
obrazovne / oktatási:

Nyelvtan

Nastavna jedinica / Tanítási egység: Az ige – összefoglalás, felkészülés a  témazáró 
dolgozatra

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 igéről tanultak elmélyítése, önállóan alkalmazni tudása

funkcionalne / funkcionális: problémamegoldó képesség, önállóság, verbális kifejezőkészség, feladattartás,  figyelem, 
koncentráció, együttműködés

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)

 
Tk. 60/4. feladat alapján: néhány tanuló írásban kapja meg az utasításokat (a verbális közlést 
erősítsék meg nonverbálisan is), többi próbálja meg kitalálni a hangnemet. 
 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

II. A TANANYAG FELDOLGOZÁSA 
 
1.Tk. 59/1. 
 
2. 
Egészítsétek ki az ige összefoglalására  vonatkozó vázlatot: 
a) Az ige jelentése utalhat: 
       1.___________ (olvas, küldtek) 
       2. ___________(esik, zöldül) 
       3.létezésre         ( __________ ) 
 
b) Az igealak 3 módot fejez ki:  
      1. kijelentő módot: Jele:________ pl.________________ 
      2._____________: Jele: -na/-ne; -ná/-né pl.___________________ 
      3. felszólító módot: Általános jele: -j, pl.______________________ 
                                                                         higgy, nézz, eddz 
 
c) Az igeidők: 
      1. jelen idő: jele:____________ pl.mos, várok 
      2. __________________: jele: -t/-tt  pl. mosott, vártam 
      3. jövő időt: Jele__________________pl. 
 
d) Az ige ragozása lehet: 
      1. határozott : pl. olvasom 
      2. általános:_______________ 
  
 
 
 
*) Keressétek meg a megfelelő igealakot v. jellemezzétek a megadott 
igealakot! Melyikben érvényesül valamelyik mássalhangzótörvény? 
1. hisz- felsz. mód, jelen i., E/3. határozott ragozás:____________ 
2. keres- felt. m., múlt i., E/2, általános ragozás:_______________ 
3.hagyjak:_____________________________________________ 
4. eddzük:_____________________________________________ 
5.játszik: kijelentő m., jelen i., T/3., határozott ragozás:__________ 
6.tanítanátok:___________________________________________ 
7. vonzza:______________________________________________ 
 
3.  Tk. 62/8. feladat 
 
 

 
 
 
 
 
 

Páros v. 
csoportmunka 
,ellenőrzés kivetítve 

Tanulónként 
1-1 példány 
nyomtatva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanulónként 1-1 
példány nyomtatva 
 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
A feladatok ellenőrzése. 
Házi feladat:  Tk. 62/9. 
 

 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


