
Cím: Koszta Ferenc: Tavasz van, nyílnak a mobilok 

Forrás: http://www.maszol.ro/maszol/4851 

 

Szöveg típusa: magyarázó 

Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz 

Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz 

Javasolt felhasználás: 3–6. évfolyam. 



Gyermekmobil 

A Migo telefon különleges kis jószág. Két antennával is rendelkezik, az egyik 

rádióantenna, a másik helyzetjelző. Könnyű és mindössze 7 gombbal szerelték fel. A 

telefonon a szülő programozhatja be azt a négy telefonszámot, amelyet a gyerek hívhat. 

A helyzetjelzőnek köszönhetően könnyen megtalálhatják a szülők az eltévedt gyermeket.  

 

A Szitakötő telefonon az anyut vagy aput hívó gombok mellett további 20 telefonszámot 

tud tárolni a telefonkönyv. A készülék segélyhívó billentyűt is tartalmaz.  

 

A Kölyök nevű telefonnak két antennája van, 4 számot lehet felhívni vele. Ez a telefon 

elküldi a gyerek tartózkodási helyét a szülő telefonjára, vagy egy internetes oldalon 

mutatja meg azt, hogy éppen hol tartózkodik a gazdája. 

 

 

 



1. Melyik telefonban van rádió? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: A Migóban. 

B: A Szitakötőben. 

C: A Kölyökben. 

D: Egyikben sincs. 

1-es kód: A 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Melyik telefonban van helyzetjelző? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: A Migóban. 

B: A Szitakötőben. 

C: A Kölyökben. 

D: Mindháromban. 

1-es kód: D 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

3. Melyik telefon képes a legtöbb telefonszámot tárolni? Karikázd be a helyes 

válasz betűjelét! 

A: A Migo. 

B: A Szitakötő. 

C: A Kölyök. 

D: Mindháromban ugyanannyit lehet. 

1-es kód: B 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 



Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

4. Szerinted miért fontos a szülőknek, hogy a gyermekük telefonjában legyen  

helyzetjelző? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például:  

• Azért, hogy ne izguljanak. 

• Azért, hogy megtaláljanak, ha eltévedek. 

• Hogy tudják, merre járok. 

• Hogy lássák, nem lógok az iskolából. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: reflektálás. A tanuló felismeri a következő sor mögött rejlő 

gondolatot: „A helyzetjelzőnek köszönhetően könnyen megtalálhatják a szülők az 

eltévedt gyermeket.” 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

5. Szerinted miért csak kevés gomb van a gyerekeknek készült telefonokon? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például:  

• Azért, mert gyerekeknek készültek. 

• Hogy könnyű legyen használni őket. 

• Hogy ne legyen nehéz megtalálni, kit akarok hívni. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: következtetés. Plauzibilis következtetés. 

Nehézség: könnyű. 

 



6. Szerinted kiknek írták ezt az olvasmányt? Karikázd be! 

Szülőknek  Gyerekeknek 

 

Írd le, hogy miért gondolod így! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: Helyes indoklás, például: 

Szülőknek:  

• Leírják, hogy miért jó a szülőnek, ha ilyen telefonja van a gyereknek. 

• Anyunak, ő dönti el, milyen telefonom legyen. 

• A szülőknek, mert ha félnek, hogy eltévedek, akkor ilyet akarnak majd venni. 

Gyerekeknek:  

• Nekem, mert leírja, mit tud a telefon. 

• Gyerekeknek, mert a képek alapján el tudom dönteni, melyik kell nekem. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: reflektálás. A szöveg céljának összekapcsolása az elképzelt 

célközönséggel. A tanuló plauzibilis magyarázattal szolgál. 

Nehézség: nehéz. 


