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A nevem jelentése

 Ismerkedés

 A név jelentése

 Elektronikus adatbázisok és használatuk

 Szófelhő készítése a nevek jelentéséből



Ismerkedés

 Játék a nevekkel  (Vidám Vili)

 Mennyire vagy elégedett a neveddel 1-től 

7-ig?

 Szerinted melyik a legszebb 

lánynév/fiúnév? 

 Rajzold le a neved!



Magyar Elektronikus Könyvtár

Itt olvashatsz arról, hogy mi a MEK?

https://mek.oszk.hu/html/tortenet.html

Az Országos Széchényi Könyvtár

elektronikus adatbázisa, ahol számos

kézikönyvet, lexikont és egyéb

információforrást találsz. Az ebben az

adatbázisban elérhető források hitelesek!!!!

https://mek.oszk.hu/html/tortenet.html


FELADAT

Keressük ki a MEK-et használva a HITELES 

szó jelentését!

Másold be a következő linket a keresőbe:

https://mek.oszk.hu/

vagy kattints rá és HIVATKOZÁS 

MEGNYITÁSA….

https://mek.oszk.hu/


A MEK nyitó lapja 

1. lépés KÉZIKÖNYVEK



2. Lépés

SZÓTÁRAK, fogalomtárak



3. lépés



4. lépés: A keresőbe írd be a szót: 

hiteles





Feladat: Töltsd ki a szótár alapján a 

táblázatot!
 Gyűjtsd össze a HITELES szó jelentéseit 

táblázatban!

HITELES, hitelesít 

jelentései

Példa Megjegyzés

Ismertem a 

jelentést (igen –

nem)

1.A valóságnak 

megfelelő, azt

igen

2.

3.

4.

5.



A nevem jelentése

 Vajon mit jelent a neved? Nyisd meg a 

következő linket:

http://mek.oszk.hu/00000/00084/00084.htm

Keresztnevek eredete és jelentése

Keresd ki a nevedet! Töltsd ki a táblázatot!

http://mek.oszk.hu/00000/00084/00084.htm


Keresztnevek jelentése és eredete

Az első  keresztnevem eredete

A második keresztnevem/ nekem tetsző 

keresztnév jelentése

A második keresztnevem/ a nekem

tetsző név eredete

Példa Megjegyzés

Ismertem a 

jelentést (ige

n – nem)



Szófelhő készítése a nevek 

jelentéséből
 Mi az a szófelhő?

 Tulajdonképpen egy

formába rendezett,

szavakból álló

illusztráció, ahol ideális

esetben a forma és a

szavak jelentése között

van valamiféle

kapcsolat



1. lépés

 Gyűjtsük össze a csoport tagjai nevének 

a jelentéseit!

NÉV JELENTÉS



2. Lépés

◦ Szófelkészítő programok  és használatuk…

Nyisd meg a következő linket:

https://www.abcya.com/games/word_clouds

Egyéb programokról itt olvashatsz:

http://kreativwebdesigntanfolyam.hu/keszits-
izgalmas-szofelhot-gyorsan-es-ingyen-videos-
utmutatoval

https://www.abcya.com/games/word_clouds
http://kreativwebdesigntanfolyam.hu/keszits-izgalmas-szofelhot-gyorsan-es-ingyen-videos-utmutatoval


Szófelhő készítés gyerekeknek



Gépeld be ide a szavakat!



A keresztnevek jelentése az én 

családomban



Köszönöm a figyelmeteket!

 Jövő alkalommal a 

levéltár fogalmával 

fogunk foglalkozni! 

 Várlak Benneteket 

szeretettel!


