
obrazovne / oktatási:

A névszók

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A  névszókhoz tartozó szófajok jellemzői

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 névszók jellemzői

funkcionalne / funkcionális: felidézés; összefoglaló képesség, memória, figyelem, koncentráció, analízis, szintézis

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)

 

Drámajáték 
Ki? Milyen? Hány?   Húzzatok egy-egy papírcsíkot, és keressétek meg a 
családtagotokat úgy, hogy a szavakból értelmes mondatot raktok össze. 
Gyorsabb, ha a húzott szavakat kirakjuk az asztalra. Minden szót fel kell 
használni! Segítenek a mondatkezdő nagybetűk és a mondatzáró írásjelek. 
 
Két tanulónk első, egy második helyezett. Az asztalterítők tarkák. A 
mezőn sok a  piros pipacs. 
 
Két 
 

tanulónk első, egy 

második helyezett. Az 
asztalterítők 

tarkák. 

A mezőn 
 

sok a piros pipacs. 

 
 

MEGJEGYZÉS 
 
 

Csoportokban, a 
tanulók és a szavak 
számától függően 
variálható 

 
 
 
 
 

melléklet 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Beszélgetés: Csoportosítsuk aszerint a szavakat, hogy melyik mit nevezett 
meg: 
 
Kérdezzünk a szavakra, majd írjuk a kérdés alá a szavakat! Melyik szó, mit 
nevezett meg? Ezeket a szavakat névszóknak nevezzük. Honnan kapta a 
nevét ez a csoport? Még 1 szófaj tartozik ide: a névmás. Honnan kaphatta 
ezt az elnevezést? 
 
 
Most függőleges vonallal válasszátok le a toldalékokat, majd karikázzátok 
be  a képzőket. Mit tapasztaltatok? Hányféleképpen lehet kérdezni a 
„helyezett” szóra? Most közösen ellenőrizzük le, minden szó jó helyre 
került-e! 
 
2. Tollbamondás: 
Tk. 64. old 4. feladat. Egyéni javítás a Tk.-ből. 
 
Írjatok példákat a főnevekre: 
a) ragos főnév: 
b) többes számú fn.: 
c) jeles és ragos fn: 
d) összetett fn: 

 
 
 
 
táblakép 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Összefoglalás: Mit tanultunk a névszókról? 
 
H.F.:1. Keressetek példákat a tollbamondás szövegéből: 
a) élőlény: 
b) tárgy: 
c) gondolati dolog: 
 

 
 
 

KI(K) ?  MI (K)? MILYEN(EK)? HÁNY(ADIK)? 
   
   
   

 
A névszók 

1. Főnév: tanuló, asztalterítő 
2. Melléknév:tarka, piros 
3. Számnév: egy, első 
4. Névmás: ő, az, olyan, annyi 
 
mező -n, hely – ez - ett;   
 
A névszókra ragok és jelek nélkül kérdezünk, csak a képzőket vesszük figyelembe! A képző 
új szót hoz létre, és megváltoztathatja a szótő szófaját. 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


