
obrazovne / oktatási:

A névszók

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A főnév

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 főnév fogalma, fajtái, a köznév gyakorlása

funkcionalne / funkcionális: felidézés, összefoglaló képesség, memória, figyelem, koncentráció

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)

 

A füzetet nyissátok ki, írjátok folyamatosan a páros számokat, addig én sorolok 10 szót. Amikor 

elmondtam a szavakat, emlékezetből le kell írnotok annyit, amennyire emlékeztek. Nagyon 

figyeljetek. Kezdhetitek a számsor írását. 

alma, álma, baba, béka, majom, malom, mérem, kerék, karok, kerékpár 

Most egészítsétek ki a hiányzó szavakat. 

Melyik a kakukktojás? 

 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1. A házi feladat ellenőrzése, a következtetés megfogalmazása. 

 

2. Mit nem szabad nagybetűvel írni? 

Tk. 66/7. feladat 

 

3. Szaladgálós helyesírás. A tanterem különböző pontjaira tollbamondás 

szavait helyeztem el. 3 fős csoportokban írjátok le helyesen úgy, hogy 1 

társatok diktálja a szavakat, de  a lapot a helyén kell hagyni, vagyis 

egyszerre csak annyit tud lediktálni, amennyit megjegyez. Az a győztes 

csapat, amelyik a leggyorsabb és a legpontosabb. 

 

Diktálás után egymásét javítsátok a papírokról! 

húsvét, horvátok, bakancs, köpeny, kívánság, posta, útikönyv, tűzijáték, 

szőlő, barátság, vízsugár, feszültség, visszhang, tölgyfa, kovács, viola 

 

4. Egészítsétek ki! Tk. 65/2. 

 

 5. Milyen történelmi események jutnak eszedbe a következő évszámokról: 

895-96: 

1241-42: 

1526: 

1848-49: 

 

 
 
 

 

táblakép 

 

 

 

 

pl. gyorsaságért 10 

pont a kiindulás, de 

minden hibáért 

tanulónként 2 pont 

levonás. 

 

 

A csoportszámnak 

megfelelő számú. 

 

 

 

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 

Összefoglalás: Mi tartozik a köznevek csoportjába? Mit kell tudni a helyesírásukról? 

 

H.f.: Derítsétek ki, mi lehet a  vezeték- és a keresztnevetek jelentése! 

 

 

A főnév 
 

A főnév élőlények, tárgyak, gondolati dolgok nevét jelöli. 
Kérdőszava: Ki? Mi? 
Két fajtája van: Köznév és tulajdonnév. 
A közneveket kis kezdőbetűkkel írjuk: szombat, május, anyák napja, francia 
 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


