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VÉGE A NYÁRNAK, ÚJRA A CSAPATBAN

Készítette:

Fonyódi Gábor

Modulleírás
A feladatok összideje meghaladja a 3 x 45 percet. A tanító döntésén múlik, mit használ fel a javasoltakból. A feladatok elhagyhatók,
kiegészíthetők, mással is pótolhatók.
A modul célja:

Az itt ajánlott gyakorlatok a befogadói magatartás alapozása mellett a
kötet címében jelzett ÉN, TE, MI szóhármas helyzeteihez köthetők.
ÉN: önismeret és társakhoz való viszony, önfejlesztés
TE: társas kapcsolatok, az osztálytársak megismerése, együttműködés
MI: közösségteremtés, csapatépítés, az összetartozás élményének
átélése
A kötetben szereplő írások a gyerekeket megszólítani vágyó,
élményanyagukat aktivizáló szándékkal íródtak. Ezért a modulban
a szövegelemző műveletekkel és a tanultak elmélyítésével
azonos hangsúlyt kapnak az ÉN, TE, MI-ben jelzett készségeket,
képességeket, célokat szolgáló feladatok.
A ráhangolódásban (I.) ismertetett gyakorlatok a csapatépítés és a
szövegbefogadás előkészítése mellett azt a célt is szolgálják, hogy a
szünetből visszatérő diákok beszámolhassanak nyári élményeikről.
A jelentésteremtés (II.) feladataiban a szövegelemző műveleteket
és a szereplők magatartásának értékelését állítottuk fókuszba, de az
anyanyelvi ismeretszerzéshez és önálló szövegalkotáshoz is kínálunk
feladatot.
A reflektálásban (III.) az önálló írás és kreatív írás fejlesztését, a
szövegbefogadás kritikai attitűdjének alapozását céloztuk meg.

Ajánlott időkeret:
Ajánlott korosztály:
Kapcsolódási pontok:
A képességfejlesztés fókuszai:

3 x 45 perc
9-10 év
szociális, környezeti és életviteli kompetenciaterületek
A befogadói magatartás alapozása, saját élmények mozgósítása, az
olvasottak értelmezése, véleményalkotás
Kognitív kompetencia: g
 ondolkodási képességek, problémamegoldás
és alkotás képessége
Szociális kompetencia: kommunikatív és együttélési képesség
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Ráhangolódás
A tanulók előzetes tapasztalatainak felidézése

1. a) Mesélő tárgyak
TERVEZETT IDŐ: 25-30 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Előzetesen minden diák azt a feladatot kapja, hogy hozzon be egy olyan tárgyat, amely

egy fontos nyári élményéhez, emlékéhez kapcsolódik. Biztassuk arra a gyerekeket, hogy ne könnyen azonosítható tárgyat hozzanak (fénykép, képeslap, miniatűr Eiffel-torony stb.). Lehet ez egy elolvasott könyv, a
tengerparton szedett kagyló vagy más apróság.
1. Körbe ültetjük a gyerekeket. Középen egy asztal, rajta a tárgyak. Mielőtt elkezdenénk a tárgyak képviselte emlékek megidézését, egy rövid memória- és fantáziagyakorlattal indíthatunk.
Egy diák odalép az asztalhoz, kiválaszt egy tárgyat, például egy kavicsot, és azt mondja: „Nekem a
kavicsról a folyópart jut az eszembe.” A következő így folytatja: „A folyópartról nekem a hajók jutnak
eszembe.”
Így fűzzük tovább szabad asszociációban a mondatokat. A végén érdemes rögzíteni, honnan hová jutottunk, majd megpróbálhatjuk visszafelé is elmondani az asszociációs láncot, míg újra a kiinduló tárgyhoz
nem érünk.
2. A következőkben arra adunk néhány ötletet, hogyan lehet a behozott tárgyakkal úgy beszélgetni a nyári
eseményekről, hogy ne váljon unalmassá, egyedül az éppen mesélő tanuló „ügyévé” az élménybeszámoló.
Az asztalról kiválasztunk egy tárgyat, s kezdődhet a tippelés: „Honnan származhat, milyen emléket őrizhet, kihez tartozhat a kiválasztott tárgy?”
Ha elhangzott néhány tipp, akkor a tulajdonos (akinek addig hallgatnia kellett) elmeséli az „igaz” történetet.
A beszélgetés végén egy terítővel letakarjuk a tárgyakat: „Soroljatok fel/írjatok össze minél több mesélő
tárgyat!” (Lehet párban, csoportban vagy egyénileg is végezni.)
„Kinek sikerült a teljes leltár összeállítása emlékezetből?”
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA: Házi feladatként vagy fogalmazásórán is kapcsolódhatunk a behozott tárgyakhoz:

a) „Írd le, hogyan találtál rá, miért fontos neked a behozott tárgy!”
b) „Találd ki, írd le, mi lehetett az általad behozott tárgy életének legszebb/legszomorúbb pillanata!”
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Jóslatok megfogalmazása, magyarázat, asszociáció
MÓDSZEREK: Beszélgetés, jóslás
ESZKÖZÖK: A tanulók által behozott tárgyak

1. b) Megismerkedem veled
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Ha a tanórán kevesebb időt kívánunk szánni a nyári beszámolókra, mint amennyit a

Mesélő tárgyak (1.a) igényel, akkor az alábbi két játék egyikét javasoljuk (1.b, 1.c).
A gyerekek szabadon sétálnak a teremben. A tanító így szól: „Állj meg, válassz párt!” Ekkor mindenki a hozzá legközelebb állóhoz lép. Beszélgetni kezdenek, egymást kérdezgetik a nyári szünetről. Fontos, hogy egyik
tanuló se sajátítsa ki a helyzetet, mindkettőnek legyen alkalma mesélni.
Kb. 2 perc elteltével újra indul a séta, majd újra elhangzik a tanítói vezényszó. Nehezebben kommunikáló
csoportoknál érdemes a gyakorlat megkezdése előtt néhány kérdést, témát ajánlani, esetleg a táblára is felírni.
(„Merre jártál, mi volt a legizgalmasabb/legszebb/legváratlanabb esemény, amit átéltél? stb.”)

VÉGE A NYÁRNAK, ÚJRA A CSAPATBAN
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Kérdezés, beszédbátorság és beszédkedv
MÓDSZEREK: Beszélgetés

1. c) Füllentős
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: 4-5 fős csoportban játszható. A csoportok tetszőleges összetételűek lehetnek, bár hasz-

nos, ha mindegyik csoportban van jól kommunikáló tanuló is.
A gyerekek két megtörtént nyári élményt idéznek fel, és hozzátesznek egy füllentést, egy olyan eseményt,
amely valójában nem történt meg velük. Tetszőleges sorrendben elmondják a három állítást, megpróbálják
becsapni a társaikat.
A többieknek a csoportban ki kell találniuk, melyik állítás hamis. Ha elsőre nem sikerül, még mindig marad
egy próbálkozásuk.
(A játék megkezdése előtt hagyjunk időt a tanulóknak, hogy kigondolják, mit fognak mondani.)
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Kommunikációs cél szerinti megszólalás, véleményalkotás
MÓDSZEREK: Történetmondás

2. a) Ideális nyaralás
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Lezárásként az osztály közösen megalkothatja az ideális nyaralást, ahol mindenkinek

teljesülhet a kívánsága.
A tanító kezdheti egy bevezetéssel: „Az osztályunk váratlanul még két hét nyaralásra kapott engedélyt. Még
egy különgép is rendelkezésünkre áll, amely hamarosan az iskolaudvarról indul. A pilóta csak a mi utasításunkra vár, hogy merre vegye az irányt.”
Ehhez a mondathoz sorban mindenki egy-egy saját mondatot fűz, amelyben megfogalmazza, hová szeretne
menni, mi történjen az út során. Így megyünk körbe, lassan kialakul a közös nyaralás eseménysorozata.
A tanulók törekedjenek arra, hogy úgy fogalmazzák meg saját kívánságukat, hogy az kapcsolódjon az előttük elhangzottakhoz (helyszín, időpont, szereplők).
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Képzelőerő, szóbeli szövegalkotás
MÓDSZEREK: Beszélgetés

2. b) Pillanatfelvétel
TERVEZETT IDŐ: 10-15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Az osztályt 6-8 fős csoportokra osztjuk, de játszhatjuk a Füllentős (1.b) 4-5 fős csoport-

jaival is. A tanító annak a csoportnak, amelyik szerepel, megsúg egy helyszínt, amely a nyári szünet, az utazás
témaköréhez köthető, például: strand, játszótér, pályaudvar, repülő, edzőtábor.
Ezt követően a csoport tagjainak fél perc alatt olyan pillanatképet (mozdulatlan szoborcsoportot) kell alkotniuk, amelyből a többiek számára kiderül, hol is vannak.
A tanulók figyeljenek egymásra, segítsék egymást abban, hogy többféle tevékenységet, helyzetet jelenítsenek meg annak érdekében, hogy minél változatosabb legyen a kép. Az is nagyon fontos, hogy a beállított
mozdulat kifejező legyen, az arcon pedig tükröződjenek az érzések.
A többiek a pillanatkép elkészültéig hunynak, majd megvitatják, kitalálják, mit ábrázol, hol készült a pillanatfelvétel.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Együttműködés, beleélés, ötletesség
MÓDSZEREK: Dramatikus játék
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA: Lehet ugyanezt a feladatot mozgással (tehát nem szoborcsoportként) is vég-

rehajtani.
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II. Jelentésteremtés
A szöveggel való ismerkedés

1. Olvasókártya
TERVEZETT IDŐ: 25-30 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

1. A Vége a nyárnak szöveget a fiúk, az Újra a csapatban szövegét a lányoknak adjuk elolvasásra. A tanulók olvashatnak némán, önállóan.
Az olvasási nehézséggel küzdők egy jól olvasó társukkal alkothatnak párt. Először a jól olvasó felolvassa hangosan a szöveget, társa csak ezután kezdjen bele a szöveg önálló elolvasásába.
2. Aki készen van, az az olvasókártya segítségével ellenőrizheti szövegértését, szövegemlékezetét. (Lásd Olvasókártya A-B!)
3. Amikor mindenki készen van, a tanulók fiú-lány párokba állnak. (Ha nem egyenlő számú a fiú-lány csapat,
akkor lehet 2-1, 1-2 is az arány.)
Először a fiúk mesélik el a lányoknak Bálint élményeit, aztán a lányok következnek Kata történetével. Az
események elmondása legyen minél részletesebb, színesebb. A tanulók használhatják az olvasókártyát a felidézéshez.
4. Ezután a páros megbeszélés keretén belül, vagy osztályszinten beszélgethetünk arról, a diákok hogyan
élték meg az iskolakezdést, az évnyitót, voltak-e a leírtakhoz hasonló érzéseik, élményeik, vagy miben tért el
a saját tapasztalatuk.
5. Házi feladatnak adhatjuk, hogy a fiúk olvassák el az Újra a csapatban, a lányok a Vége a nyárnak szövegét, és
töltsék ki a hozzájuk kapcsolódó feladatlapokat. (Lásd Szólásmondások A-B, Igeidők A-B, Kötőszavak A-B!)
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Szövegértés, olvasott történet elmesélése
MÓDSZEREK: Néma értő olvasás, páros feladatmegoldás
ESZKÖZÖK: Szövegek, olvasókártya (lehet a táblán vagy írásvetítőn is)

Szövegek
Vége a nyárnak (1. a)						
BÁLINT
Ma van az évnyitó. Az iskola udvarán gyülekezünk.
Negyedikesek lettünk. Persze az jó, hogy egyre többen járnak alattunk, de még messze van,
mire mi leszünk a nagy fiúk.
Nem is értem, hogyan röpülhet el két és fél hónap ilyen gyorsan. Pedig még alig bringáztam, még nem találtam meg a kalózok kincsét, és még nem koptattam el teljesen a stoplit a
cipőmön. És tessék! Már megint itt állunk az iskola udvarán!
Amikor tegnap a pecabotomat levittük a pincébe, hát az olyan volt, mint egy temetés.
A lányok semmit se változtak. Megint összebújnak, sugdolóznak, aztán idétlenül felnevetnek. Vajon min lehet nevetni az év leggyászosabb napján?!
Azért akadnak nekünk is vidám perceink az évnyitón:
– Én jobban szeretem az iskolát „is” nélkül, hosszú ó-val – elmélkedik Zsolt.
Balázs érti a tréfát, rögtön hozzá is teszi:
– Meg sült krumplival!
Peti napszemüvegben és strandlabdával a hóna alatt érkezik.
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– Mondhat akárki akármit, nekem még tart a nyár – mondja vigyorogva, de aztán ő is elcsöndesedik, mert az igazgató néni a mikrofonhoz lép.
Hát akkor jöjjön, aminek jönnie kell, kezdődjön el a negyedik osztály!

Újra a csapatban (1. b)
KATA
Micsoda nyár volt! Nem unatkoztam egy percet sem! Megtanultam görkorizni. Elolvastam a
könyveket, amelyeket még karácsonyra kaptam. A lovas táborban végre ügethettem. (Csak az
volt a baj, hogy a lovak mellett az öcsém is rám volt bízva.) A nagyinál három hetet töltöttem, és
a cseresznyefán meghoztam a nagy döntést: híres színésznő leszek!
Szép volt, jó volt, de azért titokban már egy kicsit hiányzott az iskola. Persze ezt senkinek nem
kötöttem az orrára.
Kicsit furcsa: akikkel nem találkoztam a nyáron, olyan idegenek, mintha évek óta nem láttuk
volna egymást. Sebaj, majd újra összeismerkedünk.
Persze a fiúk nem hiányoztak. Úgy látom, nem lesz velük könnyű dolgunk idén sem. Szörnyen savanyú képpel állnak az udvaron, pont úgy, mint amikor a bésektől kikaptak 3:0-ra.
Meg aztán nem hiányzott Zsófi sem. De azért örömmel látom, hogy a kisasszony hiába sütette
magát Füreden, mert agyoncsipkedték a szúnyogok. Piros pöttyök virítanak a szép kis barna
pofikáján. Most is úgy néz ide, mintha én uszítottam volna rá a vérszívókat!
Szegény Anna! Begipszelt karral ül mellettem. Zöld öves karatés, több megyei verseny győztese, aztán egy fagyifolton elcsúszik…
Lilla ebben a pillanatban érkezik. Hát, a pontosság nem lett az erőssége. Máris komoly beszélgetésbe kezd az új lánnyal, Zsuzsival. Megyek is, nehogy valamiről lemaradjak!

Olvasókártya
Olvasókártya – A
Ki meséli el a történetet? Ki szerepel a történetben?
Tudod rá a választ?
Miért volt kedvetlen Bálint?
Bálint szerint mi a jó a negyedik osztályban?
Mit csinált Bálint a nyáron? Sorold fel! (4 tevékenység!)
Ki/mi tudta egy kicsit felvidítani Bálintot?
Peti mit csinál, hogy megmutassa, neki még tart a nyár?
A fiúknak miért kellett abbahagyniuk a tréfálkozást?
Hogyan szerepel a szövegben? Húzd alá!
hogyan múlhatott el a nyári szünet
hogyan röpülhet el két és fél hónap
hogyan szállhatott el a vakáció
nem fociztam eleget
nem rúgtam be a századik gólomat
nem koptattam el teljesen a stoplit a cipőmön
nagyon szomorú volt
olyan volt, mint egy temetés
olyan volt, mint amikor a césektől kikaptunk 3:0-ra
lesz, ami lesz, állok elébe
bármi lesz, jó lesz
jöjjön, aminek jönnie kell
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Megoldás
hogyan múlhatott el a nyári szünet  hogyan röpülhet el két és fél hónap
nem fociztam eleget  nem koptattam el teljesen a stoplit a cipőmön
nagyon szomorú volt  olyan volt, mint egy temetés
lesz, ami lesz, állok elébe  jöjjön, aminek jönnie kell.

Olvasókártya – B
Ki meséli el a történetet? Ki szerepel a történetben?
Válaszold meg magadban?
Mi minden történt Katával a nyáron? (4 esemény)
Milyen érzés neki újra az iskolában lenni?
Mi az, ami furcsa neki?
Mit gondol a fiúkról?
Milyen a viszonya Zsófival?
Mi történt Zsófival és Annával a nyáron?
Hogy hívják az új osztálytársat?
Miért kellett elsietnie Katának?
Hogyan szerepel a szövegben?
nem árulom el senkinek
nem kürtöltem világgá
senkinek nem kötöttem az orrára
nehéz lesz ebben az évben is
ez az esztendő is kemény lesz
nem lesz könnyű dolgunk idén sem
én küldtem neki a szúnyogokat
én irányítottam hozzá a vámpírokat
én uszítottam rá a vérszívókat
még mindig elkésik
a pontosság nem lett az erőssége
most sem ér időben sehova

Megoldás
nem árulom el senkinek  senkinek nem kötöttem az orrára
nehéz lesz ebben az évben  nem lesz könnyű dolgunk idén sem
én küldtem neki a szúnyogokat  én uszítottam rá a vérszívókat
még mindig elkésik  a pontosság nem lett az erőssége.
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2. Idézetek és szólásmondások
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

A tanulók itt a szövegértést szövegrészletek és szólásmondások párosításával, összekötésével bizonyíthatják.
Mind a szövegrészletek hátterében meglelhető érzelmi motívumok, mind a szólásmondások közlésbeli tartalmának megértésére szükség van ahhoz, hogy a feladatot megoldjuk.
1. A feladatlap kitöltése előtt idéztessünk fel a diákokkal néhány korábban megismert szólásmondást, beszélgessünk stílusbeli és tartalmi értékükről, az anyanyelvünk sokszínűségét ápoló, a néphagyományhoz
kötődő voltukról.
2. A feladatlapot a szólásmondások és magyarázatuk megfeleltetésével kezdjük számozással.
3. Ezután a szólásmondásokat kössük össze az idézetekkel.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Információk mérlegelése, szöveg mélyebb megértése
MÓDSZEREK: Önálló feladatmegoldás
ESZKÖZÖK: Feladatlap minden tanulónál

Feladatlap
Szólásmondások – A
Írd be a szólásmagyarázatok számát a megfelelő szóláshoz!
Kösd össze a szólásokat Bálint gondolataival!
1. Mindennel elégedetlen, semmi se jó neki.
2. Rendkívül bosszant, elönt a méreg.
3. Amit nem tudunk megváltoztatni, abba bele kell törődni.
4. Valamit nem tud megérteni.
5. Nem változott semmi.

