
Tantárgy: Magyar nyelv 

Téma: Hangalak és jelentés 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2020. 05.11. 

 

Most önellenőrzéssel javítsd a munkafüzeti feladataid megoldásait! 

 

Mf. 76/1. 

együtt    eggyé     egyes    egyel(ige)    megye    egyetlen    eggyel(számnév)    egyenetlen    

megyek (ige)    meggyek(főnév)  

Mf. 76/2. 

különbség    csűrdöngölő    közömbös    hizlal    hegeszt    tünet    bakancs    guggol    tűnődik    

bújócskázik        

Mf. 76/3. 

méz    liszt    őrölt pörkölt mogyoró    tojás    rum    fahéj    szegfűszeg    hamuzsír 

Mf. 76/4. 

menü    tanú    odú    keserű    gyanú    tetű    lassú 

23. helyesírási szabálypont: kenguru, menü, tanú, odú, anyu, gyanú, tetű, adu 

24. helyesírási szabálypont: keserű, lassú 

Mf. 76/5. 

Ne higgy mindenkinek! 

Bárcsak mindenre tudnék válaszolni! 

Szétosztjátok a maradék cukorkát? 

Kapcsoljátok be a biztonsági öveteket! 

Segítsek neked a tanulásban? 

Mf. 77/6. 

karaj    tavaly    paraj    muszáj    uszály    lapály    lakáj   folytatás    fojtás    sújtás     

Mf.77/7. 

hömpölygő    folyamon    méltóságteljesen   uszály    hajója   bóják   robaja    elfojtotta    

sirályok    vijjogását 

Mf. 77/8. 

javítandó: estély    erkély    uszály    folytatás    terebélyes    petrezselyem    apály    lapály    

szabály    gomolyog 

a többi bekarikázandó 

Mf. 77/1. 

a) 2. mondat 

b) 3. mondat 

c) 2. mondat 

  



Mf. 77/2. 

áthúzandó: irígy    igér    dícsér    kiváncsi    tizen 

  tavaj    muszály    bolytos    bojhos    íly 

  tuggya    hidje    medgyes    mindgyárt 

Mf. 78/3. 

Engedje meg    köszöntsem    kívánjak   nyissa ki    gyönyörködjön    nevessen    megbocsátja   

Mf. 78/4. 

jöjjenek x  cikkely  2  rójuk 1 

lőjön  1  zajos  1  kulcslyuk 2 

ilyen  2  akadály 2  zsivaj 1 

bújjanak x  fojtogat 1  vijjog x 

sompolyog 2  selyem  2 

betűrend: 

b) bújjanak, fojtogat, jöjjenek, lőjön, rójuk, vijjog, zajos, zsivaj 

c) 

i-lyen     som-po-lyog    cik-kely    a-ka-dály    se-lyem    kulcs-lyuk     

Mf. 78/5. 

Reggel időben keljetek fel! 

Pontosan érkezzetek az iskolába! 

Minden órán figyeljetek! 

Délután menjetek el a könyvtárba! 

Kölcsönözzetek ki egy érdekes könyvet! 

 

Ma új fejezetbe kezdünk. A hangalak és jelentés viszonyát fogjuk vizsgálni. 

Füzetedbe dolgozz! 

 

   54. óra    05.11. 

  Hangalak és jelentés 

(1 sor kimarad) 

Év elején beszéltünk már arról, hogy mitől lesz egy betűsor szó. 

Minden szónak van hangalakja és egy hozzá tartozó jelentése. 

Hangalak: A szó hangalakja az a hangsor, amit ejtünk és hallunk, illetve az a betűsor, amit 

írunk és olvasunk. 

jele: H 

Jelentés: A szó hangalakjához fűződő fogalom 

jele: J 

A szónak csak akkor van értelme, ha a hangsorhoz jelentést tudunk kapcsolni. 

Szó = Hangalak + Jelentés 

Szó = H + J 

 

Hf: Tk. 80. oldal elolvasása, megtanulása + füzet szabályok megtanulása  

Mf. 79/1.  2. 2.a     80/4. 

