
obrazovne / oktatási:

Nyelvtan

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Ismétlés: Hangrend, illeszkedés; Az ige jelentései

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 hangrendről tanultak felidézése; Az ige jelentésének meghatározása

funkcionalne / funkcionális: önálló véleményalkotás, problémamegoldó képesség, önállóság, verbális kifejezőkészség, 
feladattartás,  figyelem, koncentráció, együttműködés, memóriafejlesztés, beszédfejlesztés

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)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiejtési gyakorlatok: Tankönyv 20. old. 
 

A variációk  
lehetőleg a 

magánhangzók 

hangrendjére 

épüljenek. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
1.Ismétlés.: Hangrend, illeszkedés 
 
I –H állítások a hangrendről: 
 1. A hangrend a magán- és mássalhangzók rendjét jelenti a szavakban. 
2. Háromféle hangrendet ismerünk.  3. A vegyes hangrendű szavakban vegyesen fordulnak elő 
hosszú és rövid magánhangzók.  4. Az autó szó vegyes hangrendű.   5. A virág szó vegyes 
hangrendű. 6. A többalakú toldalékok hangrendje illeszkedik a szótő hangrendjéhez. 7. A 
vasárnapig szóban  nincs illeszkedés. 
 
Közös javítás, a helyes megoldásokért  1-1 zseton. 
 
2.Tollbamondás: vállal, jóllakat, állít, küldött, vizsgálja, felfrissült, reccsent, nőjél, jöjjön, folyjanak 
3. Csoportosítsátok a szavakat hangrendjük szerint: 
Magas: küldött, felfrissült, reccsent, nőjél, jöjjön 
Mély: vállal, jóllakat, folyjanak 
Vegyes: állít, vizsgálja 
 
Az ige jelentése 
 
4.Milyen szófajba tartoznak a fenti szavak? 
Ki, mit tud az igéről? 
5. Ige kisasszony  titkárnői állást szeretne vállalni Nyelv Ész professzornál, ezért megírta az 
életrajzát, ebből idézek egy részletet. 
„A szófajok rokonságába tartozom. Nagyon régi a mi családunk.  Egyedi , nélkülözhetetlen , és 
nagyon sokoldalú vagyok.  Mondandómat röviden, mégis pontosan, tartalmasan  fejezem ki.  
Szeretek csinosan, az alkalomhoz illően öltözködni, kedvenceim  a jel  és a rag márkájú kiegészítők, 
de illenek hozzám a képzők is, ezek olykor  teljesen átváltoztatnak.” 
 
Nyelv Ész professzor utánajárt, hogy igazat írt-e Ige kisasszony, segítsünk neki : 
 
Mit tud kifejezni az ige?      
          
         
 Gyak.: Tk.  31./1., 2., 3., 4., 5. 
 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
A hangrend  és az ige jelentéseinek ismétlése játékosan: A tanár 
kimondja a cselekszik, történik vagy létezik szavakat, majd rámutat 
valakire, akinek az utasítás szerinti igét kell mondania, a hangrendet 
mozgással kísérik: mély hangrendű igénél leguggolnak, magasnál 
állnak, vegyesnél ülve maradnak: olvas, eszik, csikorog, villámlik, 
iszik, alszik stb. 

Más változat: előre 
elkészítjük a szavakat, 
minden tanuló (vagy 
csoport) borítékban 
megkapja, és onnan 
kell kiválasztania az 
utasítás szerint (pl. 
magas, cselekvő). 
Akinek előbb 
elfogynak a szavai, az 
győz. 

 
Az ige a szavak csoportjában önálló szófaj. 
Cselekvést (vizsgál), történést (nő), létezést (van) fejez ki.       
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