 Minden maradt a régiben.

 Megesz a fene!

„Persze az jó, hogy egyre többen járnak
alattunk, de még messze van,
mire mi leszünk a nagy fiúk.”

„És tessék! Már megint itt állunk
az iskola udvarán!”

 B olondság attól félned,
mit el nem kerülhetsz.

 Nem fér a fejébe.
 Ha leül, az a baj, ha feláll, az a baj.

„Vajon min lehet nevetni
az év leggyászosabb napján?!”

„Hát akkor jöjjön, aminek jönnie kell,
kezdődjön el a negyedik osztály!”

„A lányok semmit se változtak.”
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Megoldás
1. Mindennel elégedetlen…  Ha leül, az a baj… „Persze az jó, hogy…”
2. Rendkívül bosszant, elönt a méreg.  Megesz a fene!  „És tessék! …”
3. Amit nem tudunk megváltoztatni… Bolondság… „Hát akkor jöjjön…”
4. Valamit nem tud megérteni.  Nem fér a fejébe.  „Vajon min lehet…”
5. Nem változott semmi.  Minden maradt a régiben.  „A lányok nem…”

Szólásmondások – B
Írd be a szólásmagyarázatok számát a megfelelő szóláshoz!
Kösd össze a szólásokat Kata mondataival!
1. Haragszik valamiért.
2. Nagyon sajnál valakit.
3. Nem szép tulajdonság a túlzott kíváncsiság.
4. Nagyravágyó, elbizakodott
5. Más bajának örül.

 Fáj a szíve valakiért.
 Aki kíváncsi, hamar megöregszik.
 Legszebb öröm a káröröm.
 Nyomja a begyét valami.
 Nagy fára akar hágni.

„De azért örömmel látom, hogy a
kisasszony hiába sütette magát Füreden,
mert agyoncsipkedték a szúnyogok.”
„Szegény Anna! Begipszelt karral
ül mellettem.”

„Megyek is, nehogy valamiről lemaradjak!”

„…híres színésznő leszek!”

„Most is úgy néz ide, mintha én
uszítottam volna rá a vérszívókat!”

Megoldás
1. Haragszik valamiért.  Nyomja a begyét valami.  „Most is úgy néz ide…”
2. Nagyon sajnál valakit.  Fáj a szíve valakiért.  „Szegény Panni!…”
3. Nem szép tulajdonság a kíváncsiság.  Aki kíváncsi...  „Megyek is …”
4. Nagyravágyó, elbizakodott  Nagy fára akar hágni.  „…színésznő leszek!”
5. Más bajának örül.  Legszebb öröm a káröröm.  „De azért örömmel…”

VÉGE A NYÁRNAK, ÚJRA A CSAPATBAN

3. a) Anyanyelvi tapasztalatszerzés
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Az alábbi feladatok az olvasmány szövegéhez kapcsolódva az anyanyelvi tapasztalat-

szerzést szolgálják. (Ugyanakkor a kötőszavak helyes alkalmazása a szövegértés próbája is!)
Szövegértési problémával küzdő tanulónál a tanító segítő jelenléte szükséges.

KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Feladatvégzés meghatározott szempontok alapján, nyelvhasználati tapasz-

talatok szövegösszefüggés megteremtése
MÓDSZEREK: Gyakorlás

ESZKÖZÖK: Feladatlap minden tanulónál (írásvetítőre vagy táblára is felírhatjuk)

Feladatlapok
Igeidők – A
Írd le az eseményeket múlt időben!
Ma van az évnyitó.
________________________________________________________________
Az iskola udvarán gyülekezünk.
________________________________________________________________
Akadnak nekünk is vidám perceink az évnyitón.
________________________________________________________________
Peti strandlabdával a hóna alatt érkezik.
________________________________________________________________
Ő is elcsöndesedik, mert az igazgató néni a mikrofonhoz lép.
________________________________________________________________

Megoldás
Ma volt az évnyitó.
Az iskola udvarán gyülekeztünk.
Akadtak nekünk is vidám perceink az évnyitón.
Peti strandlabdával a hóna alatt érkezett.
Ő is elcsöndesedett, mert az igazgató néni a mikrofonhoz lépett.

Igeidők – B
Írd le az eseményeket múlt időben!
A fiúk savanyú képpel állnak az udvaron.
________________________________________________________________
Zsófi arcán piros pöttyök virítanak.
________________________________________________________________
Anna begipszelt karral ül mellettem.
________________________________________________________________
Lilla ebben a pillanatban érkezik.
________________________________________________________________
Lilla komoly beszélgetésbe kezd Zsuzsival.
________________________________________________________________
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Megoldás
A fiúk savanyú képpel álltak az udvaron.
Zsófi arcán piros pöttyök virítottak.
Anna begipszelt karral ült mellettem.
Lilla ebben a pillanatban érkezett.
Lilla komoly beszélgetésbe kezdett Zsuzsival.

Kötőszavak – A
amikor de ahol mert mintha ezért
Bálint az iskolaudvaron áll, ……… újra találkozik osztálytársaival.
Bálint kedvetlen, ……… nem volt ideje eleget játszani a nyáron.
Keveset focizhatott, ……… nem kopott le a stopli a cipőjéről.
Amikor eltették a pecabotját, úgy érezte, ……… temetésen volna.
Bosszankodik a lányokon, ……… elneveti magát, ……… Zsolt tréfálkozik.

Megoldás
Bálint az iskolaudvaron áll, ahol újra találkozik osztálytársaival
Bálint kedvetlen, mert nem volt ideje eleget játszani a nyáron.
Keveset focizott, ezért nem kopott le a stopli a cipőjéről.
Amikor eltették a pecabotját, úgy érezte, mintha temetésen volna.
Bosszankodik a lányokon, de elneveti magát, amikor Zsolt tréfálkozik.

Kötőszavak – B
de ezért hogy mintha ahol amikor
Kata jól érezte magát a nyáron, ……… várta már az iskolát.
A cseresznyefán ült, ……… nagy döntést hozott.
Lovastáborban is volt, ……… megtanult ügetni.
Lilla nem változott semmit, ……… most is elkésett az évnyitóról.
Zsófi úgy néz Katára, …..… ő tehetne arról, …...…összecsipkedték a szúnyogok.

Megoldás
Kata jól érezte magát a nyáron, de várta már az iskolát.
A cseresznyefán ült, amikor nagy döntést hozott.
Lovastáborban is volt, ahol megtanult ügetni.
Lilla nem változott semmit, ezért most is elkésett az évnyitóról.
Zsófi úgy néz Katára, mintha ő tehetne arról, hogy összecsipkedték a
szúnyogok.

VÉGE A NYÁRNAK, ÚJRA A CSAPATBAN

3. b) Önálló szövegalkotás
TERVEZETT IDŐ: A feladatválasztástól függően 10–30 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Az olvasmány szövegéből kiindulva rövid, önálló szövegalkotási feladatokat is adha-

tunk a tanulóknak. A tanulók választhassanak különböző témák és szövegalkotási típusok közül. Néhány
ötlet:
A) Kötött mondatkezdések
a) Lilla: Azért késtem el, mert …
b) Zsófi: Azért van annyi szúnyogcsípés rajtam, mert …
c) Anna: Úgy történt a balesetem, hogy…
d) Peti: Azért hoztam el a strandlabdát, mert…
e) Bálint: Amikor kimentünk a tóra pecázni…
B) Saját élményanyag felidézése, megfogalmazása:
– Mire emlékszel vissza legszívesebben a nyárból?
– Milyen érzésekkel indultál az évnyitóra?
– Milyen volt újra találkozni az osztálytársaiddal? (Hogyan viselkedtél te, hogyan viselkedtek ők?)
C) Fantáziát, humort „igénylő” feladatok
a) Az igazgatónő beszéde (tréfás)
b) A világ Peti napszemüvegén keresztül
c) A kalózok kincsének története

D) Másolási feladat
Bár nem szövegalkotási feladat, mégis legyen választható azok számára, akiknek még nehézséget okoz az
önálló szövegalkotás.
Másold le azt a részletet a szövegből,
– amit humorosnak találtál!
– ami különösen tetszett!
– amit te is így éltél meg!
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Kreatív írás
MÓDSZEREK: Önálló írás

4. Jellemrajz
TERVEZETT IDŐ: 15 perc

TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Amikor a tanulók mindkét szöveget (Vége a nyárnak, Újra a csapatban) elolvasták, összehasonlíthatjuk a két szereplőt, Katát és Bálintot. Már az olvasmánycímek összevetése is beszédes:
Vége a nyárnak  Valami véget ér.
Újra a csapatban  Valami elkezdődik.
Mielőtt a tanulók nekilátnának a feladatnak, érdemes néhányat a felsorolt melléknevek közül megbeszélni,
eljátszani. (Lehet úgy is, hogy a tanulók találják ki, melyik szót jeleníti meg a társuk.)
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Összehasonlítás, szókincsbővítés
MÓDSZEREK: Önálló feladatmegoldás
ESZKÖZÖK: Feladatlap minden tanulónál (írásvetítőre vagy táblára is felírhatjuk)
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Feladatlap
Hasonlítsd össze Bálint és Kata gondolatait, viselkedését! Írd a tulajdonságot jelölő szavakat
a nevek után!
(Lesz olyan szó, amely egyikhez sem illik és olyan is, amely mindkettőhöz!)
lelkes, szomorú, érdeklődő, unott, kedvetlen, elégedetlen, bosszús, nyitott, zárkózott, gúnyos, letört, értetlen, közömbös, ábrándozó, gúnyos, felháborodott, beletörődő
Kata:______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Bálint:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
+ Feladat: Húzd alá azt a két szót, melyeket tárgyakra is használunk! Írj velük két-két mondatot, egyszer emberre, egyszer tárgyra vonatkoztatva!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

III. Reflektálás
A tanultak elmélyítése, alkalmazása

1. Elázott képeslapok
TERVEZETT IDŐ: 30 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: „A nyaralásról, nyári élményekről a gyerekek képeslapot küldtek rokonaiknak, baráta-

iknak. Sajnos a lapok eláztak, ezért az írás egy része nem olvasható. Próbáld megfejteni, mi lehetett a hiányzó
szövegrészben! Ne fukarkodj a szavakkal, használd a fantáziádat, humorodat! Ha készen vagy, olvasd el a teljes írást! Ellenőrizd magad: Amit írtál, illeszkedik a szöveg többi részéhez? Érthetően, színesen fogalmaztad-e
meg a gondolataidat? Ne felejtsd el a helyesírás szempontjából is átnézni a munkádat!”
Érdemes egy közös példával kezdeni. Válasszuk ki az ESZKÖZÖK képeslapjai közül az egyiket, a tanulók
mondjanak ötleteket a megoldására. Az egyik változatot a táblára, írásvetítőre írjuk, közvetítve, megvalósítva
az utasításban jelzett szempontokat: koherencia, ötletesség, nyelvi megformálás. (Természetes, ha néhány
tanuló írásos megoldásaiban később visszaköszönnek a közös megbeszélésen felvetett ötletek.)
Nem baj, ha egy tanuló idő- vagy ötlet hiányában nem egészíti ki az összes képeslapot. Ha egy laphoz több
ötlete is van, azzal is kitöltheti a rendelkezésre álló időt.
Amikor lejárt a feladatra szánt idő, a tanulók a képeslapokkal elindulnak a teremben. Párba állnak, majd
felváltva felolvassák egymásnak a megoldásaikat.
Ha már három-négy párcsere történt, akkor visszaülhetnek a helyükre. Ezt követi a megbeszélés:„Mi volt a
legötletesebb/legviccesebb/legmeglepőbb megoldás, amit a társaidtól hallottál?”
Néhány jól sikerült munkát felolvastathatunk egy-egy tanulóval, kiemelhetjük értékeit.
A szövegértési és/vagy írástechnikai problémákkal küzdő gyerekek a tanítóval szóban oldhatják meg a feladatot.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Képzelőerő, fantázia, kreativitás, összefüggések keresése, kreatív írás
MÓDSZEREK: Önálló írás
ESZKÖZÖK: Képeslapok

VÉGE A NYÁRNAK, ÚJRA A CSAPATBAN

Képeslapok
Szia Öcsi !
Megérkeztünk a táborba. Az első éjszaka hajnalig beszélgettünk Lillával. Másnap, amikor a
strandra mentünk, olyan álmos voltam, hogy rögtön ______________________________
_______________________________________________________________________
Amikor felébredtem, már késő volt, rendesen leégett a hátam. Te vigyázz jobban magadra!
										
Zsófi
Szia Dávid!
Képzeld, mi történt velünk! Apu kollégája vitorlázni hívott a Balatonra.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Már mindenki felvette a mentőmellényt, de szerencsére a vihar lecsendesült. Fázva, csurom
vizesen értünk a kikötőbe.
										
Peti
Szia Zsolt!
Te éjszakáztál már erdőben? Mert én igen! A vándortáborban eltévedtünk és kénytelenek voltunk az erdőben felverni a sátrat. A sok furcsa nesz és bagolyhuhogás között nem volt könnyű elaludni. De az igazi meglepetés másnap reggel ért! Amikor kikászálódtunk a sátorból,
láttuk __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
										
Bálint
Szia Nagyi!
Végre, itt vagyunk Párizsban! Az első utunk természetesen
a Mona Lisához vezetett. Tudod, milyen régóta szeretném
látni. De aztán jött a meglepetés! A múzeumban a kép előtt
hatalmas tömeg ácsorgott, sehogy se tudtam közelebb férkőzni
hozzá. Én meg még azt hittem, hogy magányosan nézegethetem a világ leghíresebb festményét! Szerencsére támadt egy jó
ötletem. _________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
						

Anna
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Szia Anyu!
Szombaton Otti nénivel a Veszprémi Állatkertben voltuk. Otti
néni új szalmakalapot vásárolt, azt viselte nagy büszkén. Még virágok is voltak rajta. Szerintem elég viccesen nézett ki, de Otti néninek mindig furcsa ízlése volt. Amikor a zsiráfokhoz értünk
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A kalap mentehetetlen volt. De sebaj, legalább van egy jó ötletem, mit vegyünk Otti néni
szülinapjára!
									
Kata

Megoldás
Természetesen nincs egy „jó” megoldás, de a tanítói értékelésben emeljük ki a koherens, ötletes, nyelvileg igényes kiegészítéseket.

2. a) Felesleges mondatok
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: „Olvasd el Lilla élménybeszámolóját egy tábori élményéről. Észrevettél-e valami zava-

rót, oda nem illőt a szövegben?”
„Olvasd el másodszor is, keresd meg azokat a mondatokat, amelyeket feleslegesnek érzel az elmesélt történet szempontjából. Ezeket tedd zárójelbe! (Csak mondatokat tehetsz zárójelbe!)”
Az ellenőrző olvasás során a zárójelbe tett mondatok nélkül olvassák el a tanulók a szöveget: „Kerek így a
történet? Nem maradt benne felesleges mondat?”
Ellenőrzés párokban. A padszomszédok vagy tanulópárok megmutatják egymásnak a megoldásaikat. Véleménykülönbség esetén igyekeznek közös döntést hozni.
A tanító a lassabb ütemben olvasóknak és a szövegértési problémákkal küzdőknek felolvassa a szöveget,
segít a megfejtésben.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Szövegértelmezés, információk kritikai befogadása, összefüggések keresése
MÓDSZEREK: Egyéni feladatmegoldás, ellenőrzés párban
ESZKÖZÖK: Szöveg

Szöveg
Szellemkastély
Életemben először mehettem táborba. Sajnos sokat esett az eső. Az egyik nap ebédre túrógombóc volt. Amikor már harmadik napja esett, a fiúk elhatározták, hogy szellemkastélyt építenek a faházukban. Én voltam az első, akin kipróbálták. A tábor mellett volt egy sportpálya.
A szobában majdnem teljesen sötét volt, az ablakokat kartonpapírokkal letakarták. Nálunk is
sok kartonpapír van a padláson. Először egy ágyra ültettek, ami hirtelen megmozdult. Biztos
az ágynemű között rejtőzött valaki. Amikor pedig elindultam, a szőnyeg imbolygott a lábam
alatt, mert rongyokat tömködtek alá. Aznap a sárgacsíkos blúz volt rajtam. Volt egy hatalmas
szekrény, abba kellett beülni. Az szekrényajtót rám zárták, aztán dörömböltek, és félelmetes
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hangokat adtak ki. Aztán hirtelen csend lett. Kinéztem, de a szoba üres volt. Már indultam
kifelé, amikor fehér lepedős kísértetek támadtak rám nagy kiabálással. A végén tényleg jól rám
ijesztettek! Este a tábortűznél elveszítettem a hajpántomat, de aztán szerencsére megtaláltam.

