
obrazovne / oktatási:

Nyelvtan

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Ismétlés : mássalhangzótörvények; Az ige 
helyesírása

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 mássalhangzótörvényekről tanultak ismétlése, a szabályok alkalmazása az ige helyesírásában

funkcionalne / funkcionális: szintetizálás, analizálás, akusztikus memória, figyelemmegosztás, helyesejtés, helyesírás, 
koncentráció, memóriafejlesztés

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)

 
Koncentrációs légzésgyakorlat: 
Egy lélegzetre kell elmondani: Hétfő mellett nem szerda áll, kedd mellett nem csütörtök áll… 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II. A TANANYAG FELDOLGOZÁSA 
 
Ismétlés. : mássalhangzótörvények 
 
Gyak.: 15/1.; 16/4. 
 
Az ige helyesírása: 
 
1.  Végezzétek el a szóegyenleteket a minta alapján! Mit fejez ki a 
toldalék? Milyen mássalhangzótörvény érvényesül  a kapott igealakokban? 
Milyen  mód(ok)ban vannak  az igealakok? 
 
 
MELLÉKLET 
 
Következtessünk: 
 
2. Keressétek meg az összetartozó elemeket! 
 ESZKÖZ: Külön borítékban a vár, ill. a kér igék ragozott alakjai 
cellánként  felszabdalva. Páronként/ csoportonként  1 boríték : 
 
 
 

 

Következtessünk! 
 
 
 
MELLÉKLET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
1.táblakép 
 
 
 
 
 
melléklet 
 
 
2.táblakép 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
H.F.: 37/6. 
 
Kilépőcédulák: Értékeld a tudásod az  igével kapcsolatban: 1  2  3  4  5 
Úgy érzem még gyakorolnom kellene:… 

 
1. 
-s, -sz, -z, -dz végű igék + -j hanggal kezdődő  személyrag = -ss, -ssz, -zz, ddz  (= írásban 
jelölt teljes hasonulás) 
Ez írjuk egyformán ezeknek  az igéknek a jelen idejű, határozott ragozású alakjait kijelentő 
és felszólító módban: 
Tisztára mossa a ruhákat.  Mossa tisztára a ruhákat! 
Mi naponta eddzük a testünket . Eddzük naponta a testünket! 
Azt játsszuk, amit tegnap.  Ne játsszuk el az időt! 
 
2. 

A felszólító módú 
igealakok szerkezete: 

 
igető + felszólító mód jele + igei  

személyrag 
                         -j, (-ggy, -d) 

tanulj, higgy, nézd 
                          
        E/2.: 2 alak  - rövidebb: kér+d  , 
mond+d             
                              -hosszabb:  kér+ 
jed, mond+jad 

 
 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


