
A magyar nyelv napja
Feladatok évfolyamonként lebontva

(Az  Anyanyelvápolók  Szövetsége  2008.  november  13-án  nyitotta  meg  a  Magyar  Nyelv
Múzeumát Sátoraljaújhelyen. A magyar nyelv napját november 13-án ünnepeljük.)

Idén a november 13-a pénteki  projektnap keretén belül  emlékezünk meg a magyar
nyelv napjáról (ez egy tanítás nélküli projektnap lesz).

Az a feladatotok, hogy töltsétek fel az iskolai szerverre az osztályotok prezentációját,
alkotását. Osztályonként egy feltöltést szeretnénk. Minden osztály válasszon egy felelőst, aki
a  feltöltést  intézi!  Ő  az  iskolai  e-mail  címén  keresztül  a  napokban  meg  fogja  kapni  a
feltöltéssel kapcsolatos részletes tudnivalókat (hogy pontosan hova töltse fel az anyagot).

A feltöltés határideje: november 20-a péntek.
Kérdéseitekkel forduljatok bizalommal magyartanáraitokhoz!

Kreatív munkát, jó kutatást kívánunk!

A feladat leírása
Mely évfolyamon

ajánljuk?

Hallgassatok  meg  néhány  részt  a  Szószátyár című  nyelvművelő
műsorból  (Kálmán  László  és  Nádasdy  Ádám műsora)!  Mely,  a
műsorban elhangzó nyelvi téma keltette fel az érdeklődéseteket?
Foglaljátok össze a legizgalmasabbakat egy 5 diás ppt-ben!
A műsort itt tudjátok meghallgatni:
https://www.klubradio.hu/musorok/szoszatyar-43
Javasoljuk még:
https://www.facebook.com/groups/szoszatyar/

11. osztályos magyar 
fakultáció
(9. és 10. osztályos 
orientáció)

Készítsetek gondolattérképet vagy bármilyen más kreatív rajzos 
ábrát egy korábban tanult nyelvi anyagrészről vagy bármilyen 
számotokra érdekes nyelvi témáról! (Pl. a szófajok rendszere).

VAGY
Készítsetek  egy 5 diából  álló  ppt-t  a palóc nyelvjárásról!  (Erről
Mikszáth Kálmán művei kapcsán hallhattatok.)

VAGY
Készítsetek egy 5diából álló ppt-t híres nyelvművelőkről!

7-8. évfolyam

https://www.facebook.com/groups/szoszatyar/
https://www.klubradio.hu/musorok/szoszatyar-43


Olvassatok bele néhány magyar nyelvről szóló esszébe! (Pl. 
Kosztolányi Dezső vonatkozó tárgyú írásaiba, ilyen a Nyelv és 
lélek című kötet: 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/irodalom/ch02s02.html),
és keressetek ezekből öt nektek tetsző idézetet nyelvünkről! 
Készítsetek az idézetekből egy 5 diából álló ppt-t!

9. évfolyam

Készüljetek fel „a magyar nyelv helye az európai nyelvek között,
nyekvrokonaink” témákban képekkel, ábrákkal (nem túlbonyolítva
a feladatotm a lényegi elemekre koncentrálva). Végezzetek egy kis
kutatómunkát a neten a témában! Készítsetek ebből egy 5 diából
álló ppt-t! Munkátokat mutassátok be osztályfőnöki órán is!

VAGY
Kettesével vagy egyesével (a csoport nagyságától függően) kaptok
egy betűt magyartanárotoktól. A Mondolat című nyelvújítás idején
készült kiadvány szótári részénél keressétek meg azt a betűt!
(Legkönnyebben  kezelhető  ez  a  kiadvány:  A  nyelvújítás
antiszótára- Transindex (https://nyelvujitas.transindex.ro/), mert itt
betű alapján lehet keresni. Illetve fent van a Mondolat a MEK-en is
(https://mek.oszk.hu/07000/07075/07075.pdf ),  vagy  könyv
formájában  a  könyvtárban  a  Pennaháborúk című  kötetbe  is
érdemes beleolvasni.)
Írjatok  ki  a  saját  csoportotok  által  kapott  betű  oszlopából  2-3
alapszót, ami ma is nagyon fontos szavunk, és 2-3 olyan elvetélt,
nem  meghonosodott  szót,  ami  a  legviccesebb  volt  számotokra!
Számoljátok ki az arányt,  hogy mennyi a bevált  és az elfelejtett
szavak aránya!
Töltsetek fel egy 5 diából álló összesítést ezekből ppt formájában!

VAGY
Emeljétek ki egy megadott köznapi szöveg szavaiból a nyelvújítás
idején  keletkezett  szavakat!  (Ezeknek  érdemes  a  Szily-féle
szótárban utánanézni (http://mek.oszk.hu/13200/13278/). Töltsétek
fel ezt az általatok vizsgált és megjelölt szöveget!

VAGY
Sípoljátok ki egy rövid videóból a nyelvújítás korában keletkezett
szavakat!  Figyeljétek  meg,  hány szót  sípoltatok  ki  a  szövegből!
Töltsétek  fel  ezt  az  általatok  vizsgált  videórészletet  (a  kisípolós
részekkel együtt)!

10. évfolyam

http://mek.oszk.hu/13200/13278/
https://mek.oszk.hu/07000/07075/07075.pdf
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/irodalom/ch02s02.html


Nézzetek utána a Magyar Nyelv Múzeumának!
Segítség ehhez: https://www.facebook.com/nyelvmuzeum
Készítsetek egy 5 diából álló ppt-t ebből!

VAGY
Kapsz  néhány  szót  a  magyartanárodtól.  Nézzetek  utána  az
etimológiájuknak.  Segítség  ehhez:  az  Arcanumon  hozzáférhető
Magyar  Etimológiai  Szótár:  https://www.arcanum.hu/hu/online-
kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3/
Készíts ebből egy öt diát tartalmazó ppt-t

11. évfolyam

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimologiai-szotar-F14D3/
https://www.facebook.com/nyelvmuzeum