Megoldás
Életemben először mehettem táborba. Sajnos sokat esett az eső. (Az egyik
nap ebédre túrógombóc volt.) Amikor már harmadik napja esett, a fiúk
elhatározták, hogy szellemkastélyt építenek a faházukban. Én voltam az
első, akin kipróbálták. (A tábor mellett volt egy sportpálya.) A szobában
majdnem teljesen sötét volt, az ablakokat kartonpapírokkal letakarták.
(Nálunk is sok kartonpapír van a padláson.) Először egy ágyra ültettek,
ami hirtelen megmozdult. Biztos az ágynemű között rejtőzött valaki.
Amikor pedig elindultam, a szőnyeg imbolygott a lábam alatt, mert rongyokat tömködtek alá. (Aznap a sárgacsíkos blúz volt rajtam.) Volt egy
hatalmas szekrény, abba kellett beülni. Az szekrényajtót rám zárták, aztán dörömböltek, és félelmetes hangokat adtak ki. Aztán hirtelen csend
lett. Kinéztem, de a szoba üres volt. Már indultam kifelé, amikor fehér
lepedős kísértetek támadtak rám nagy kiabálással. A végén tényleg jól
rám ijesztettek! (Este a tábortűznél elveszítettem a hajpántomat, de aztán
szerencsére megtaláltam.)

2. b) Fura túra
TERVEZETT IDŐ: 10-15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: „Olvasd el Zsolt élménybeszámolóját a vízitúráról. Feltűnt-e valami a szöveg olvasása

közben?”
„Olvasd el másodszor is, keresd meg azokat a részeket, amelyek nem egyeznek azzal, amit korábban olvastál a szövegben! Ezeket húzd alá! (Nem kell az egész mondatot, csak az oda nem illő szavakat!)”
Az ellenőrző olvasás során az aláhúzott szavakat helyettesítsd olyanokkal, amelyek igazzá teszik a történetet!
Ellenőrzés párokban. A padszomszédok vagy tanulópárok megmutatják egymásnak a megoldásaikat, kijavítják a tévedéseket. Véleménykülönbség esetén érvelnek, a szövegben visszakeresik az információkat.
A tanító a lassabb ütemben olvasóknak és a szövegértési problémákkal küzdőknek felolvassa a szöveget,
segít a megfejtésben.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Szövegértés, információk összevetése, szöveg átalakítása írásban
MÓDSZEREK: Egyéni feladatmegoldás, ellenőrzés párban
ESZKÖZÖK: Szöveg minden tanulónál

Szöveg
Vízitúra
Augusztus elején kétnapos vízi túrán voltunk. Egész idő alatt borult volt az ég. A negyedik
napon már minden porcikánk sajgott. Kemény túra volt. A folyón felfelé eveztünk az áramlással szemben. Ráadásul leégett a hátam. Még jó hogy csak fiúk jelentkeztek, a lányok biztosan
nehezebben viselték volna a fárasztó gyaloglást. Kikötöttünk, felvertük a sátrakat. Este a fáradtságtól gyorsan elaludtam. Amikor reggel kinyitottam az ablakot, a lányok már készítették
a reggelit. A tó vize nyugodt volt. Miután összepakoltunk, indultam a csónakhoz. Egyszer csak
a hátam mögött felcsendült a „Boldog Szülinapot!” Jó fejek, nem felejtették el, hogy július 12én van a névnapom!
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Megoldás
Augusztus elején kétnapos vízi túrán voltunk. Egész idő alatt borult volt
az ég. A negyedik napon már minden porcikánk sajgott. Kemény túra
volt. A folyón felfelé eveztünk az áramlással szemben. Ráadásul leégett
a hátam. Még jó hogy csak fiúk jelentkeztek, a lányok biztosan nehezebben viselték volna a fárasztó gyaloglást. Kikötöttünk, felvertük a sátrakat. Este a fáradtságtól gyorsan elaludtam. Amikor reggel kinyitottam
az ablakot, a lányok már készítették a reggelit. A tó vize nyugodt volt.
Miután összepakoltunk, indultam a csónakhoz. Egyszer csak a hátam
mögött felcsendült a „Boldog Szülinapot!” Jó fejek, nem felejtették el,
hogy július 12-én van a névnapom!

3. Korrektúra
TERVEZETT IDŐ: 10 perc feladatonként
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Az alábbi élménybeszámolókban a szóismétlések („sok”, „jó”) teszik unalmassá a szövegeket, vagy a tagolás
hiánya okoz nehézséget a befogadásban.
„Írd le úgy az élménybeszámolókat, hogy másolás közben
– más szavakkal helyetesíted az ismétlődő szavakat! (Lásd Szövegek: Sok-sokk, Jó,jó, de most már elég!)
– mondatokra tagolod a szöveget!” (Lásd Szövegek: Se vége, se hossza!)
A szóismétléseknél nem csak az ismétlődő szót lehet cserélni.
Pl.:
nem unatkoztam sokat  nem unatkoztam egy percet sem
Az elvarázsolt kastélyhoz jó hosszú sor állt.  Az elvarázsolt kastélyhoz hosszú sor kígyózott.
Házi feladat is lehet!
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Feladatvégzés utasítás alapján, szókincsbővítés
MÓDSZEREK: Egyéni feladatmegoldás
ESZKÖZÖK: Szöveg minden tanulónál (írásvetítőre vagy táblára is felírhatjuk)

Szövegek
Sok-sokk
Másold le úgy a szöveget, hogy a „sok” szó helyett más kifejezéseket használsz!
Sok izgalmas dolog történt velem az edzőtáborban. Szerencsére sok barátot is szereztem, így
nem unatkoztam sokat. Délelőtt is, délután is volt edzés. A felülések és fekvőtámaszok mellett
nem sok időnk volt a pihenésre.

Megoldás

Csak minta, más megoldás is elképzelhető!
Rengeteg izgalmas dolog történt velem az edzőtáborban. Szerencsére jó
pár barátot is szereztem, így nem unatkoztam egy percet sem. Délelőtt is,
délután is volt edzés. A felülések és fekvőtámaszok mellett kevés időnk
volt a pihenésre.

VÉGE A NYÁRNAK, ÚJRA A CSAPATBAN
Jó, jó, de most már elég!
Másold le úgy a szöveget, hogy a „jó” szó helyett más kifejezéseket használsz!
Képzeld, voltunk a Vidámparkban! Nagyon jó volt! Az elvarázsolt kastélyhoz jó hosszú sor állt,
de mi végigálltuk. Nem bántuk meg! Nagyon jó volt látni magunkat a görbe tükörben. Apu a
céllövöldében olyan jól célzott, hogy megnyertük az óriás plüssmacit. De a legjobb mégiscsak
a dodzsemezés volt. Az öcsém olyan jól vezetett, hogy minden ütközést elkerültünk. A végén
még vattacukrot is kaptunk. Hát az olyan jó volt, még most is a számban érzem az ízét!

Megoldás

Csak minta, más megoldás is elképzelhető!
Képzeld, voltunk a Vidámparkban! Fantasztikus volt! Az elvarázsolt
kastélyhoz nagyon hosszú sor állt, de mi végigálltuk. Nem bántuk meg!
Nagyon vicces volt látni magunkat a görbe tükörben. Apu a céllövöldében olyan pontosan célzott, hogy megnyertük az óriás plüssmacit. De
a legizgalmasabb mégiscsak a dodzsemezés volt. Az öcsém olyan ügyesen vezetett, hogy minden ütközést elkerültünk. A végén még vattacukrot is kaptunk. Hát az olyan finom volt, még most is a számban érzem
az ízét!

Se vége, se hossza
Tagold mondatokra a szöveget!
Életemben először ültem repülőn és nagyon izgultam amikor a kifutópályán gyorsítani kezdett a gép és éreztem ahogyan lassan felemelkedünk a földről és láttam hogy egyre kisebbek
lesznek odalent a házak és amikor elértük az utazási magasságot már teljesen megnyugodtam
és alig vártam hogy hozzák az ebédet mert a nagy izgalomban farkas éhes lettem.

Megoldás

Csak minta, más megoldás is elképzelhető!
Életemben először ültem repülőn. Nagyon izgultam, amikor a kifutópályán gyorsítani kezdett a gép. Éreztem, ahogyan lassan felemelkedünk
a földről. Láttam, hogy egyre kisebbek lesznek odalent a házak. Amikor elértük az utazási magasságot, már teljesen megnyugodtam. Alig
vártam, hogy hozzák az ebédet, mert a nagy izgalomban farkas éhes
lettem.

4. Rejtőzködő nevek
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: „Én jobban szeretem az iskolát „is” nélkül, hosszú ó-val” szövegrészhez kapcsolható

nyelvi játék:
A mondatokban keresztnevek rejtőztek el. Keresd meg őket és írd le! Ne felejtsd el, hogy a tulajdonneveket
nagy kezdőbetűvel írjuk!
Példa:
Csodás idő van, a teraszon sokan napoznak.  Anna
Ezt a feladatot adhatjuk önálló munkának, időkitöltőnek, vagy házi feladatnak. A mondatokat úgy is megkaphatják a tanulók, hogy tollba mondjuk őket.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Feladatvégzés utasítás alapján
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MÓDSZEREK: Egyéni feladatmegoldás, rejtvényfejtés
ESZKÖZÖK: Feladatlap minden tanulónál (vagy tollba mondjuk)

Feladatlap
Csodás idő van, a teraszon sokan napoznak. 		

		

Anna

A manó ravasz volt.						

……………………….

Laci ötven fekvőtámaszt akar csinálni.				

……………………….

Ilyen szép piros alma ritkaságszámba megy!			

……………………….

Kár, hogy elmondtad másnak a titkunkat!			

……………………….

Eresz tervezésével nem foglalkozom! 				

……………………….

A hajó zsiliphez közeledett.					

……………………….

Hamar citromot, rettentően édes ez a tea!			

……………………….

Klári remekül rajzol, táncol és hegedül.				

……………………….

Pali lila inget visel.						

……………………….

Megoldás
A manó ravasz volt.					
Laci ötven fekvőtámaszt akar csinálni.			
Ilyen szép piros alma ritkaságszámba megy!		
Kár, hogy elmondta másnak a titkunkat.		
Eresz tervezésével nem foglalkozom! 			
A hajó zsiliphez közeledett.				
Hamar citromot, rettentően édes ez a tea!		
Klári remekül rajzol, táncol és hegedül.		
Pali lila inget visel.					

Nóra
Karcsi
Mari
Tamás
Eszter
Józsi
Marci
Zoltán
Lili

Javaslat további
megoldásra
A gyerekek maguk is próbálhatnak keresztneveket rejtő szókapcsolatokat alkotni.Pali lila inget visel.
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Mellékletek
Ii/1.

Vége a nyárnak (1. a)						
BÁLINT
Ma van az évnyitó. Az iskola udvarán gyülekezünk.
Negyedikesek lettünk. Persze az jó, hogy egyre többen járnak alattunk, de még messze van,
mire mi leszünk a nagy fiúk.
Nem is értem, hogyan röpülhet el két és fél hónap ilyen gyorsan. Pedig még alig bringáztam,
még nem találtam meg a kalózok kincsét, és még nem koptattam el teljesen a stoplit a cipőmön. És tessék! Már megint itt állunk az iskola udvarán!
Amikor tegnap a pecabotomat levittük a pincébe, hát az olyan volt, mint egy temetés.
A lányok semmit se változtak. Megint összebújnak, sugdolóznak, aztán idétlenül felnevetnek. Vajon min lehet nevetni az év leggyászosabb napján?!
Azért akadnak nekünk is vidám perceink az évnyitón:
– Én jobban szeretem az iskolát „is” nélkül, hosszú ó-val – elmélkedik Zsolt.
Balázs érti a tréfát, rögtön hozzá is teszi:
– Meg sült krumplival!
Peti napszemüvegben és strandlabdával a hóna alatt érkezik.
– Mondhat akárki akármit, nekem még tart a nyár – mondja vigyorogva, de aztán ő is elcsöndesedik, mert az igazgató néni a mikrofonhoz lép.
Hát akkor jöjjön, aminek jönnie kell, kezdődjön el a negyedik osztály!

Újra a csapatban (1. b)
KATA
Micsoda nyár volt! Nem unatkoztam egy percet sem! Megtanultam görkorizni. Elolvastam a
könyveket, amelyeket még karácsonyra kaptam. A lovas táborban végre ügethettem. (Csak az
volt a baj, hogy a lovak mellett az öcsém is rám volt bízva.) A nagyinál három hetet töltöttem, és
a cseresznyefán meghoztam a nagy döntést: híres színésznő leszek!
Szép volt, jó volt, de azért titokban már egy kicsit hiányzott az iskola. Persze ezt senkinek nem
kötöttem az orrára.
Kicsit furcsa: akikkel nem találkoztam a nyáron, olyan idegenek, mintha évek óta nem láttuk
volna egymást. Sebaj, majd újra összeismerkedünk.
Persze a fiúk nem hiányoztak. Úgy látom, nem lesz velük könnyű dolgunk idén sem. Szörnyen savanyú képpel állnak az udvaron, pont úgy, mint amikor a bésektől kikaptak 3:0-ra.
Meg aztán nem hiányzott Zsófi sem. De azért örömmel látom, hogy a kisasszony hiába sütette
magát Füreden, mert agyoncsipkedték a szúnyogok. Piros pöttyök virítanak a szép kis barna
pofikáján. Most is úgy néz ide, mintha én uszítottam volna rá a vérszívókat!
Szegény Anna! Begipszelt karral ül mellettem. Zöld öves karatés, több megyei verseny győztese, aztán egy fagyifolton elcsúszik…
Lilla ebben a pillanatban érkezik. Hát, a pontosság nem lett az erőssége. Máris komoly beszélgetésbe kezd az új lánnyal, Zsuzsival. Megyek is, nehogy valamiről lemaradjak!
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iI/1/A)

Olvasókártya – A
Ki meséli el a történetet? Ki szerepel a történetben?
Tudod rá a választ?
Miért volt kedvetlen Bálint?
Bálint szerint mi a jó a negyedik osztályban?
Mit csinált Bálint a nyáron? Sorold fel! (4 tevékenység!)
Ki/mi tudta egy kicsit felvidítani Bálintot?
Peti mit csinál, hogy megmutassa, neki még tart a nyár?
A fiúknak miért kellett abbahagyniuk a tréfálkozást?
Hogyan szerepel a szövegben? Húzd alá!
hogyan múlhatott el a nyári szünet
hogyan röpülhet el két és fél hónap
hogyan szállhatott el a vakáció
nem fociztam eleget
nem rúgtam be a századik gólomat
nem koptattam el teljesen a stoplit a cipőmön
nagyon szomorú volt
olyan volt, mint egy temetés
olyan volt, mint amikor a césektől kikaptunk 3:0-ra
lesz, ami lesz, állok elébe
bármi lesz, jó lesz
jöjjön, aminek jönnie kell

VÉGE A NYÁRNAK, ÚJRA A CSAPATBAN

iI/1/B)

Olvasókártya – B
Ki meséli el a történetet? Ki szerepel a történetben?
Válaszold meg magadban?
Mi minden történt Katával a nyáron? (4 esemény)
Milyen érzés neki újra az iskolában lenni?
Mi az, ami furcsa neki?
Mit gondol a fiúkról?
Milyen a viszonya Zsófival?
Mi történt Zsófival és Annával a nyáron?
Hogy hívják az új osztálytársat?
Miért kellett elsietnie Katának?
Hogyan szerepel a szövegben?
nem árulom el senkinek
nem kürtöltem világgá
senkinek nem kötöttem az orrára
nehéz lesz ebben az évben is
ez az esztendő is kemény lesz
nem lesz könnyű dolgunk idén sem
én küldtem neki a szúnyogokat
én irányítottam hozzá a vámpírokat
én uszítottam rá a vérszívókat
még mindig elkésik
a pontosság nem lett az erőssége
most sem ér időben sehova
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iI/2/A)

Szólásmondások – A
Írd be a szólásmagyarázatok számát a megfelelő szóláshoz!
Kösd össze a szólásokat Bálint gondolataival!
1. Mindennel elégedetlen, semmi se jó neki.
2. Rendkívül bosszant, elönt a méreg.
3. Amit nem tudunk megváltoztatni, abba bele kell törődni.
4. Valamit nem tud megérteni.
5. Nem változott semmi.

 Minden maradt a régiben.

 Megesz a fene!

„Persze az jó, hogy egyre többen járnak
alattunk, de még messze van,
mire mi leszünk a nagy fiúk.”

„És tessék! Már megint itt állunk
az iskola udvarán!”

 Bolondság attól félned,
mit el nem kerülhetsz.

 Nem fér a fejébe.
 Ha leül, az a baj, ha feláll, az a baj.

„Vajon min lehet nevetni
az év leggyászosabb napján?!”

„Hát akkor jöjjön, aminek jönnie kell,
kezdődjön el a negyedik osztály!”

„A lányok semmit se változtak.”
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iI/2/B)

Szólásmondások – B
Írd be a szólásmagyarázatok számát a megfelelő szóláshoz!
Kösd össze a szólásokat Kata mondataival!
1. Haragszik valamiért.
2. Nagyon sajnál valakit.
3. Nem szép tulajdonság a túlzott kíváncsiság.
4. Nagyravágyó, elbizakodott
5. Más bajának örül.