A kitöltött munkafüzet és füzet oldalakat fényképezd le és töltsd fel a Google Classroomba 

05. 11-én hétfőn 18.00 óráig! 

 

  



Dylan, Gábor 

¡Ahora mejore las soluciones para las tareas de su libro de trabajo con autocontrol! 

Mf. 76/1. 

együtt    eggyé     egyes    egyel(ige)    megye    egyetlen    eggyel(számnév)    egyenetlen    

megyek (ige)    meggyek(főnév)  

Mf. 76/2. 

különbség    csűrdöngölő    közömbös    hizlal    hegeszt    tünet    bakancs    guggol    tűnődik    

bújócskázik        

Mf. 76/3. 

méz    liszt    őrölt pörkölt mogyoró    tojás    rum    fahéj    szegfűszeg    hamuzsír 

Mf. 76/4. 

menü    tanú    odú    keserű    gyanú    tetű    lassú 

23. helyesírási szabálypont: kenguru, menü, tanú, odú, anyu, gyanú, tetű, adu 

24. helyesírási szabálypont: keserű, lassú 

Mf. 76/5. 

Ne higgy mindenkinek! 

Bárcsak mindenre tudnék válaszolni! 

Szétosztjátok a maradék cukorkát? 

Kapcsoljátok be a biztonsági öveteket! 

Segítsek neked a tanulásban? 

Mf. 77/6. 

karaj    tavaly    paraj    muszáj    uszály    lapály    lakáj   folytatás    fojtás    sújtás     

Mf.77/7. 

hömpölygő    folyamon    méltóságteljesen   uszály    hajója   bóják   robaja    elfojtotta    

sirályok    vijjogását 

Mf. 77/8. 

javítandó: estély    erkély    uszály    folytatás    terebélyes    petrezselyem    apály    lapály    

szabály    gomolyog 

a többi bekarikázandó 

Mf. 77/1. 

a) 2. mondat 

b) 3. mondat 

c) 2. mondat 

Mf. 77/2. 

áthúzandó: irígy    igér    dícsér    kiváncsi    tizen 

  tavaj    muszály    bolytos    bojhos    íly 

  tuggya    hidje    medgyes    mindgyárt 

Mf. 78/3. 

Engedje meg    köszöntsem    kívánjak   nyissa ki    gyönyörködjön    nevessen    megbocsátja   

  



Mf. 78/4. 

jöjjenek x  cikkely  2  rójuk 1 

lőjön  1  zajos  1  kulcslyuk 2 

ilyen  2  akadály 2  zsivaj 1 

bújjanak x  fojtogat 1  vijjog x 

sompolyog 2  selyem  2 

betűrend: 

b) bújjanak, fojtogat, jöjjenek, lőjön, rójuk, vijjog, zajos, zsivaj 

c) 

i-lyen     som-po-lyog    cik-kely    a-ka-dály    se-lyem    kulcs-lyuk     

Mf. 78/5. 

Reggel időben keljetek fel! 

Pontosan érkezzetek az iskolába! 

Minden órán figyeljetek! 

Délután menjetek el a könyvtárba! 

Kölcsönözzetek ki egy érdekes könyvet! 

 

Estamos comenzando un nuevo capítulo hoy. Examinaremos la relación entre tono y 

significado. 

Trabaja en tu cuaderno! ¡Escribe el material de la lección en húngaro!  

 

54. óra     05.11.  

Tonos y significado 

 (Queda 1 línea)  

Hablamos a principios de año sobre lo que haría una carta.  

Cada palabra tiene una forma de sonido y un significado asociado.  

Tonos: el tono de una palabra es la secuencia de tonos que pronunciamos y escuchamos y la 

secuencia de letras que escribimos y leemos.  

marca: H  

Significado: Un concepto relacionado con el tono de una palabra.  

marca: J  

La palabra solo tiene sentido si podemos atribuirle un significado a la secuencia.  

Palabra = Tonos + Significado  

Palabra = H + J 

 

HF: Tk. 80. lectura de páginas, aprendizaje + aprendizaje de reglas de folletos  

Mf. 79/1.  2. 2.a     80/4. 

