Tantárgy: Magyar nyelv
Téma: Azonos alakú és hasonló alakú szavak
Osztály: 5.a
Dátum: 2020. 05.18.

Végezz önellenőrzést!
Mf. 89/1. lap alján
csizma
hajó

napóra/virágóra

Mf. 90/2. 2.a,b
egér
a) pl: Az egér egy rágcsáló állat.
Az egérrel kijelölöm a másolandó szöveget.
b) mert hasonló a formája / alakja
Ma folytatjuk a szavak vizsgálatát a hangalak és jelentés viszonya alapján.
Füzetedbe dolgozz!
56. óra
05.18.
Azonos alakú és hasonló alakú szavak
(1 sor kimarad)
Azonos alakú szavak:
Egy hangalakhoz több jelentés kapcsolódik, melyek jelentése között semmilyen kapcsolat,
összefüggés nincs. A két szó hangalakja csak véletlen egyezik meg.
jelölése:
J1
H
J2
pl: fog:
1. testrész:
A szájban van a fog.
2. kezében tart:
Pisti labdát fog a kezében.
ég:
1. lángol
Ég a tűz.
2. égbolt
Kék az ég.
(1 sor kimarad)
Hasonló alakú szavak:
1. Alakváltozatok: amikor a szavak jelentése megegyezik, de némi eltérés van a
hangalakjukban.
jelölése:

H1
J

H2
pl.: fel – föl
kinn – kint
másképp - másként

2. Jelentéselkülönülés: amikor a szavak hangalakja hasonló, de jelentése teljesen eltér.
jelölése:

H1 – J1

H2 – J2
pl: 1. helység: település
1. egyelőre: most
1. gondtalan: nincs gondja
Hf:

2. helyiség: szoba, terem
2. egyenlőre: ugyanakkorára
2. gondatlan: nem körültekintő

Tk. 82-83., 85-87. oldal elolvasása, megtanulása + füzet szabályok megtanulása
(kivéve: egy és többjelentésű szó)
Mf. 85/1. 87/1-3. 90/3. 91/5. 92/1.

A kitöltött munkafüzet és füzet oldalakat fényképezd le és töltsd fel a Google Classroomba
05. 18-án hétfőn 18.00 óráig!

Dylan, Gábor
¡Ahora mejore las soluciones para las tareas de su libro de trabajo con autocontrol!
Mf. 89/1. lap alján
csizma
hajó

napóra/virágóra

Mf. 90/2. 2.a,b
egér
a) pl: Az egér egy rágcsáló állat.
Az egérrel kijelölöm a másolandó szöveget.
b) mert hasonló a formája / alakja
Trabaja en tu cuaderno! ¡Escribe el material de la lección en húngaro!
56. lesson
05.18.
Palabras de la misma forma y forma similar
(Queda 1 línea)
Palabras de la misma forma:
Hay varios significados asociados con una forma de sonido, entre los cuales no hay conexión
o conexión. El tono de las dos palabras es solo una coincidencia.
marcado:
J1
H
J2
por ejemplo: diente: 1. diente: Parte del cuerpo El diente está en la boca.
2. Sostiene en la mano
Pisti sostiene una pelota en su mano.
cielo 1. fuego
El cielo es fuego.
2 cielo
El cielo es azul.
(Queda 1 línea)
Palabras de forma similar:
1. Variaciones de forma: cuando las palabras tienen el mismo significado pero hay alguna
diferencia en su forma fonética.
marcado: H1
J
H2
pl.: fel – föl
kinn – kint
másképp - másként
2. Significado del significado: cuando los sonidos de las palabras son similares pero tienen
significados completamente diferentes.
marcado: H1 – J1
H2 – J2
por ejemplo:
1. helység: asentamiento
1. egyelőre: ahora
1. gondtalan: sin preocupaciones

2. helyiség: habitación, salón
2. egyenlőre: por lo mismo
2. gondatlan: sin cuidado

HF:

Tk. 82-83., 85-87. lectura de páginas, aprendizaje + aprendizaje de reglas de folletos
(excepto: para palabras simples y de significado múltiple)
Mf. 85/1. 87/1-3. 90/3. 91/5. 92/1.

Tome una foto del libro completo y las páginas del folleto y cárguelas en Google Classroom
el lunes 18 de mayo a las 6 p.m.!

Kainat Younas
Now improve the solutions to your workbook tasks with self-monitoring!
Mf. 89/1. lap alján
csizma
hajó

napóra/virágóra

Mf. 90/2. 2.a,b
egér
a) pl: Az egér egy rágcsáló állat.
Az egérrel kijelölöm a másolandó szöveget.
b) mert hasonló a formája / alakja
Work in your notebook! Write the sketch in Hungarian!
56. óra
05.18.
Words of the same shape and similar shape
(1 line left out)
Words of the same shape:
There are several meanings associated with a sound form, between the meanings of which
there is no connection or connection. The tone of the two words is just a coincidence.
Marking:
J1
H
J2
eg:

tooth: 1. Body part The tooth is in the mouth.
2. Holds in hand: Pisti holds a ball in his hand.
sky: 1. blaze
Heaven is fire.
2. Sky
The sky is blue.
(1 line left out)
Similarly shaped words:
1. Shape variations: when the words have the same meaning but there is some difference in
their phonetic form.
Marking:
H1
J
H2
pl.: fel – föl
kinn – kint
másképp - másként
2. Meaning of meaning: when the sounds of words are similar but have completely different
meanings.
Marking: H1 – J1
H2 – J2

eg: 1. helység: town
1.egyelőre: now
1. gondtalan: no worries

Hf:

2. helyiség: room, hall
2. egyenlőre: for the same
2. gondatlan: not careful

Tk. 82-83 and 85-87. page reading, learning + booklet rules learning
(except: for single and multi-meaning words)
Mf. 85/1. 87/1-3. 90/3. 91/5. 92/1.

Take a photo of the completed workbook and booklet pages and upload them to Google
Classroom on Monday, May 18 at 6 p.m.