 Fáj a szíve valakiért.
 Aki kíváncsi, hamar megöregszik.
 Legszebb öröm a káröröm.
 Nyomja a begyét valami.
 Nagy fára akar hágni.

„De azért örömmel látom, hogy a
kisasszony hiába sütette magát Füreden,
mert agyoncsipkedték a szúnyogok.”
„Szegény Anna! Begipszelt karral
ül mellettem.”

„Megyek is, nehogy valamiről lemaradjak!”

„…híres színésznő leszek!”

„Most is úgy néz ide, mintha én
uszítottam volna rá a vérszívókat!”
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iI/3/A)

Igeidők – A
Írd le az eseményeket múlt időben!
Ma van az évnyitó.
___________________________________________________________________________________
Az iskola udvarán gyülekezünk.
___________________________________________________________________________________
Akadnak nekünk is vidám perceink az évnyitón.
___________________________________________________________________________________
Peti strandlabdával a hóna alatt érkezik.
___________________________________________________________________________________
Ő is elcsöndesedik, mert az igazgató néni a mikrofonhoz lép.
___________________________________________________________________________________

Igeidők – B
Írd le az eseményeket múlt időben!
A fiúk savanyú képpel állnak az udvaron.
___________________________________________________________________________________
Zsófi arcán piros pöttyök virítanak.
___________________________________________________________________________________
Anna begipszelt karral ül mellettem.
___________________________________________________________________________________
Lilla ebben a pillanatban érkezik.
___________________________________________________________________________________
Lilla komoly beszélgetésbe kezd Zsuzsival.
___________________________________________________________________________________

VÉGE A NYÁRNAK, ÚJRA A CSAPATBAN

Kötőszavak – A
amikor de ahol mert mintha ezért
Bálint az iskolaudvaron áll, ............................................. újra találkozik osztálytársaival.
Bálint kedvetlen, .............................................�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
nem volt ideje eleget játszani a nyáron.
Keveset focizhatott, .............................................������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
nem kopott le a stopli a cipőjéről.
Amikor eltették a pecabotját, úgy érezte, .............................................�����������������
��������������������������������������������������������������
temetésen volna.
Bosszankodik a lányokon, .......................�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
elneveti magát, .......................�������������������
������������������������������������������
Zsolt tréfálkozik.

Kötőszavak – B
de ezért hogy mintha ahol amikor
Kata jól érezte magát a nyáron, ............................................. várta már az iskolát.
A cseresznyefán ült, ............................................. nagy döntést hozott.
Lovastáborban is volt, ............................................. megtanult ügetni.
Lilla nem változott semmit, ............................................. most is elkésett az évnyitóról.
Zsófi úgy néz Katára, ....................... ő tehetne arról, ....................... .összecsipkedték a szúnyogok.
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iI/4.

Feladatlap
Hasonlítsd össze Bálint és Kata gondolatait, viselkedését! Írd a tulajdonságot jelölő szavakat
a nevek után!
(Lesz olyan szó, amely egyikhez sem illik és olyan is, amely mindkettőhöz!)
lelkes, szomorú, érdeklődő, unott, kedvetlen, elégedetlen, bosszús, nyitott, zárkózott, gúnyos, letört, értetlen, közömbös, ábrándozó, gúnyos, felháborodott, beletörődő
Kata:______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Bálint:_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
+ Feladat: Húzd alá azt a két szót, melyeket tárgyakra is használunk! Írj velük két-két mondatot,
egyszer emberre, egyszer tárgyra vonatkoztatva!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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IiI/1.
KÉPESLAPOK
Szia Öcsi !
Megérkeztünk a táborba. Az első éjszaka hajnalig beszélgettünk Lillával. Másnap, amikor a
strandra mentünk, olyan álmos voltam, hogy rögtön ______________________________
_______________________________________________________________________
Amikor felébredtem, már késő volt, rendesen leégett a hátam. Te vigyázz jobban magadra!
										

Zsófi

Szia Dávid!
Képzeld, mi történt velünk! Apu kollégája vitorlázni hívott a Balatonra.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Már mindenki felvette a mentőmellényt, de szerencsére a vihar lecsendesült. Fázva, csurom
vizesen értünk a kikötőbe.
										
Peti
Szia Zsolt!
Te éjszakáztál már erdőben? Mert én igen! A vándortáborban eltévedtünk és kénytelenek voltunk az erdőben felverni a sátrat. A sok furcsa nesz és bagolyhuhogás között nem volt könnyű elaludni. De az igazi meglepetés másnap reggel ért! Amikor kikászálódtunk a sátorból,
láttuk __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
										
Bálint
Szia Nagyi!
Végre, itt vagyunk Párizsban! Az első utunk természetesen a Mona Lisához vezetett. Tudod, milyen régóta szeretném látni. De aztán jött a meglepetés! A múzeumban a kép előtt hatalmas tömeg ácsorgott, sehogy
se tudtam közelebb férkőzni hozzá. Én meg még azt
hittem, hogy magányosan nézegethetem a világ leghíresebb festményét! Szerencsére támadt egy jó ötletem.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________
							

Anna
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Szia Anyu!
Szombaton Otti nénivel a Veszprémi Állatkertben voltuk. Otti
néni új szalmakalapot vásárolt, azt viselte nagy büszkén. Még virágok is voltak rajta. Szerintem elég viccesen nézett ki, de Otti néninek mindig furcsa ízlése volt. Amikor a zsiráfokhoz értünk
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A kalap mentehetetlen volt. De sebaj, legalább van egy jó ötletem, mit vegyünk Otti néni
szülinapjára!
									
Kata

IV/2/a
Szellemkastély
Életemben először mehettem táborba. Sajnos sokat esett az eső. Az egyik nap ebédre túrógombóc volt. Amikor már harmadik napja esett, a fiúk elhatározták, hogy szellemkastélyt építenek a faházukban. Én voltam az első, akin kipróbálták. A tábor mellett volt egy sportpálya.
A szobában majdnem teljesen sötét volt, az ablakokat kartonpapírokkal letakarták. Nálunk is
sok kartonpapír van a padláson. Először egy ágyra ültettek, ami hirtelen megmozdult. Biztos
az ágynemű között rejtőzött valaki. Amikor pedig elindultam, a szőnyeg imbolygott a lábam
alatt, mert rongyokat tömködtek alá. Aznap a sárgacsíkos blúz volt rajtam. Volt egy hatalmas
szekrény, abba kellett beülni. Az szekrényajtót rám zárták, aztán dörömböltek, és félelmetes
hangokat adtak ki. Aztán hirtelen csend lett. Kinéztem, de a szoba üres volt. Már indultam
kifelé, amikor fehér lepedős kísértetek támadtak rám nagy kiabálással. A végén tényleg jól
rám ijesztettek! Este a tábortűznél elveszítettem a hajpántomat, de aztán szerencsére megtaláltam.

VÉGE A NYÁRNAK, ÚJRA A CSAPATBAN

IV/2/B
Vízitúra
Augusztus elején kétnapos vízi túrán voltunk. Egész idő alatt borult volt az ég. A negyedik
napon már minden porcikánk sajgott. Kemény túra volt. A folyón felfelé eveztünk az áramlással szemben. Ráadásul leégett a hátam. Még jó hogy csak fiúk jelentkeztek, a lányok biztosan
nehezebben viselték volna a fárasztó gyaloglást. Kikötöttünk, felvertük a sátrakat. Este a fáradtságtól gyorsan elaludtam. Amikor reggel kinyitottam az ablakot, a lányok már készítették
a reggelit. A tó vize nyugodt volt. Miután összepakoltunk, indultam a csónakhoz. Egyszer csak
a hátam mögött felcsendült a „Boldog Szülinapot!” Jó fejek, nem felejtették el, hogy július 12én van a névnapom!

IV/3
Sok-sokk
Másold le úgy a szöveget, hogy a „sok” szó helyett más kifejezéseket használsz!
Sok izgalmas dolog történt velem az edzőtáborban. Szerencsére sok barátot is szereztem, így
nem unatkoztam sokat. Délelőtt is, délután is volt edzés. A felülések és fekvőtámaszok mellett
nem sok időnk volt a pihenésre.

Jó, jó, de most már elég!
Másold le úgy a szöveget, hogy a „jó” szó helyett más kifejezéseket használsz!
Képzeld, voltunk a Vidámparkban! Nagyon jó volt! Az elvarázsolt kastélyhoz jó hosszú sor állt,
de mi végigálltuk. Nem bántuk meg! Nagyon jó volt látni magunkat a görbe tükörben. Apu a
céllövöldében olyan jól célzott, hogy megnyertük az óriás plüssmacit. De a legjobb mégiscsak
a dodzsemezés volt. Az öcsém olyan jól vezetett, hogy minden ütközést elkerültünk. A végén
még vattacukrot is kaptunk. Hát az olyan jó volt, még most is a számban érzem az ízét!

Se vége, se hossza
Tagold mondatokra a szöveget!
Életemben először ültem repülőn és nagyon izgultam amikor a kifutópályán gyorsítani kezdett
a gép és éreztem ahogyan lassan felemelkedünk a földről és láttam hogy egyre kisebbek lesznek
odalent a házak és amikor elértük az utazási magasságot már teljesen megnyugodtam és alig
vártam hogy hozzák az ebédet mert a nagy izgalomban farkas éhes lettem.

31

32

Szövegértés-szövegalkotás „A” 4. évfolyam

IV/4
Feladatlap
Csodás idő van, a teraszon sokan napoznak. 		

		

Anna

A manó ravasz volt.							

……………………….

Laci ötven fekvőtámaszt akar csinálni.				

……………………….

Ilyen szép piros alma ritkaságszámba megy!			

……………………….

Kár, hogy elmondtad másnak a titkunkat!			

……………………….

Eresz tervezésével nem foglalkozom! 				

……………………….

A hajó zsiliphez közeledett.					

……………………….

Hamar citromot, rettentően édes ez a tea!			

……………………….

Klári remekül rajzol, táncol és hegedül.				

……………………….

Pali lila inget visel.							

……………………….

A KÜLFÖLDI FIÚ

Készítette:

Fonyódi Gábor

Modulleírás
A feladatok összideje meghaladja a 2 x 45 percet. A tanító döntésén múlik, mit használ fel a javasoltakból. A feladatok elhagyhatók,
kiegészíthetők, mással is pótolhatók.
A modul célja:

Az itt ajánlott gyakorlatok a befogadói magatartás alapozása mellett a
kötet címében jelzett ÉN, TE, MI szóhármas helyzeteihez köthetők.
ÉN: önismeret és társakhoz való viszony, önfejlesztés
TE: társas kapcsolatok, az osztálytársak megismerése, együttműködés
MI: közösségteremtés, csapatépítés, az összetartozás élményének
átélése
A kötetben szereplő írások a gyerekeket megszólítani vágyó,
élményanyagukat aktivizáló szándékkal íródtak. Ezért a modulban
a szövegelemző műveletekkel és a tanultak elmélyítésével
azonos hangsúlyt kapnak az ÉN, TE, MI-ben jelzett készségeket,
képességeket, célokat szolgáló feladatok.
Az olvasmány az osztály egy tagját állítja középpontba, aki sajátos
helyzete révén elkülönül a többiektől.
A szövegbefogadás előkészítése során (I.) olyan gyakorlatokat javasolunk, amelyek a tanulókkal játékos formában átélhetővé teszik, hogy a
vélemények, gondolatok, érzések hányféleképpen strukturálhatják az
osztályközösséget. A gyakorlatok végrehajtása során a tanulók olyan
társakban is felfedezhetik a rokon vonásokat, akikhez a mindennapok
során távolságtartóan vagy éppen ellenségesen viszonyulnak. Ez segíthet egymás elfogadásában, az összetartozás élményének erősítésében.
A jelentésteremtés (II.) feladataiban a szövegelemző műveleteket és a szereplők magatartásának értékelését állítottuk fókuszba, de az anyanyelvi
ismeretszerzéshez és önálló szövegalkotáshoz is kínálunk feladatot.
A reflektálásban (III.) az anagramma egyik sajátos fajtájával, a palindrom szavakkal ismerkedhetnek a tanulók.

Ajánlott időkeret:
Ajánlott korosztály:
Kapcsolódási pontok:
A képességfejlesztés fókuszai:

2 x 45 perc
9-10 év
szociális, környezeti és életviteli kompetenciaterületek
Barátság és konfliktusok az iskolai helyzetben. A befogadói magatartás
alapozása, saját élmények mozgósítása, véleményalkotás, az olvasottak
értelmezése
Kognitív kompetencia: gondolkodási képességek, problémamegoldás
és alkotás képessége
Szociális kompetencia: kommunikatív és együttélési képesség
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Ráhangolódás
A tanulók előzetes tapasztalatainak felidézése

1. Válassz sarkot!
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

1. Az osztályterem sarkait számozzuk be, vagy lássuk el valamilyen más jelzéssel. A diákok mindig abba a sarokba álljanak, amelyik a választásukat megjeleníti. Példa: „Melyik a kedvenc évszakod? Egyes sarok: tavasz,
kettes sarok: nyár, hármas sarok: ősz, négyes sarok: tél.”
2. A felvázolt lehetőségek elhangzása után hagyjunk rövid gondolkodási időt, majd mindenki a kezében tartott kis papírra írja fel annak a saroknak a számát/jelét, amely választását megjeleníti. (Ez azért fontos, hogy a
választást ne az határozza meg, hogy a „barátom hova megy”, hanem a tanulók saját döntése.)
Adjunk jelet, amelyre mindenki elindulhat a választásának megfelelő sarokba.
3. Ha minden gyerek elfoglalta a helyét, akkor az azonos sarkokban állók megbeszélik a választásukat. Próbáljanak minél több érvet felsorakoztatni döntésük mellett. Végül egy szószóló ismerteti a többi sarokban állóval
az indokokat. Ezután új szempont, új választás következik.
Témák lehetnek:
a) Évszakok
b) Hősök
c) Kedvenc állat
d) Hivatás
e) Kedvenc tantárgy
f) A gyerekek maguk is javasolhatnak témákat
Lehet olyan témákat is javasolni, ahol négynél kevesebb a választási lehetőségek száma.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Saját vélemény kifejezésre juttatása, érvelés
MÓDSZEREK: Véleménynyilvánítás
ESZKÖZÖK: 4db A/4-es lap a terem négy sarkában megszámozva vagy jellel ellátva, írólap és írószer minden

gyereknél

2. a) Nem mondom, mutatom!
TERVEZETT IDŐ: 5-10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: „Külföldön vagy. Nem beszéled az ott élő emberek nyelvét, de nagyon fontos, hogy

megértesd magad velük. Hogyan mutogatod, játszod el, hogy mit szeretnél, mire van szükséged?”
A feladatra vállalkozó tanuló fülébe súgunk egy szituációt, amit úgy kell elmutogatni az osztály előtt, hogy
a többiek kitalálják, mi a probléma. Például:
– éhes vagy
– szomjas vagy
– fázol
– álmos vagy
– írószerre van szükséged
– fáj a fogad, fogorvost keresel

A KÜLFÖLDI FIÚ
– elveszítetted a bőröndödet
– tudni szeretnéd, hány óra van
– elszakadt a nadrágod, tűre, cérnára van szükséged
– a legközelebbi uszodát keresed
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Gondolati, érzelmi reakciók kifejezése testbeszéddel
MÓDSZEREK: Dramatikus játék
ESZKÖZÖK: Papírcsíkok felvágva

Papírcsíkok



ÉHES VAGY.
SZOMJAS VAGY.
FÁZOL.
ÁLMOS VAGY.
ÍRÓSZERRE VAN SZÜKSÉGED.
FÁJ A FOGAD, FOGORVOST KERESEL.
ELVESZÍTETTED A BŐRÖNDÖDET.
TUDNI SZERETNÉD, HÁNY ÓRA VAN.
ELSZAKADT A NADRÁGOD,TŰRE, CÉRNÁRA VAN SZÜKSÉGED.
A LEGKÖZELEBBI USZODÁT KERESED.

Javaslat további
megoldásra
Lehet csoportban is játszani. Minden csoport a szituációkat papírcsíkokon kapja meg, amelyeket írással lefelé az asztalra teszünk. Sorban
mindenki húz egyet, majd eljátssza a csoport többi tagjának, akik találgatnak. Ha sikerül megfejteni, jöhet a következő játékos.