 

Tome una foto del libro completo y las páginas del folleto y cárguela en Google Classroom el 

05.11. hasta las 6:00 p.m.  

 

 

  



Kainat Younas 

 

Now improve the solutions to your workbook tasks with self-monitoring! 

 

Mf. 76/1. 

együtt    eggyé     egyes    egyel(ige)    megye    egyetlen    eggyel(számnév)    egyenetlen    

megyek (ige)    meggyek(főnév)  

Mf. 76/2. 

különbség    csűrdöngölő    közömbös    hizlal    hegeszt    tünet    bakancs    guggol    tűnődik    

bújócskázik        

Mf. 76/3. 

méz    liszt    őrölt pörkölt mogyoró    tojás    rum    fahéj    szegfűszeg    hamuzsír 

Mf. 76/4. 

menü    tanú    odú    keserű    gyanú    tetű    lassú 

23. helyesírási szabálypont: kenguru, menü, tanú, odú, anyu, gyanú, tetű, adu 

24. helyesírási szabálypont: keserű, lassú 

Mf. 76/5. 

Ne higgy mindenkinek! 

Bárcsak mindenre tudnék válaszolni! 

Szétosztjátok a maradék cukorkát? 

Kapcsoljátok be a biztonsági öveteket! 

Segítsek neked a tanulásban? 

Mf. 77/6. 

karaj    tavaly    paraj    muszáj    uszály    lapály    lakáj   folytatás    fojtás    sújtás     

Mf.77/7. 

hömpölygő    folyamon    méltóságteljesen   uszály    hajója   bóják   robaja    elfojtotta    

sirályok    vijjogását 

Mf. 77/8. 

javítandó: estély    erkély    uszály    folytatás    terebélyes    petrezselyem    apály    lapály    

szabály    gomolyog 

a többi bekarikázandó 

Mf. 77/1. 

a) 2. mondat 

b) 3. mondat 

c) 2. mondat 

  



Mf. 77/2. 

áthúzandó: irígy    igér    dícsér    kiváncsi    tizen 

  tavaj    muszály    bolytos    bojhos    íly 

  tuggya    hidje    medgyes    mindgyárt 

Mf. 78/3. 

Engedje meg    köszöntsem    kívánjak   nyissa ki    gyönyörködjön    nevessen    megbocsátja   

Mf. 78/4. 

jöjjenek x  cikkely  2  rójuk 1 

lőjön  1  zajos  1  kulcslyuk 2 

ilyen  2  akadály 2  zsivaj 1 

bújjanak x  fojtogat 1  vijjog x 

sompolyog 2  selyem  2 

betűrend: 

b) bújjanak, fojtogat, jöjjenek, lőjön, rójuk, vijjog, zajos, zsivaj 

c) 

i-lyen     som-po-lyog    cik-kely    a-ka-dály    se-lyem    kulcs-lyuk     

Mf. 78/5. 

Reggel időben keljetek fel! 

Pontosan érkezzetek az iskolába! 

Minden órán figyeljetek! 

Délután menjetek el a könyvtárba! 

Kölcsönözzetek ki egy érdekes könyvet! 

 

We are starting a new chapter today. We will examine the relationship between tone and 

meaning. 

Work in your notebook! Write the sketch in Hungarian! 

 

54. lesson    05.11.  

     Tones and meaning  

(1 line left out)  

We talked at the beginning of the year about what would make a letter.  

Each word has a sound form and an associated meaning.  

Tones: The tone of a word is the sequence of tones we pronounce and hear, and the sequence 

of letters that we write and read.  

mark: H  

Meaning: A concept related to the tone of a word  

mark: J  

The word only makes sense if we can attach a meaning to the sequence.  

Word = Tones + Meaning  

Word = H + J 

 

Hf:  Tk. 80. page reading, learning + booklet rules learning  

Mf. 79/1.  2. 2.a     80/4. 

 

Take a photo of the completed workbook and booklet pages and upload them to Google 

Classroom on 05.11. until 6:00 p.m.  


