
obrazovne / oktatási:

Nyelvtan

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A szóelemek ismétlése; Az igéhez járuló 
toldalékok

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 toldalékok funkciójáról tanultak felelevenítése, az igéhez járuló toldalékok funkciójának 
megfigyeltetése, gyakorlása

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)

 
Szókígyó: Szótövekből minél hosszabb toldalékos szavak létrehozása. 
A toldalékolt szót meg kell ismételni, aki újabbat tud létrehozni, feláll; a szóalkotók zsetont kapnak. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

 
Ismétlés: A szó elemei 
 
 
Eszközök: Borítékokban páronként szóelemek (cellánként felszabdalva); 
színes korongok szótő, képző, jel, rag felirattal 
1.Keressétek meg az összetartozó szóelemeket: 
   Páros gyakorlás 
 
Gyorsaságért, pontosságért zseton jár! 
Válaszoljatok színekkel! Emeljétek fel a válasznak megfelelő színes 
korongot! 
Melyik szín a szó töve? 1 kivételével milyen szófajúak? A kivételből hogy 
lett ige? 
Melyik szín  változtatta meg a szó jelentését?  KÉPZŐ 
Melyik szín  fejezi ki, hogy ki cselekszik?    Rag Melyik személy fejezhető 
ki személyrag nélkül is? 
Melyik   szín módosítja a szó jelentését?  JEL  Hogy módosult a jelentés? 
 
 
 
 Az igéhez járuló toldalékok   
 
 
2. Ige kisasszony valóban sokoldalú? Bizonyítsuk be, mit tud kifejezni a 
toldalékaival!  A megismert tulajdonságokat írjuk a szavak mellé! A 
füzetbe dolgozzatok! Puskázni a Tk. 174.oldaláról szabad! 
Először írjuk a szótövek mellé a piros elem nevét! 
 
 Melyik szó fejez ki  T/3. személyt?  Melyik szóeleme fejezi ezt ki?  
Nevezzük is meg a szóelemet! 
Melyik szó fejez ki múlt időt? Melyik fejez ki felszólítást? Hogyan?  
Melyik szab feltételt a cselekménynek? Stb. 
  
Melyik szó van jelen időben? Hogy fejeztük ezt ki? 
Mely szavak vannak kijelentő módban?  
Melyik szó  van E/3. személyben? 
Hogy jelölte ezt Ige kisasszony?  Összegezzük a füzetbe a szabályt! 
 
 
 
 
MELLÉKLET  

 
 
 
 
 
 
 
melléklet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.táblakép 
 
 
 
2.. táblakép 
(Gyorsabb, 
áttekinthetőbb, ha 
előre kinyomtatjuk!) 
 
melléklet 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Házi feladat:  Tk.: 34/2.,   41/5.  
 39/2. a, b 

 
1. 

OLVAS   -GAT   -OTT            igető + képző +múlt idő jele 
SZABAD  -UL    -NÁ  -NAK    igető + képző + feltételes mód jele + T/3. személyű rag 
KERES  -TET  -ÜNK                 igető + képző + T/1. személyű rag 
OKOS  -KOD  -J –ÁL               igető + képző + felszólító mód  jele + E/2. személyű rag 
 
2.  

Az igéhez járuló ragok (=személyragok) kifejezik a cselekvő számát (egyes v. többes) és a 
cselekvő személyét (1., 2., 3.), és utalnak a tárgyra is (határozott, határozatlan). 
olvasok = E/1.   , határozatlan tárgyat (valamit) 
olvassuk = T/1. határozott tárgyat (pl. az újságot) 
 
Az igéhez jelek is járulhatnak . Ezek kifejezik az: 
 
A) igeidőket: 

- jelen – nincs jele  (olvas, ír) 

- múlt – t, tt a jele    (olvasott, írt) 

- jövő – olvasni fog, írni fog 

B) igemódokat: 
- kijelentő:     nincs jele  (olvas, ír) 

- feltételes: -na, -ne , -ná,- né  

(olvasná, kérné (azt),  írna (valamit) 

-  felszólító: - j    (olvas+-j= olvass,  írj) 

A kijelentő módnak és a jelen időnek nincs külön jele. 
Ezeknek az  E/3. személyre, határozatlan tárgyra utaló alakját nem jelöljük külön raggal: ír 
(valamit). 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