2. b) Halandzsapárbeszéd
TERVEZETT IDŐ: 5-10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: A feladatra jelentkezőkből párokat alakítunk, akik egy általuk kitalált halandzsanyelven be-

szélgetni kezdenek. A hangok dallamából, a kézmozdulatokból, a mimikából kell kiolvasni, miről beszélgethetnek,
milyen a viszony kettejük között.
A párok improvizáljanak, előzetesen ne beszéljék meg, mi történjen. A megfejtésnél természetesen több
értelmezési lehetőséget is elfogadhatunk.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Gondolati, érzelmi reakciók kifejezése testbeszéddel, együttműködés
MÓDSZEREK: Dramatikus játék
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II. Jelentésteremtés
A szöveggel való ismerkedés

1. Olvasókártya
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: 1. A táblán szólásmondások, például:

Jobb adni, mint kapni.
Jobb egy adok, mint száz kérek.
Kihúz valakit a csávából.
Háta mögött áll valakinek.
A hóna alá nyúl valakinek.
Jobb kéz a balnak segítője.
Kis szél is hajtja a malmot.
Mit fejeznek ki? Mondjatok példát, mikor használnátok?
2. A külföldi fiú szövegét a tanulók némán, önállóan elolvassák.
Az olvasási nehézséggel küzdőknek a tanító olvassa fel a szöveget, csak utána kezdjék el az önálló olvasást. Másik ajánlott lehetőség: a tanuló egy jól olvasó társával alkosson párt, aki hangosan felolvassa neki a szöveget.
3. Aki készen van, az az olvasókártya segítségével ellenőrizheti szövegértését, szövegemlékezetét. (Lásd Olvasókártya!)
4. Amikor mindenki készen van, beszélgethetünk arról, voltak-e a gyerekeknek a leírtakhoz hasonló élményeik, mennyire hatékony Olivér módszere, van-e más ötletük a nyelvtanuláshoz, mit mondanának egy külföldinek, miért hasznos megtanulni magyarul. Fontos megbeszélnivaló még:
– Talpra magyar – Mi a vers igazi címe? (Ki a költője?)
– Mit jelent az, hogy a Micimackó „jobb, mint az eredeti”? Ki fordította magyarra a könyvet?
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Szövegértés, olvasott történet elmesélése, reflektálás az olvasottakra, önálló

ismeretszerzésre való igény felkeltése

MÓDSZEREK: Néma értő olvasás, beszélgetés
ESZKÖZÖK: Táblán szólásmondások, szöveg, olvasókártya (lehet a táblán vagy írásvetítőn is)

A KÜLFÖLDI FIÚ

Szöveg
A külföldi fiú (2. a)								

OLIVÉR

Két új fiú érkezett hozzánk, Levente és Tom. Tom külföldi. Az édesapja itt kapott munkát. Lehet, hogy évekig maradnak. A szüneti zsibongásban csak ül a padjában, nem szól, és nem szólnak hozzá.
Eszembe jutott, amikor a szüleimmel külföldön voltunk, és a pályaudvaron elsodródtunk egymástól. Ott
álltam a nagy tömegben egyedül, és nagyon elveszettnek éreztem magam. Mert külföldön én vagyok a külföldi fiú.
Elhatároztam, hogy Tommal elkezdünk egy füzetet. Ő rajzol, én odaírom a szót. Milyen jó lesz, ha megtanul magyarul! Szavalhatja a Talpra magyart, elolvashatja a Micimackót, ami „jobb, mint az eredeti”.
De addig még sokat kell tanulnia. Hogy gyorsabban haladjunk, összegyűjtöm azokat a szavakat, amelyek
oda is, vissza is értelmesek. Egy szót megtanul, és máris kettőt tud!
ló – ól
kép – pék
rák – kár
kar – rak
láb – bál
tér – rét
kerék – kérek

Olvasókártya
Ki meséli a történetet? Ki szerepel a történetben?
Válaszold meg magadban?
Hány új fiú érkezett az osztályba?
Miért jött Tom Magyarországra?
Milyen emlék segített Olivérnek megérteni Tom helyzetét?
Mit gondol Olivér, miért jó megtanulni magyarul?
Hogyan szeretné Olivér felgyorsítani Tom tanulását?
Hogyan szerepel a szövegben?
szüneti lármában
szüneti hangzavarban
szüneti zsibongásban
egyedül van, nem foglalkoznak vele
nem szól, és nem szólnak hozzá
nem jönnek hozzá, ő sem megy sehova
elvesztettük egymást
elsodródtunk egymástól
eltávolodtunk egymástól
nem tudtam, mit csináljak
elveszettnek éreztem magam
eltévedtem

Megoldás
szüneti lármában  szüneti zsibongásban
egyedül van, nem foglalkoznak vele  nem szól, és nem szólnak hozzá
elvesztettük egymást  elsodródtunk egymástól
nem tudtam, mit csináljak  elveszettnek éreztem magam
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2. Anyanyelvi tapasztalatszerzés
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Az alábbi feladatok az olvasmány szövegéhez kapcsolódva az anyanyelvi tapasztalat-

szerzést szolgálják. (Ugyanakkor a kötőszavak helyes alkalmazása a szövegértés próbája is!)
Szövegértési problémával küzdő tanulónál a tanító segítő jelenléte szükséges.

KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Feladatvégzés meghatározott szempontok alapján, nyelvhasználati tapasz-

talatok, szövegösszefüggés megteremtése
MÓDSZEREK: Gyakorlás

ESZKÖZÖK: Feladatlap minden tanulónál (lehet a táblán vagy írásvetítőn is)

Feladatlapok
Igeidők
Írd le az eseményeket múlt időben!
A szüneti zsibongásban csak ül a padjában, nem szól, és nem szólnak hozzá.
________________________________________________________________
Ő rajzol, én odaírom a szót.
________________________________________________________________
Szavalhatja a Talpra magyart, elolvashatja a Micimackót.
________________________________________________________________
Összegyűjtöm a szavakat.
________________________________________________________________
Egy szót megtanul, máris kettőt tud!
________________________________________________________________

Megoldás
A szüneti zsibongásban csak ült a padjában, nem szólt, és nem szóltak hozzá.
Ő rajzolt, én odaírtam a szót.
Szavalhatta a Talpra magyart, elolvashatta a Micimackót.
Összegyűjtöttem a szavakat.
Egy szót megtanult, máris kettőt tudott!

Kötőszavak
mert hogy és milyen ezért ha de amíg
Tom azért érkezett az osztályba, ……… mert édesapja itt talált munkát.
Olivér nem találta a szüleit a pályaudvaron, ……… kétségbeesett.
Olivér segít Tomnak, ……… látja, ……… egyedül van.
Gyorsan haladnak a tanulásban, .. még sokáig fog tartani, ……… Tom megtanul magyarul.
Olivér szeretné, ……… Tom megtanulná a Talpra magyart ……… elolvasná a Micimackót.

Megoldás
Tom azért érkezett az osztályba, mert édesapja itt talált munkát.
Olivér nem találta a szüleit a pályaudvaron, ezért kétségbeesett.
Olivér segít Tomnak, mert látja, hogy egyedül van.
Gyorsan haladnak a tanulásban, de még sokáig fog tartani, amíg Tom megtanul magyarul.
Olivér szeretné, ha Tom megtanulná a Talpra magyart és elolvasná a Micimackót.

A KÜLFÖLDI FIÚ

3. Önálló szövegalkotás
TERVEZETT IDŐ: A feladatválasztástól függően 10-30 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Az olvasmány szövegéből kiindulva rövid, önálló szövegalkotási feladatokat is adhatunk a tanulóknak. A tanulók választhassanak különböző témák és szövegalkotási típusok közül. Néhány ötlet:
A) Saját élményanyag felidézése, megfogalmazása:
– Történt veled már olyan, hogy valahol elvesztetted a szüleidet? Mit csináltál?
– Volt olyan, hogy te is magányosan ültél a padban? Miért?
– Írj egy példát arra, hogyan tud egy ember segíteni a másikon!
B) Fantáziát, humort „igénylő” feladatok
– Győzz meg egy külföldit, hogy tanuljon meg magyarul!
– Írj ötleteket, hogyan lehetne Tomot gyorsan magyarra tanítani! (Az is nagyon fontos, hogy jó hangulatban teljenek a nyelvórák!)
Felkínálhatunk olyan feladatot is, amelyet azok választhatnak, akiknek még nehézséget okoz az önálló szövegalkotás. (Ezek lehetnek időkitöltő feladatok is a fogalmazást előbb befejezőknek.)
Például:
A) Másolási feladat
Másold le azt a részletet a szövegből,
– amit humorosnak találtál!
– ami különösen tetszett!
B) Folytasd Olivér listáját! Keress még olyan szavakat, amelyeket ha visszafelé olvasol, értelmes szót
kapsz!
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Kreatív írás
MÓDSZEREK: Önálló írás

III. Reflektálás
A tanultak elmélyítése, alkalmazása

1. Útiszótár külföldinek
TERVEZETT IDŐ: 10-15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:
Az alábbi feladat része lehet az anyanyelvi ismeretek év eleji ismétlésének, a mondatfajták, a mondatvégi
írásjelek gyakorlásának.
„Mit tanítanál meg először magyarul egy külföldinek? Készíts úti szótárat!
Írd össze azokat a mondatokat, amelyekre szerinted nagy szüksége van egy külföldinek a következő helyszínek egyikén!”
a) az iskolában
b) az étteremben
c) a piacon
d) a játszótéren
e) a moziban
f) az orvosnál
A tanulók válasszanak egy helyszínt. A gyűjtésben szerepeljen köszönés, kérés, kérdés.
Érdemes először egy tanító által irányított közös mondatgyűjtéssel kezdeni, amikor a tanító segít a feladat
értelmezésében, megoldásában.
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A feladat lehet önálló és páros munka is. (Páros munka esetén mindketten írják le a közösen megalkotott
mondatokat, a végén ellenőrizzék egymás munkáját!)
A munka végén a közös helyszínt választó tanulók (tanulópárok) összeülhetnek, felolvashatják egymásnak
a gyűjtésüket, majd a helyükre visszaülve kiegészíthetik a munkájukat a másoktól hallott mondatokkal.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Mondatok gyűjtése, rendszerezése megadott szempont szerint
MÓDSZEREK: Egyéni vagy páros feladatmegoldás
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA Az eddig tanult helyesírási szabályok ismétlése.

Milyen helyesírási szabályokra hívnád fel a figyelmét egy külföldi diáknak, aki magyarul tanul? Gyűjtsétek
össze!

2. Palindrom szavak, mondatok
TERVEZETT IDŐ: 15 + 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Vannak olyan szavaink, szókapcsolataink, amik oda is, visszafelé olvasva is értelmesek.

(Ilyen szavakat használt az olvasmányban Olivér Tom tanításánál is.) Két fajtáját különböztetjük meg:
I. Visszafelé olvasva is ugyanaz
szó: sós, kerek, icipici			

szókapcsolat: Géza, kék az ég.

II. Visszafelé olvasva is értelmes
szó: kár – rák, kerék – kérek		

szókapcsolat: Tököt kötök. – Kötök tököt.

A feladatlap első feladatában a meghatározásokhoz palindrom szavakat, mondatokat kell találni a lapon szereplő szó- és mondatkészletből, majd lemásolni a meghatározás mellé.
A második feladatban a tanulók maguk is próbálkozhatnak meghatározások megfogalmazásával. A saját
meghatározások pontosságát ellenőrizhetik, ha az osztálytársaknak feladják megfejtésre.
Önálló feladat, az ellenőrzés lehet frontális vagy páros munka.
A munka közben a tanulók megismerkedhetnek az anagramma e sajátos fajtájával. Házi feladatnak is adható.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Szókincsbővítés, nyelvi találékonyság
MÓDSZEREK: Egyéni feladatmegoldás
ESZKÖZÖK: Feladatlap minden tanulónál

Feladatlap I.
1. Keresd meg, melyik szóra illik a meghatározás!
aha, anya, apa, bab, báb, búb, csúcs, eke, isi, juj, kék, lel, lehel, pap, púp, sas, sós, szósz, szösz,
tét, uhu, vív, zúz, dagad, görög, kajak, kerek, konok, könyök, körök, lehel, locsol, lohol, sebes,
temet, tetet, tettet, icipici, mozizom, találat
karod része:		
nem szögletes:		
ha értem, ezt mondom:
színlel:			

………….
………….
………….
………….

föld alá tesz: 			
innen már lefelé vezet az út:
nem kívánt dudor: 		
makacs:			

………….
………….
………….
………….

A KÜLFÖLDI FIÚ
2. Most rajtad a sor! Írj meghatározásokat a szavakhoz! (Lehetnek tréfásak is!) Az üresen
hagyott helyekre te választhatsz szavakat!
sas
kék
sebes
vív
icipici
apa
locsol
báb
……..
……..












………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Megoldás
könyök, kerek, aha, tettet, temet, csúcs, búb, konok

Feladatlap II.
1. Írd a meghatározások alá a mondatokat!
Indul a görög aludni. Komor romok. Néma mén. Csak a mama makacs. Keresik a tavat a kis
erek. Erős a sas őre.
Hallgatag állat:
…………………………………………………………………………………
Morcos vármaradványok:
…………………………………………………………………………………
A családban mindenki engedékeny, kivéve egy valakit:
…………………………………………………………………………………
Pici vízfolyások állóvizet kutatnak:
…………………………………………………………………………………
Athéni férfi szundítani megy:
…………………………………………………………………………………
A madárnak izmos az őrző-védője:
…………………………………………………………………………………
2. Most rajtad a sor! Írj meghatározásokat a mondatokhoz! (Lehetnek tréfásak is!)
Rút, dagadt úr



.……………………………………………………………

Szárad a darázs 

.……………………………………………………………

Megoldás
Néma mén.
Komor romok.
Csak a mama makacs.
Keresik a tavat a kis erek.
Indul a görög aludni.
Erős a sas őre.
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Javaslat további
megoldásra
A) Írj olyan mondatokat, amelyekben palindrom szó is előfordul! Vigyázz, a kiválasztott szavakat nem lehet toldalékolni!
B) Párbaj palindrom szavakkal:
Két párbajozó felváltva palindrom szavakat mond. Az veszít,
aki nem tudja folytatni, ill. már elhangzott szót mond.

A KÜLFÖLDI FIÚ

Mellékletek
i/2/a



ÉHES VAGY.
SZOMJAS VAGY.
FÁZOL.
ÁLMOS VAGY.
ÍRÓSZERRE VAN SZÜKSÉGED.
FÁJ A FOGAD, FOGORVOST KERESEL.
ELVESZÍTETTED A BŐRÖNDÖDET.
TUDNI SZERETNÉD, HÁNY ÓRA VAN.
ELSZAKADT A NADRÁGOD,TŰRE, CÉRNÁRA VAN
SZÜKSÉGED.
A LEGKÖZELEBBI USZODÁT KERESED.
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Ii/1
A külföldi fiú (2. a)								

OLIVÉR

Két új fiú érkezett hozzánk, Levente és Tom. Tom külföldi. Az édesapja itt kapott munkát.
Lehet, hogy évekig maradnak. A szüneti zsibongásban csak ül a padjában, nem szól, és nem
szólnak hozzá.
Eszembe jutott, amikor a szüleimmel külföldön voltunk, és a pályaudvaron elsodródtunk egymástól. Ott álltam a nagy tömegben egyedül, és nagyon elveszettnek éreztem magam. Mert
külföldön én vagyok a külföldi fiú.
Elhatároztam, hogy Tommal elkezdünk egy füzetet. Ő rajzol, én odaírom a szót. Milyen jó
lesz, ha megtanul magyarul! Szavalhatja a Talpra magyart, elolvashatja a Micimackót, ami „jobb,
mint az eredeti”.
De addig még sokat kell tanulnia. Hogy gyorsabban haladjunk, összegyűjtöm azokat a szavakat, amelyek oda is, vissza is értelmesek. Egy szót megtanul, és máris kettőt tud!
ló – ól
kép – pék
rák – kár
kar – rak
láb – bál
tér – rét
kerék – kérek
Olvasókártya
Ki meséli a történetet? Ki szerepel a történetben?
Válaszold meg magadban?
Hány új fiú érkezett az osztályba?
Miért jött Tom Magyarországra?
Milyen emlék segített Olivérnek megérteni Tom helyzetét?
Mit gondol Olivér, miért jó megtanulni magyarul?
Hogyan szeretné Olivér felgyorsítani Tom tanulását?
Hogyan szerepel a szövegben?
szüneti lármában
szüneti hangzavarban
szüneti zsibongásban
egyedül van, nem foglalkoznak vele
nem szól, és nem szólnak hozzá
nem jönnek hozzá, ő sem megy sehova
elvesztettük egymást
elsodródtunk egymástól
eltávolodtunk egymástól
nem tudtam, mit csináljak
elveszettnek éreztem magam
eltévedtem

A KÜLFÖLDI FIÚ

Ii/2
Feladatlapok
Igeidők
Írd le az eseményeket múlt időben!
A szüneti zsibongásban csak ül a padjában, nem szól, és nem szólnak hozzá.
___________________________________________________________________________________
Ő rajzol, én odaírom a szót.
___________________________________________________________________________________
Szavalhatja a Talpra magyart, elolvashatja a Micimackót.
___________________________________________________________________________________
Összegyűjtöm a szavakat.
___________________________________________________________________________________
Egy szót megtanul, máris kettőt tud!
___________________________________________________________________________________
Kötőszavak
mert hogy és milyen ezért ha de amíg
Tom azért érkezett az osztályba, ……… mert édesapja itt talált munkát.
Olivér nem találta a szüleit a pályaudvaron, ……… kétségbeesett.
Olivér segít Tomnak, ……… látja, ……… egyedül van.
Gyorsan haladnak a tanulásban, .. még sokáig fog tartani, ……… Tom megtanul magyarul.
Olivér szeretné, ……… Tom megtanulná a Talpra magyart ……… elolvasná a Micimackót.
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IiI/2
Feladatlap I.
1. Keresd meg, melyik szóra illik a meghatározás!
aha, anya, apa, bab, báb, búb, csúcs, eke, isi, juj, kék, lel, lehel, pap, púp, sas, sós, szósz, szösz,
tét, uhu, vív, zúz, dagad, görög, kajak, kerek, konok, könyök, körök, lehel, locsol, lohol, sebes,
temet, tetet, tettet, icipici, mozizom, találat
karod része:			

………….

föld alá tesz: 				

………….

nem szögletes:		

………….

innen már lefelé vezet az út:

………….

ha értem, ezt mondom:

………….

nem kívánt dudor: 			

………….

színlel:			

………….

makacs:				

………….

