
obrazovne / oktatási:

A névszók

Nastavna jedinica / Tanítási egység: A főnév – a földrajzi nevek 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:

megtanulni a földrajzi nevek helyesírását

funkcionalne / funkcionális:

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)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
Páronként szókártyákat kaptok, amelyeket párosítani kell. 
költő személynév Kölcsey Ferenc 
papagáj állatnév Totó 
becenév személynév Sárika 
ragadványnév személynév Kopasz 
könyvcím cím Régi magyar 

mondák 
törpebolygó csillagnév Plútó 
iskola intézménynév Petőfi Sándor 

Általános Iskola 
üdítőital márkanév Coca-Cola 
város földrajzi név Eszék 

 

 
 

Páronként 
(csoportonként) 1-1 
boríték. 



2. Glavni (središnji) dio - Főrész

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
1. Hogy írjuk a földrajzi neveket? Csoportosítsátok a szókártyákat 
helyesírásuknak megfelelően, majd következtessünk! 
 

Egybe Külön Kötőjellel 
Horvátország Amerikai Egyesült Államok Közép-Európa 

Budapest Vörösmarty utca Viktória-vízesés 
Duna Baranya megye Kopácsi-rét 

 
-egyelemű földr. 
nevek 
-többelemű 
ország-   
és városnevek 

-többelemű államnevek 
- ember által létrehozott 
alakulatok (híd, út, tér, megye 
stb.) 

-egyelemű földr. 
név bővítése 
jelzővel 
- természet által 
létrehozott 
alakulatok 

   
A 
Aa 

A   A 
A   a 

A – A 
A -a 

 
Következtessünk! 
 
2. Most cseréljetek névjegykártyákat, amelyeket házi f.-ra kaptatok ,  de 
előtte ellenőrizzétek, javítsátok, ha szükséges. Javítsátok egymás észre nem 
vett hibáit is! 
 
3. Gyakoroljunk! Tk. 82. old./9. feladat. 

Táblakép 
 
 
 
 
Minden tanuló kapjon 
szókártyákat, amelyek 
beragaszthatók a 
füzetbe.  

(cca. 30-35  min/perc)



3. Završni dio - Befejező rész 

 
Összefoglalás: Írjuk meg a főnevek önéletrajzát! 
 
A főnév a szófajok családjába tartozik. Távolabbi rokonai a névszók. A főnév szülők 
gyerekei: kisgyerekük a köznév, nagytestvérük a tulajdonnév.  
 

 
A földrajzi neveket 3-féleképpen írjuk: 

(Az 1. feladat táblázata) 
 

költő személynév Kölcsey Ferenc 
papagáj állatnév Totó 
becenév személynév Sárika 
ragadványnév személynév Kopasz 
könyvcím cím Régi magyar 

mondák 
törpebolygó csillagnév Plútó 
iskola intézménynév Petőfi Sándor 

Általános Iskola 
üdítőital márkanév Coca-Cola 
város földrajzi név Eszék 

Plan ploče - Táblavázlat

(cca 5 min./perc)


