.  Hosszan 
díszítette …. 
Átismételni a Tk. 171. oldaláról a hangrendről tanultakat. 
 

 
A szavak fajtái = SZÓFAJOK 

 
A szavakat fajtáik szerint csoportosítjuk.  
A csoportokba jelentésük, toldalékaik, mondatbeli szerepük alapján soroljuk be. 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