2. Most rajtad a sor! Írj meghatározásokat a szavakhoz! (Lehetnek tréfásak is!) Az üresen hagyott helyekre te választhatsz szavakat!
sas



………………………………………………………………………

kék



………………………………………………………………………

sebes 

………………………………………………………………………

vív



………………………………………………………………………

icipici 

………………………………………………………………………

apa



………………………………………………………………………

locsol 

………………………………………………………………………

báb



………………………………………………………………………

…….. 

………………………………………………………………………

…….. 

………………………………………………………………………

A KÜLFÖLDI FIÚ

Feladatlap II.
1. Írd a meghatározások alá a mondatokat!
Indul a görög aludni. Komor romok. Néma mén. Csak a mama makacs. Keresik a tavat a kis
erek. Erős a sas őre.
Hallgatag állat:
…………………………………………………………………………………
Morcos vármaradványok:
…………………………………………………………………………………
A családban mindenki engedékeny, kivéve egy valakit:
…………………………………………………………………………………
Pici vízfolyások állóvizet kutatnak:
…………………………………………………………………………………
Athéni férfi szundítani megy:
…………………………………………………………………………………
A madárnak izmos az őrző-védője:
…………………………………………………………………………………
2. Most rajtad a sor! Írj meghatározásokat a mondatokhoz! (Lehetnek tréfásak is!)
Rút, dagadt úr



.……………………………………………………………

Szárad a darázs



.……………………………………………………………
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Készítette:

Fonyódi Gábor

Modulleírás
A feladatok összideje meghaladja a 2 x 45 percet. A tanító döntésén múlik, mit használ fel a javasoltakból. A feladatok elhagyhatók,
kiegészíthetők, mással is pótolhatók.
A modul célja:

Az itt ajánlott gyakorlatok a befogadói magatartás alapozása mellett a
kötet címében jelzett ÉN, TE, MI szóhármas helyzeteihez köthetők.
ÉN: önismeret és társakhoz való viszony, önfejlesztés
TE: társas kapcsolatok, az osztálytársak megismerése, együttműködés
MI: közösségteremtés, csapatépítés, az összetartozás élményének
átélése
A kötetben szereplő írások a gyerekeket megszólítani vágyó,
élményanyagukat aktivizáló szándékkal íródtak. Ezért a modulban
a szövegelemző műveletekkel és a tanultak elmélyítésével
azonos hangsúlyt kapnak az ÉN, TE, MI-ben jelzett készségeket,
képességeket, célokat szolgáló feladatok.
Az olvasmány az osztály egy olyan tagját állítja középpontba, aki egy
sajátos tulajdonsága révén különbözik a többiektől.
A szövegbefogadás előkészítése során (I.) olyan gyakorlatokat javasolunk, amelyek a tanulókkal játékos formában átélhetővé teszik, hogy a
vélemények, gondolatok, érzések hányféleképpen strukturálhatják az
osztályközösséget. A gyakorlatok végrehajtása során a tanulók olyan
társakban is felfedezhetik a rokon vonásokat, akikhez a mindennapok
során távolságtartóan vagy éppen ellenségesen viszonyulnak. Ez segíthet egymás elfogadásában, az összetartozás élményének erősítésében.
A jelentésteremtés (II.) feladataiban a szövegelemző műveleteket és a
szereplők magatartásának értékelését állítottuk fókuszba, de az anyanyelvi ismeretszerzéshez is kínálunk feladatot.
A reflektálásban (III.) szereplő feladatoknak nem célja, hogy konkrét
életviteli tanácsokat adjon az egészséges táplálkozással kapcsolatban,
inkább csak a gyerekek figyelmét próbálja a változatos, egészséges táplálkozás fontosságára felhívni.

Ajánlott időkeret:
Ajánlott korosztály:
Kapcsolódási pontok:
A képességfejlesztés fókuszai:

2 x 45 perc
9-10 év
szociális, környezeti és életviteli kompetenciaterületek
Barátság és konfliktusok az iskolai helyzetben. Életviteli, táplálkozási
alternatívák jelzése. A befogadói magatartás alapozása, saját élmények
mozgósítása, véleményalkotás, az olvasottak értelmezése
Kognitív kompetencia: gondolkodási képességek, problémamegoldás
és alkotás képessége
Szociális kompetencia: kommunikatív és együttélési képesség

BIO

A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Ráhangolódás
A tanulók előzetes tapasztalatainak felidézése

1. a) Mi igen, mások nem
TERVEZETT IDŐ: 10 perc

TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:
4-5 fős csoportokban játszható. Az egy csoportba tartozó diákok keressenek minél több olyan dolgot, amiben
egyezik az ízlésük, amit a csoport minden tagja szeret. A közös kedvencek egy lapra kerülnek. Mindenki tegyen javaslatot. (Az írnok mellé kinevezhetünk minden csoportban egy bírót, aki figyel arra, hogy mindenki
szóhoz juthasson.)
Ajánlott témák, amelyeket a tanító javasolhat: étel, sport, hobbi, állatok, autók, lakóhely, család, film, együttes, sport stb.
A végén a csoportok találjanak olyan csapatnevet, amely a közös válaszokhoz kapcsolódik. (Lehet tréfás!)
Fél-fél percben mondják el a többieknek is, mi a közös bennük.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Együttműködés, kreativitás
MÓDSZEREK: Gyűjtés
ESZKÖZÖK: Írólap és írószer minden csoportnál

1. b) Strukturált rendezés
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: 4-5 fős csoportokban játszható. Minden csoport kap egy ablakot (lásd az eszközöknél!).

Az első diák valami olyanra kérdez rá, ami mindannyiukban közös lehet, például: „Szeretjük a csokoládét?”
Ha mind a négyen igennel válaszolnak, a kérdést feltevő diák a 4-es számú trapézba beírja a csoki szót, ha
hárman, akkor a 3-as számúba stb. Utána a következő diák van soron, ő kérdez és ír.
A végén a középső téglalapba beírják a csoportnevet, amely utal a közös jellemzőkre. (Lehet természetesen
tréfás is!)
A végén minden csoportban egy-egy szószóló fél percben elmondja a közös jellemzőket.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Együttműködés, rendszerezés
MÓDSZEREK: Ablak-eljárás
ESZKÖZÖk: Minden csoportnál egy ablak (Ha rendszeresen használjuk ezt a módszert, a gyerekekkel is meg-

rajzoltathatjuk az ablakot: a papír körbejár, mindenki egy vonalat húzhat.)

Ablak

4

3

1

2

49

50

Szövegértés-szövegalkotás „A” 4. évfolyam

II. Jelentésteremtés
A szöveggel való ismerkedés

1. Olvasókártya
TERVEZETT IDŐ: 20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

1. A táblán szólásmondások, ezekből (is) válogathatunk:
Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk.
(Az evés csak feltétele, nem pedig célja az életnek.)
Ha szűk a konyha, minden falat jóízű.
(Az becsüli meg igazán az ételt, aki nem dúskál benne.)
Nem él az ember széllel.
(Enni is kell az embernek, táplálékra is szükségünk van.)
Mohón esik neki, mint disznó a makknak.
(Illetlen mohósággal kezd enni.)
Ne úgy egyél, hogy Já-á-nos, Já-á-nos, hanem István, István.
(Nem illik nyitott szájjal enni.)
A fogával ássa meg az ember a sírját.
(Sok embert az visz a sírba, hogy mértéktelenül sokat eszik.)
A hasa az istene.
(Az evés és az ivás a legfőbb gondja.)
Kinek szűkös elesége, annak van jó egészsége.
(Az egészség megóvásának a mértékletes táplálkozás az egyik legfontosabb feltétele.)
Mit fejeznek ki? Mondjatok példát, mikor használnátok?
2. A Bio szövegét a tanulók némán, önállóan elolvassák.
Az olvasási nehézséggel küzdőknek a tanító olvassa fel a szöveget, csak utána kezdjék el az önálló olvasást. Másik ajánlott lehetőség: a tanuló egy jól olvasó társával alkosson párt, aki hangosan felolvassa neki a szöveget.
3. Aki készen van, az az olvasókártya segítségével ellenőrizheti szövegértését, szövegemlékezetét. (Lásd Olvasókártya!)
4. Amikor mindenki készen van, olvasási versenyt rendezhetünk:
Ki tudja hibátlanul felolvasni az ételek listáját? Ki tudja a leggyorsabban?
tofu
répatorta
hajdinakása
tökmagkrém
csicseriborsó
medvehagyma
teljes kiőrlésű tönkölykenyér szójafasírttal és rukkolával
5. Gondolkozz, töprengj! Mit jelent az alábbi két mondás?
– Az vagy, amit megeszel.
– A reggelit edd meg magad, az ebédet oszd meg a barátoddal, a vacsorát add az ellenségednek.
6. Nézz utána!
A) Mit jelent a bio?
(„Biogazdálkodás: A természeti környezettel összehangolt, annak megóvására törekvő gazdálkodás szemlélete és gyakorlata.” Persze nem ezt a választ várjuk a gyerekektől, ők inkább kérdezősködjenek, nézzék meg
az élelmiszerboltban, milyen biotermékek vannak, mi van rájuk írva stb.)
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B) Lázár Ervin egyik mesehősének neve is rövid o-ra végződik, tehát ő is kivétel! Keresd meg a Négyszögletű
Kerek Erdő című kötetben! (A féktelen eszű nyúl: Aromo)
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Szövegértés, reflektálás az olvasottakra, olvasástechnika, önálló ismeret-

szerzésre való igény felkeltése

MÓDSZEREK: Néma értő olvasás, beszélgetés
ESZKÖZÖK: Táblán szólásmondások, szöveg, olvasókártya (lehet a táblán vagy írásvetítőn is, ilyenkor a kösd

össze feladatot csak fejben oldják meg a tanulók)

Szöveg
Bio
Ági néni magyarázza az órán:
– A szóvégi ó, ő mindig hosszú, kivétel a no és nono.
– És a bio – szólal meg halkan Anna.
Anna édesanyja a nyáron részt vett egy életmódtanfolyamon. Azóta az egész család egészségesen táplálkozik.
Tízórai szünetben előkerülnek a szendvicsek, csokik, kólák. Anna azonban mindig valami
különlegeset csomagol ki. Nézzük, de nem tudjuk, hogy mi az. Anna ilyenkor érdekeseket
válaszol, például ilyeneket:
tofu,
répatorta,
hajdinakása,
tökmagkrém,
csicseriborsó,
medvehagyma,
sőt: teljes kiőrlésű tönkölykenyér szójafasírttal és rukkolával!

Olvasókártya
Ki meséli a történetet? Ki szerepel a történetben?
Válaszold meg magadban?
Melyik szabályt magyarázza Ági néni?
Miért kezdtek el Annáék egészségesen táplálkozni?
Miért állják körbe Annát a többiek?
Tudsz-e mondani olyan ételt, amit Anna felsorolt?
Kösd össze!
répa 			
hajdina 		
tökmag 		
csicseri 			
medve 			
tönköly			
szója		

borsó
hagyma
fasírt
kenyér
krém
torta
kása

Megoldás
répatorta
hajdinakása
tökmagkrém
csicseriborsó
medvehagyma
szójafasírt
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2. Anyanyelvi tapasztalatszerzés
TERVEZETT IDŐ: 10-15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Az alábbi feladatok az olvasmány szövegéhez kapcsolódva az anyanyelvi tapasztalat-

szerzést szolgálják. (Ugyanakkor a kötőszavak helyes alkalmazása a szövegértés próbája is!)
Szövegértési problémával küzdő tanulónál a tanító segítő jelenléte szükséges.

KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Feladatvégzés meghatározott szempontok alapján, nyelvhasználati tapasz-

talatok, szövegösszefüggés megteremtése
MÓDSZEREK: Gyakorlás

ESZKÖZÖK: Feladatlap minden tanulónál (Az Igeidők szövegrészletét a könyvben is kijelölhetjük.)

Feladatlapok
Igeidők
Másold le részletet úgy, hogy közben múlt időbe teszed az eseményeket!
Tízórai szünetben előkerülnek a szendvicsek. Anna azonban mindig valami különlegeset csomagol ki. Nézzük, de nem tudjuk, hogy mi az. Anna ilyenkor érdekeseket válaszol.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Megoldás
Tízórai szünetben előkerültek a szendvicsek. Anna
azonban mindig valami különlegeset csomagolt ki.
Néztük, de nem tudtuk, hogy mi az. Anna ilyenkor
érdekeseket válaszolt.

Kötőszavak
ahol hogyan de mert hogy amikor
A szóvégi ó, ő mindig hosszú, ……… van néhány kivétel.
Anna édesanyja életmódtáborban volt, ……… megtanulta, ……… kell egészségesen táplálkozni.
A szünetben a többiek körülállják Annát, ……… nem tudják, ……… mit eszik.
Anna türelmesen válaszolgat, ……… a tízóraijáról kérdezgetik.

Megoldás
A szóvégi ó, ő mindig hosszú, de van néhány kivétel.
Anna édesanyja életmódtáborban volt, ahol megtanulta, hogyan kell egészségesen táplálkozni.
A szünetben a többiek körülállják Annát, mert nem
tudják, hogy mit eszik.
Anna türelmesen válaszolgat, amikor a tízóraijáról
kérdezgetik.

BIO

III. Reflektálás
A tanultak elmélyítése, alkalmazása

1. Bevásárló lista
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

„Nézd meg a bevásárló listát! Jelöld meg a felsorolt élelmiszereket a szerint, hogy:
– nem szereted, bár tudod, hogy egészséges
– nem szereted és nem is egészséges
– szereted, de tudod, hogy keveset szabad csak belőle enni
– szereted és egészséges
Mi az, ami a listáról kimaradt? Folytasd a sort!”
A táblázat kitöltése után beszélgethetünk a tanulókkal. Mit jelenthetnek a következő mondások?
Az vagy, amit megeszel.
A reggelit edd meg magad, az ebédet oszd meg a barátoddal, a vacsorát add az ellenségednek.
Ha sokat akarsz enni, keveset egyél.
Miért fontos, hogy változatosan, egészségesen táplálkozzunk, mik a finom és egészséges ételek stb.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Saját vélemény kifejezésre juttatása, véleményalkotás
MÓDSZEREK: Megbeszélés, jelölés, lista kiegészítése
ESZKÖZÖK: Táblázat minden tanulónál

Táblázat



Nem szeretem, bár tudom, hogy egészséges.



Nem szeretem és nem is egészséges.

♥


Szeretem, de tudom, hogy keveset szabad csak belőle enni.
Szeretem és egészséges!

krumpli
saláta
ásványvíz
rizs
sajt
málnaszörp
tészta
tej
csokipuding
rozskenyér
gyümölcsjoghurt
rágógumi

pogácsa
kefir
nyalóka
kifli
sós
hal
müzliszelet
kakaós csiga
szardínia
müzli
párizsi
chips

csirkehús
körte
tojás
alma
dió
banán
mogyoró
paradicsom
ketchup
paprika
kóla
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2. Egészséges étrend
TERVEZETT IDŐ: 15-20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: „Készíts magadnak egy étrendet egész napra (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora).

Figyelj arra, hogy változatos, tápláló ételeket állíts össze magadnak!”
Segítheti a tanulókat a táblázat kitöltésében, ha felrajzoljuk a táblára a táplálékpiramist, amely a táplálkozásban javasolt arányokat mutatja be szemléletesen.
Házi feladatnak is adható. Később ellenőrizhetjük az itt szerzett ismereteket úgy, hogy a tanulóknak kell a
szókártyákra írt élelmiszereket elhelyezni az üres piramisban.

Alulról felfelé (a bőségestől a csekély mennyiség irányában):
1. krumpli, rizs, tésztafélék, kenyérfélék, gabonafélék, müzli
2. zöldségek, gyümölcsök
3. húsok (halak és szárnyasok), tej és tejtermékek (joghurt, kefir), sajt, szója, magvak, tojás
4. édességek
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Információk, tapasztalatok mérlegelése, rendszerezés szempont szerint
MÓDSZEREK: Gyűjtés
ESZKÖZÖK: Táplálékpiramis rajza a táblán, táblázat minden tanulónál (elkészítethetjük a gyerekekkel is papíron)

Táblázat
Reggelim

Tízóraim

Ebédem

Uzsonnám

Vacsorám

Javaslat további
megoldásra
A tanulókkal szervezhetünk egészségnapot, amikor figyelünk arra,
hogy egészséges, tápláló ételeket fogyasszunk. Előzetesen megbeszéljük, ki mit tud hozni. Az egészségnapon közösen készíthetünk szendvicseket, gyümölcs- és zöldségsalátát, teát, limonádét stb. Aznap tilos
a csoki, chips, kóla, helyettük kipróbálhatjuk azok egészségesebb alternatíváit: müzliszelet, almachips, limonádé stb. Ha sikere van, havonta megismételhetjük!

BIO

Mellékletek
Ii/1
Szöveg
Bio
Ági néni magyarázza az órán:
– A szóvégi ó, ő mindig hosszú, kivétel a no és nono.
– És a bio – szólal meg halkan Anna.
Anna édesanyja a nyáron részt vett egy életmódtanfolyamon. Azóta az egész család egészségesen táplálkozik.
Tízórai szünetben előkerülnek a szendvicsek, csokik, kólák. Anna azonban mindig valami
különlegeset csomagol ki. Nézzük, de nem tudjuk, hogy mi az. Anna ilyenkor érdekeseket
válaszol, például ilyeneket:
tofu,
répatorta,
hajdinakása,
tökmagkrém,
csicseriborsó,
medvehagyma,
sőt: teljes kiőrlésű tönkölykenyér szójafasírttal és rukkolával!
Olvasókártya
Ki meséli a történetet? Ki szerepel a történetben?
Válaszold meg magadban?
Melyik szabályt magyarázza Ági néni?
Miért kezdtek el Annáék egészségesen táplálkozni?
Miért állják körbe Annát a többiek?
Tudsz-e mondani olyan ételt, amit Anna felsorolt?
Kösd össze!
répa 			
borsó
hajdina 		
hagyma
tökmag 		
fasírt
csicseri 			
kenyér
medve 			
krém
tönköly			
torta
szója		
kása
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Ii/2

Igeidők
Másold le részletet úgy, hogy közben múlt időbe teszed az eseményeket!
Tízórai szünetben előkerülnek a szendvicsek. Anna azonban mindig valami különlegeset csomagol ki. Nézzük, de nem tudjuk, hogy mi az. Anna ilyenkor érdekeseket válaszol.
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Kötőszavak
ahol hogyan de mert hogy amikor
A szóvégi ó, ő mindig hosszú, ……… van néhány kivétel.
Anna édesanyja életmódtáborban volt, ……… megtanulta, ……… kell egészségesen táplálkozni.
A szünetben a többiek körülállják Annát, ……… nem tudják, ……… mit eszik.
Anna türelmesen válaszolgat, ……… a tízóraijáról kérdezgetik.

BIO

IiI/1
Táblázat



Nem szeretem, bár tudom, hogy egészséges.



Nem szeretem és nem is egészséges.

♥


Szeretem, de tudom, hogy keveset szabad csak belőle enni.
Szeretem és egészséges!

krumpli

pogácsa

csirkehús

saláta

kefir

körte

ásványvíz

nyalóka

tojás

rizs

kifli

alma

sajt

sós

dió

málnaszörp

hal

banán

tészta

müzliszelet

mogyoró

tej

kakaós csiga

paradicsom

csokipuding

szardínia

ketchup

rozskenyér

müzli

paprika

gyümölcsjoghurt

párizsi

kóla

rágógumi

chips

Táblázat
Reggelim

Tízóraim

Ebédem

Uzsonnám

Vacsorám
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Készítette:

Fonyódi Gábor

Modulleírás
A feladatok összideje meghaladja a 2 x 45 percet. A tanító döntésén múlik, mit használ fel a javasoltakból. A feladatok elhagyhatók,
kiegészíthetők, mással is pótolhatók.
A modul célja:

Az itt ajánlott gyakorlatok a befogadói magatartás alapozása mellett a
kötet címében jelzett ÉN, TE, MI szóhármas helyzeteihez köthetők.
ÉN: önismeret és társakhoz való viszony, önfejlesztés
TE: társas kapcsolatok, az osztálytársak megismerése, együttműködés
MI: közösségteremtés, csapatépítés, az összetartozás élményének
átélése
A kötetben szereplő írások a gyerekeket megszólítani vágyó,
élményanyagukat aktivizáló szándékkal íródtak. Ezért a modulban
a szövegelemző műveletekkel és a tanultak elmélyítésével
azonos hangsúlyt kapnak az ÉN, TE, MI-ben jelzett készségeket,
képességeket, célokat szolgáló feladatok.
Az olvasmány az osztályban előforduló csúfolódásokat, gúnyolódásokat állítja középpontba. Ezekben a helyzetekben a reális énkép segíthet, hogy mások negatív kritikáit a „helyén” tudjuk kezelni. Ezért a
társkereső és csapatépítő feladatok után (Lásd 1. és 2. modul!) az önismereti feladatok felé lépünk (I.).
A jelentésteremtést (II.) szövegelemző műveletek nélkül javasoljuk. A
szövegben megfogalmazott helyzetekről, problémákról egy beszélgetőkörben cserélhetnek véleményt a tanulók. A tanítóra itt fontos szerep
hárul, hogy jó érzékkel vezesse a beszélgetést az egyéni tapasztalatok
felidézése és az olvasmány vázolta problémák között. A beszélgetés
felszínre hozhat a tanulókban egyéni sérelmeket is. Ezek az órán megneveződhetnek, de nem ez a problémamegoldás helyszíne.
A reflektálásban (III.) a tanulókkal a fiúkra és lányokra alkalmazott
sztereotípiák valóságtartalmát vizsgáljuk játékos formában.

Ajánlott időkeret:
Ajánlott korosztály:
Kapcsolódási pontok:
A képességfejlesztés fókuszai:

2 x 45 perc
9-10 év
szociális, környezeti és életviteli kompetenciaterületek
Barátság és konfliktusok az iskolai helyzetekben. Önismeret. A befogadói magatartás alapozása, saját élmények mozgósítása, véleményalkotás, az olvasottak értelmezése
Kognitív kompetencia: gondolkodási képességek, problémamegoldás
és alkotás képessége
Szociális kompetencia: kommunikatív és együttélési képesség

NAGYON FURA

A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Ráhangolódás
A tanulók előzetes tapasztalatainak felidézése

1. Mentőcsónak
TERVEZETT IDŐ: 10-15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: 5-10 fős csoportokban játszható. Ügyességi játék, amely csoporton belüli megbeszélést,

tervezést, szervezést is igényel.
Tornapadon játszható. (Ha nincs a folyosón, lehet a testnevelésórán alkalmat keríteni rá.) A csapat minden
tagja nagyság szerint feláll a padra. A pad lesz a csónak. Ha a tanulók elhelyezkedtek, más szempontot adunk,
amely szerint újra kell rendezni a soraikat, például:
– születési idő
– vezeték- vagy keresztnevük betűrendje szerint
– az iskolába vezető út ideje
Igen ám, de közben a csónak kifutott a tengerre, ezért úgy kell megbeszélniük az új szempont szerinti sorrendet, és úgy kell végrehajtani a helyváltoztatást, hogy senki se essen a vízbe, azaz ne lépjen le a padról. Lehet
a csoportok között versenyszerűen is játszatni.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Együttműködés, gyors reakció, információk mérlegelése
MÓDSZEREK: Ügyességi, logisztikai játék
ESZKÖZ: Tornapad

2. a) Az én kedvenceim
TERVEZETT IDŐ: 15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: A tanulók egy kérdőívet kapnak, melyben számot adnak arról, hogy kik/mik a kedven-

ceik. (Lásd Kérdőívek I.!)
A neve helyett minden tanuló csak egy jelet rajzoljon, mert a kérdőív kitöltése után a lapokat összegyűjtjük.
Ezután mindenki húz egy lapot az összegyűjtött kérdőívekből. A tanulók találják ki, kinek a bemutatkozó
kérdőívét tartják a kezükben. Ha mindenki eldöntötte, a tanulókkal körbe állunk. Mindenki megnevezi, kire
tippel, és elmondja azt is, melyik adat segített a kitalálásban.
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA: Enyém, tiéd, miénk

Itt is mindenki egy kérdőívet kap. (Lásd Kérdőívek II.!) A tanulók kitöltik a táblázat Az én kedvencem rovatát.
Ha mindenki készen van, a kérdőívvel és ceruzával elindulnak a teremben, párt keresnek.
A pár egyik tagja feltesz egy kérdést, például: „Melyik a kedvenc napszakod?” Ha a társ válasza egyezik
azzal, amit ő is válaszolt, írják alá egymás kérdőívének Neki is kedvence! rovatában a Napszak rubrikát. Ha
nem egyezik a válasz, akkor addig kérdezzenek egymástól felváltva, amíg közös válaszra nem találnak. Ha ez
megvan, új párt keresnek maguknak.
Minél több rubrikába gyűjtsenek aláírásokat! Kinek sikerült mindenhová aláírást szereznie?
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Információk mérlegelése, az információ átadása, önismeret
MÓDSZEREK: Egyéni és páros feladatmegoldás
ESZKÖZÖk: Kérdőív minden tanulónál (Ha nincs lehetőség a fénymásolásra, akkor a tanító felírhatja a táblára,

írásvetítőre beszámozva a „tételeket”. A tanulók egy lapra egymás alá leírják a számokat és mellé a válaszaikat.)
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Kérdőívek
I.
Állat:
…………………………
Évszak:
…………………………
Napszak: …………………………
Ünnep:
…………………………
Könyv:
…………………………
Film:
…………………………
Tévéműsor: …………………………
Sport:
…………………………
Autó:
…………………………
Színész:
…………………………

Együttes, énekes: …………………………
Író:
…………………………
Szín:
…………………………
Ruhadarab:
…………………………
Virág:
…………………………
Gyümölcs:
…………………………
Étel:
…………………………
Édesség:
…………………………
Ital:
…………………………
Tantárgy:
…………………………

A lista tetszőlegesen bővíthető, változtatható!

II.
Az én kedvencem

Neki is kedvence!

Állat
Évszak
Napszak
Ünnep
Film
Tévéműsor
Sport
Sportoló
Autó
Hangszer
Együttes, énekes
Író
Szín
Gyümölcs
Édesség
Tantárgy
Hobbi

A lista tetszőlegesen bővíthető, változtatható!

NAGYON FURA

2. b) Kötött mondatkezdések
TERVEZETT IDŐ: 20-25 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: A megkezdett mondatokat a tanulók fejezzék be! Hívjuk fel a gyerekek figyelmét arra,

hogy ne elégedjenek meg rövid válaszokkal. Az okot és az indokot is említsék meg. (Lásd Feladatlapok I., II.!)
Adhatunk mintát is, például:
– Ha varázserőre tennék szert, akkor palacsintává varázsolnám a tízóraimat.
– Ha varázserőre tennék szert, akkor palacsintává varázsolnám a tízóraimat, mert az a kedvencem, de anyu mindig
szalámis szendvicset csomagol nekem.

A mondatrészek összekapcsolásánál fontos a helyes kötőszó megtalálása.
Két mintát mutatunk, az egyik az önismeretet, a másik a fantáziát mozgósítja. (Lásd Feladatlapok I., II.!)
Ha a tanulók elkészültek, a teremben párba alakulva felváltva felolvashatják egymásnak a mondatokat. Ha
már három-négy párcsere történt, akkor visszaülhetnek a helyükre.
Megbeszélés:„Ki hallott ötletes/vicces/meglepő megoldásokat?”
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Önismeret, fantázia, kreatív írás
MÓDSZEREK: Mondatok kiegészítése, önálló írás
ESZKÖZÖk: Feladatlap minden tanulónál (Ha nincs lehetőség a fénymásolásra, akkor a tanító felírhatja a táb-

lára, írásvetítőre a mondatkezdéseket, amelyeket a tanulók a füzetbe bemásolnak, kiegészítenek.)

Feladatlapok
I.
Ha mindenki megfeledkezne a születésnapomról, ..............................................................................
.......................................................................................................................................................................
Ha a barátom elmondaná másoknak a legnagyobb titkomat, ������������������������������������������������������������
...........................................................
.......................................................................................................................................................................
Ha a szüleim azt mondanák, hogy nem találkozhatok többé a barátommal, mert nincs jó hatással
rám,����������������������������������������������������������
..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Ha az osztálytársam, akit a legkevésbé kedvelek, meghívna a születésnapi bulijára ������������������������
.......................
.......................................................................................................................................................................
Ha tanár lennék, ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Ha egy valamit megváltoztathatnék magamon,�������������������������������������������������������������������������������������
....................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Ha egy rossz tulajdonságomtól megszabadulhatnék, ��������������������������������������������������������������������������
.........................................................................
.......................................................................................................................................................................
Ha nagyon sok pénzt nyernék, az volna első dolgom, ������������������������������������������������������������������������
.......................................................................
.......................................................................................................................................................................

A mondatkezdések példák, lehet változtatni, hozzáírni!
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II.
Ha lenne egy masinám, amellyel az időben tudnék utazni, .............................................................
.....................................................................................................................................................................
Ha egy lakatlan szigetre kerülnék, az volna az első dolgom, ...........................................................
.....................................................................................................................................................................
Ha egy UFO leszállna az iskola udvarára, ...........................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Ha a hétből két nap lenne az iskola és öt nap a hétvége, ..................................................................
.....................................................................................................................................................................
Ha láthatatlanná tudnék válni, ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

A mondatkezdések példák, lehet változtatni, hozzáírni!

Javaslat
további
megoldásra
A tanulók maguk is kitalálhatnak a fentiekhez
hasonló mondatkezdéseket. Kiegészítésüket leckének, plusz feladatnak adhatjuk.

II. Jelentésteremtés
A szöveggel való ismerkedés

1. Beszélgetőkör
TERVEZETT IDŐ: tanulói aktivitás szerint változhat
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Ezt az olvasmányt szövegelemző műveletek nélkül javasoljuk a tanulókkal megismer-

tetni. A szövegben megfogalmazott helyzetekről, problémákról egy beszélgetőkörben cserélhetnek véleményt
a tanulók. A szöveget mindenki önállóan olvassa el (kivéve az olvasási nehézséggel küzdő tanulók, akiknek
a tanító olvas fel).
Beszélgessünk arról, ki mit gondol az olvasottakról.
– Kinek az esete érintett meg a legmélyebben?
– Mit gondoltok Ági néni barátokról mondott szavairól?
– Miért lesz Levi apja őszen hosszú hajú vagány?
– Volt-e olyan csúfolmány, amiről nem gondoltad volna, hogy bánthat valakit?
A tanítóra fontos szerep hárul, hogy jó érzékkel vezesse a beszélgetést az egyéni tapasztalatok felidézése és az
olvasmány vázolta problémák között. A beszélgetés felszínre hozhat a tanulókban egyéni sérelmeket is. Ezek
az órán megneveződhetnek, de nem ez a problémamegoldás helyszíne.
A ráhangolódás feladatai az összetartozás élményét próbálták közvetíteni, a beszélgetés alatt is fontos ennek
jelenléte.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Szövegértelmezés, reflektálás az olvasottakra, egyetértésre törekvés
MÓDSZEREK: Beszélgetés
ESZKÖZ: Szöveg

NAGYON FURA

Szöveg
Nagyon fura (2. b)								ZSÓFI
Levi, az új fiú nagyon fura. Hosszú, lógós haja van. Azt gondoltuk, hogy sokkal menőbbnek
akar látszani nálunk. Meg is mondtam neki, hogy lánynak néz ki, és mindenki ki fogja nevetni.
Az új fiú nem válaszolt semmit, csak elsomfordált.
Osztályfőnöki órán Ági néni körbe ültetett minket.
– Most elmesélem nektek, miért csúfoltak engem gyerekkoromban. A tornaórán nagyon lassú
voltam, és a kirándulásokon mindig utoljára értem fel a hegytetőre. Csigának neveztek. Szégyelltem is magam miatta. Most is lassan mozgok, de megtanultam a barátaimtól, hogy sok
szeretnivaló van bennem is. Benneteket csúfoltak már? Van olyan tulajdonságotok, amely zavar
benneteket?
Először kicsit vigyorogtunk, de aztán Dávid belefogott:
– Én egy kicsit tájszólással beszélek. Nem tudom az á hangot á-nak ejteni, inkább hasonlít az
a-ra. Ahol mi laktunk, mindenki így beszélt.
Peti következett:
– Engem a sok szeplőm miatt csúfoltak. Örülnék is, ha el lehetne őket tüntetni. Bár néha egészen viccesnek látom őket.
– Mikor rólam kiderült, hogy szerelmes vagyok egy ötödikesbe, akkor a lányok kinevettek.
Elhatároztam, hogy soha többet nem mondom el a titkaimat senkinek – folytatta Zsófi.
Ezek után, mint a vízfolyás, úgy jöttek a legkülönfélébb csúfolmányok:
– Nekem mindig tele van hibával a matekfüzetem. Hallottam, hogy egyszer valaki lehülyézett
a hátam mögött.
– Engem a kövérségem miatt piszkálnak.
– Engem azért szoktak kicsúfolni, mert túl nagy rám az összes ruhám, nem is túl szép egyik
sem. A tesóimtól öröklöm őket.
Úgy látszik, mindenki szokott szégyenkezni valami miatt. Levi sokáig hallgatott. Aztán jelentkezett:
– Nekem hallókészülékem van. Nélküle alig hallok valamit. Itt van – és elhúzta a haját a füle
mögé. – Félek, hogy megbámulnak és kinevetnek. Ezért növesztettem meg a hajam. Apukám
is megnövesztette nemrég, pedig ő már ősz. Azt mondta, mi leszünk a családban a hosszú hajú
vagányok.

2. Őrangyal
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Mindenki egy papírcsíkra felírja a nevét. A papírcsíkokat összehajtogatva összegyűjt-

jük egy kis dobozban. Minden tanuló kihúzza a dobozból annak a nevét, akinek egy hétig az őrangyala lesz.
(Fontos a gyerekekben tudatosítani, hogy az őrangyali megbízatás nem szimpátia alapján dőlt el!)
Minden tanuló egyszerre őrangyal és megsegített. A gyerekek nem árulhatják el, kit húztak. Az őrangyal egy
héten keresztül próbál gyámolítottja kedvében járni, segíteni neki. Beszéljük meg a tanulókkal, hogy a látványos gesztusoknál többet érnek a finom jelzések, apró figyelmességek.
Egy hét után mindenkinek nevezze meg, kire „gyanakszik”, ki volt az őrangyala. Ezután az őrangyalok felfedhetik kilétüket. Beszélgethetünk arról, milyen volt a segítő és a megsegített szerepében lenni. Ki miből sejtette
meg, ki vigyáz rá?
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Együttműködés, segítségnyújtás
MÓDSZEREK: Dramatikus játék
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3. Kővé ne dermedj!
TERVEZETT IDŐ: 5-10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: A beszélgetőkör után jó csapatépítő játék.

A teremben akadályokat helyezünk el (tornapad, székek, nagyobb mozdítható tárgyak). Minden tanuló egy
babzsákot kap, amelyet a fején kell tartania, miközben az akadályok között sétálgat. Ha a babzsák a földre esik,
a tanuló kővé dermed. Ha egy társa a babzsákját a földről felveszi, és visszateszi a fejére, akkor újra mozoghat.
A segítőnek segítségnyújtás közben a saját babzsákjára is figyelnie kell, mert ha leesik, ő is kővé dermed!
A játék végén megbeszélhetjük ki hányszor kapott segítséget, hányszor segített.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Együttműködés, segítségnyújtás, mozgáskoordináció
MÓDSZEREK: Dramatikus ügyességi játék
ESZKÖZÖK: Minden gyereknél egy babzsák, akadályok

III. Reflektálás
A tanultak elmélyítése, alkalmazása

1. Igaz vagy hamis?
TERVEZETT IDŐ: a tanulók aktivitása szabja meg
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Egy osztálymegbeszélés kiindulópontja lehet a táblázatban megjelenített kérdéskör.

Milyenek a fiúk? Milyenek a lányok? Igazak-e azok a sztereotípiák, amelyeket a táblázat állításai – néha túlzó,
néha tréfás módon – közvetítenek?
A beszélgetést természetesen vidáman, oldott hangulatban folytassuk le.
A lányok kitöltik az I. táblázatot, a fiúk a II.-at. A mondatokban megfogalmazott állításokat vonatkoztassák
önmagukra, aztán döntsenek: igaz vagy hamis? (Itt is hangsúlyozzuk a feladat játékos voltát.)
A fiúk is és lányok is mondják el, miben „jobbak” ők, aztán persze a másik oldal erényeinek számbavételére
is kerítsünk sort.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Olvasottakra reflektálás, információk kritikai befogadása
MÓDSZEREK: Dramatikus játék, vita
ESZKÖZÖK: Táblázat minden tanulónál. Ha nincs lehetőség fénymásolásra, akkor a tanító (beszámozva a mon-

datokat) írásvetítőn kivetítheti a táblázatot, ill. felolvashatja az állításokat. A tanulók egy lapra, a számok mellé,
véleményüknek megfelelően az I = igaz, H = hamis betűjelet írják.

Táblázatok
I.
A FIÚK MONDJÁK A LÁNYOKRÓL
Könnyen sírva fakadnak.
A szünetekben nem szeretnek mozogni.
Nem szeretik a focit és a Forma 1-et.
A legapróbb változást is észreveszik egymáson: új fülbevaló, hajgumi stb.
Élvezik, ha kibeszélhetnek másokat.

IGAZ

HAMIS

NAGYON FURA
Szeretnek táncolni.
Az ebédlőben csak piszmognak az étellel.
Fontos nekik, hogy csinosabbak legyenek a többi lánynál.
A legegyszerűbb dologról is sugdolóznak, mintha nagy titokról lenne szó.
Ha látnak egy „Csak lányoknak” feliratú könyvet, biztos, hogy elolvassák.
Még tíz évesen is a mütyüröket és plüss állatokat gyűjtenek.
Imádják a szappanoperákat.
Szeretik a boszorkányos könyveket.
Egy kiscica teljesen el tudja varázsolni őket.
Igyekeznek a tanító kedvében járni.
Figyelnek az órán, vagy legalábbis úgy tesznek.
Szerintük minden fiú hülye.

II.
A LÁNYOK MONDJÁK A FIÚKRÓL

IGAZ

HAMIS

A szünetben nem bírnak halkan beszélni.
Nagy rendetlenség van a tolltartójukban.
Szeretik a kemény rockzenét.
Állandóan rohangálnak.
Kívülről fújják az összes autómárkát.
Azt mondják az osztálykiránduláson, hogy este nagy buli lesz, aztán nem
csinálnak semmit.
Azt mondják, idétlenek a szappanoperák, de titokban nézik.
A legnagyobb hidegben is képesek egy pólóban lemenni az udvarra.
A leckéket sokszor óra előtt írják meg.
Szeretik elmesélni az akciófilmeket, amit nem is láttak, csak másoktól hallottak.
Az ebédlőben galacsint gyúrnak a kenyérbélből.
Ha egy kicsit kisebb szeletet kapnak a szülinapi tortából, már reklamálnak.
Imádják a lányokat pókokkal, csúszómászókkal megijeszteni.
Titokban arról álmodoznak, hogy ők a vezérek az osztályban.
Szeretik a láncokat, bicskákat.
A filmekben imádják a véres jeleneteket.
Szerintük minden lány hülye.

Javaslat további
megoldásra
Szópárbaj a nemek között
A fiúk is, lányok is jelölnek maguk közül valakit, aki képviseli
őket. Kezdődhet a szópárbaj. A vitázó felek felváltva egymás fejére olvassák a másik nem hibáit. A háttérből a többiek segíthetnek. A mondatok így kezdődjenek: Szörnyű, hogy ti mindig…
Aztán fordul a kocka. A másik nem erényeit kell hangoztatni:
Olyan jó, hogy ti mindig…
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Mellékletek
I/2
Kérdőívek
I.
Állat:

…………………………

Együttes, énekes: …………………………

Évszak:

…………………………

Író:

…………………………

Napszak:

…………………………

Szín:

…………………………

Ünnep:

…………………………

Ruhadarab:

…………………………

Könyv:

…………………………

Virág:

…………………………

Film:

…………………………

Gyümölcs:

…………………………

Tévéműsor: …………………………

Étel:

…………………………

Sport:

…………………………

Édesség:

…………………………

Autó:

…………………………

Ital:

…………………………

Színész:

…………………………

Tantárgy:

…………………………

II.
Az én kedvencem

Állat
Évszak
Napszak
Ünnep
Film
Tévéműsor
Sport
Sportoló
Autó
Hangszer
Együttes, énekes
Író
Szín
Gyümölcs
Édesség
Tantárgy
Hobbi

Neki is kedvence!

NAGYON FURA

I/2/b
Feladatlapok
I.
Ha mindenki megfeledkezne a születésnapomról, ...............................................................................
.........................................................................................................................................................................
Ha a barátom elmondaná másoknak a legnagyobb titkomat, �������������������������������������������������������������
............................................................
.........................................................................................................................................................................
Ha a szüleim azt mondanák, hogy nem találkozhatok többé a barátommal, mert nincs jó hatással
rám,����������������������������������������������������������
................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Ha az osztálytársam, akit a legkevésbé kedvelek, meghívna a születésnapi bulijára ����������������������
.....................
.........................................................................................................................................................................
Ha tanár lennék, ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Ha egy valamit megváltoztathatnék magamon,��������������������������������������������������������������������������������������
.....................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Ha egy rossz tulajdonságomtól megszabadulhatnék, ���������������������������������������������������������������������������
..........................................................................
.........................................................................................................................................................................
Ha nagyon sok pénzt nyernék, az volna első dolgom, ��������������������������������������������������������������������������
.........................................................................
.........................................................................................................................................................................
II.
Ha lenne egy masinám, amellyel az időben tudnék utazni, ................................................................
.........................................................................................................................................................................
Ha egy lakatlan szigetre kerülnék, az volna az első dolgom, ...............................................................
.........................................................................................................................................................................
Ha egy UFO leszállna az iskola udvarára, ..............................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Ha a hétből két nap lenne az iskola és öt nap a hétvége, .....................................................................
.........................................................................................................................................................................
Ha láthatatlanná tudnék válni, .................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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II/1
Szöveg
Nagyon fura (2. b)								ZSÓFI
Levi, az új fiú nagyon fura. Hosszú, lógós haja van. Azt gondoltuk, hogy sokkal menőbbnek akar
látszani nálunk. Meg is mondtam neki, hogy lánynak néz ki, és mindenki ki fogja nevetni. Az új
fiú nem válaszolt semmit, csak elsomfordált.
Osztályfőnöki órán Ági néni körbe ültetett minket.
– Most elmesélem nektek, miért csúfoltak engem gyerekkoromban. A tornaórán nagyon lassú
voltam, és a kirándulásokon mindig utoljára értem fel a hegytetőre. Csigának neveztek. Szégyelltem is magam miatta. Most is lassan mozgok, de megtanultam a barátaimtól, hogy sok
szeretnivaló van bennem is. Benneteket csúfoltak már? Van olyan tulajdonságotok, amely zavar
benneteket?
Először kicsit vigyorogtunk, de aztán Dávid belefogott:
– Én egy kicsit tájszólással beszélek. Nem tudom az á hangot á-nak ejteni, inkább hasonlít az
a-ra. Ahol mi laktunk, mindenki így beszélt.
Peti következett:
– Engem a sok szeplőm miatt csúfoltak. Örülnék is, ha el lehetne őket tüntetni. Bár néha egészen viccesnek látom őket.
– Mikor rólam kiderült, hogy szerelmes vagyok egy ötödikesbe, akkor a lányok kinevettek.
Elhatároztam, hogy soha többet nem mondom el a titkaimat senkinek – folytatta Zsófi.
Ezek után, mint a vízfolyás, úgy jöttek a legkülönfélébb csúfolmányok:
– Nekem mindig tele van hibával a matekfüzetem. Hallottam, hogy egyszer valaki lehülyézett
a hátam mögött.
– Engem a kövérségem miatt piszkálnak.
– Engem azért szoktak kicsúfolni, mert túl nagy rám az összes ruhám, nem is túl szép egyik
sem. A tesóimtól öröklöm őket.
Úgy látszik, mindenki szokott szégyenkezni valami miatt. Levi sokáig hallgatott. Aztán jelentkezett:
– Nekem hallókészülékem van. Nélküle alig hallok valamit. Itt van – és elhúzta a haját a füle
mögé. – Félek, hogy megbámulnak és kinevetnek. Ezért növesztettem meg a hajam. Apukám
is megnövesztette nemrég, pedig ő már ősz. Azt mondta, mi leszünk a családban a hosszú hajú
vagányok.

NAGYON FURA

III/1
I.
A FIÚK MONDJÁK A LÁNYOKRÓL

Könnyen sírva fakadnak.
A szünetekben nem szeretnek mozogni.
Nem szeretik a focit és a Forma 1-et.
A legapróbb változást is észreveszik egymáson: új fülbevaló, hajgumi stb.
Élvezik, ha kibeszélhetnek másokat.
Szeretnek táncolni.
Az ebédlőben csak piszmognak az étellel.
Fontos nekik, hogy csinosabbak legyenek a többi lánynál.
A legegyszerűbb dologról is sugdolóznak, mintha nagy titokról lenne
szó.
Ha látnak egy „Csak lányoknak” feliratú könyvet, biztos, hogy
elolvassák.
Még tíz évesen is a mütyüröket és plüss állatokat gyűjtenek.
Imádják a szappanoperákat.
Szeretik a boszorkányos könyveket.
Egy kiscica teljesen el tudja varázsolni őket.
Igyekeznek a tanító kedvében járni.
Figyelnek az órán, vagy legalábbis úgy tesznek.
Szerintük minden fiú hülye.

IGAZ

HAMIS
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III/1
II.
A LÁNYOK MONDJÁK A FIÚKRÓL

A szünetben nem bírnak halkan beszélni.
Nagy rendetlenség van a tolltartójukban.
Szeretik a kemény rockzenét.
Állandóan rohangálnak.
Kívülről fújják az összes autómárkát.
Azt mondják az osztálykiránduláson, hogy este nagy buli lesz, aztán
nem csinálnak semmit.
Azt mondják, idétlenek a szappanoperák, de titokban nézik.
A legnagyobb hidegben is képesek egy pólóban lemenni az udvarra.
A leckéket sokszor óra előtt írják meg.
Szeretik elmesélni az akciófilmeket, amit nem is láttak, csak másoktól
hallottak.
Az ebédlőben galacsint gyúrnak a kenyérbélből.
Ha egy kicsit kisebb szeletet kapnak a szülinapi tortából, már
reklamálnak.
Imádják a lányokat pókokkal, csúszómászókkal megijeszteni.
Titokban arról álmodoznak, hogy ők a vezérek az osztályban.
Szeretik a láncokat, bicskákat.
A filmekben imádják a véres jeleneteket.
Szerintük minden lány hülye.

IGAZ

HAMIS

KINCSVADÁSZOK

Készítette:

Fonyódi Gábor

Modulleírás
A feladatok összideje meghaladja a 3 x 45 percet. A tanító döntésén múlik, mit használ fel a javasoltakból. A feladatok elhagyhatók,
kiegészíthetők, mással is pótolhatók.
A modul célja:

Ajánlott időkeret:
Ajánlott korosztály:
Kapcsolódási pontok:
A képességfejlesztés fókuszai:

A ráhangolódásban (I.) a gyakorlatok végrehajtása során a tanulók
olyan társakban is megtalálhatják a közös nevezőt, akikkel a mindennapok során kevés kapcsolatuk van. Ez segíthet egymás elfogadásában,
az összetartozás élményének erősítésében.
A jelentésteremtés (II.) feladataiban a szövegelemző műveletek mellett
a vázlatíráshoz és az önálló szövegalkotáshoz kínálunk feladatokat.
A reflektálásban (III.) egy játékos nyomozás keretén belül tehetik próbára a tanulók szövegértési, logikai képességeiket.
3 x 45 perc
9-10 év
szociális, környezeti és életviteli kompetenciaterületek
A befogadói magatartás alapozása, saját élmények mozgósítása, véleményalkotás, az olvasottak információtartalmának értelmezése, alkalmazása, következtetés
Kognitív kompetencia: gondolkodási képességek, problémamegoldás
és alkotás képessége
Szociális kompetencia: kommunikatív és együttélési képesség

A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Ráhangolódás
A tanulók előzetes tapasztalatainak felidézése

1. Gyűjtők klubja
TERVEZETT IDŐ: 10-15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: „Készíts listát arról, ki mit gyűjt az osztályban!”

A tanulók tanítói útmutatás mellett elkészíthetik hajtogatással vagy vonalzó segítségével a táblázatot. (Lásd
Eszközök!)
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„Ha készen vagy a táblázattal, indulj el a teremben, próbálj minél több társaddal beszélni! Írd le az osztálytársad nevét, mellé pedig, hogy mit gyűjt! Jelöld különböző jelekkel, hogy kinek tudtál már a gyűjtőszenvedélyéről, mi volt újdonság számodra, mi volt, ami meglepett.”
Pl.

 = tudtam róla, × = nem tudtam róla,  = meglepett
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Az információ átadása, jelrendszer használata
MÓDSZEREK: Gyűjtés
ESZKÖZÖK: Táblázat minden gyereknél (A tanulók tanítói útmutatás mellett elkészíthetik hajtogatással vagy
vonalzó segítségével papírlapból.)

Táblázat
Ki?

Mit gyűjt?

Jelek

Javaslat további
megoldásra
Nagyon hasznos, a gyerekek is nagyon szeretik, ha egy órát arra
szánunk, hogy mindenki bemutathassa a gyűjteményét. Ilyenkor az osztályt érdemes két csoportra osztani, az egyik fele lesz
a műgyűjtő, a másik a látogató, majd cserélnek.
A műgyűjtők mesélnek a látogatóknak az asztalukra kirakott gyűjteményről, megmutathatják a legértékesebb darabot stb. A látogatók jönnek-mennek, érdeklődnek.

2. Füllentős
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: 4-5 fős csoportban játszható. A csoportok tetszőleges összetételűek lehetnek, bár hasz-

nos, ha mindegyik csoportban van jól kommunikáló tanuló is. A gyerekek egy valóban átélt kalandjukat mesélik el röviden és egy füllentést, egy olyan eseményt, amely valójában nem történt meg velük. Megpróbálják
becsapni a társaikat, ezért a füllentés is hihető legyen! A két történetet tetszőleges sorrendben mondhatják el.
A többieknek ki kell találniuk, melyik a hamis állítás.
(A játék megkezdése előtt hagyjunk időt a tanulóknak, hogy kigondolják, mit fognak mondani.)
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Kommunikációs cél szerinti megszólalás, véleményalkotás
MÓDSZEREK: Történetmondás

3. Szóforgó a kincs körül
TERVEZETT IDŐ: 5 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: 4-5 fős csapatokban játszható.

Ezekből a kérdésekből (is) válogathatunk:
– Mi jut eszedbe a kincs szó hallatán?
– Neked vannak kincseid? Mik azok?
– Találkoztál már olyan történettel, amelyben egy kincsnek fontos szerepe volt?
– Mit gondolsz, a cím alapján (Kincsvadászok) miről fog szólni az olvasmány?

KINCSVADÁSZOK
A tanulók egymás után elmondják a kérdésekre a válaszukat, figyelve, hogy a többiekre is jusson idő. (A társak udvariasan jelezhetik, ha valaki túl hosszúra nyújtja a mondandóját.)
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Asszociáció, jóslás megfogalmazása
MÓDSZEREK: Beszélgetés, jóslás

II. Jelentésteremtés
A szöveggel való ismerkedés

1. Vázlatkészítés
TERVEZETT IDŐ: 30-35 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

1. A tanulók az olvasmány szövegét önállóan olvassák! Ceruzával jelöljék a számukra ismeretlen szavakat.
A szövegértési problémával küzdő tanulóknak a tanító olvasson fel.
2. Ezután egy-egy tanuló olvassa fel részenként az olvasmányt. Beszélgessünk az olvasottakról. Vegyük számba az eseményeket, a páncélszekrény megtalálásának lépéseit, a rendőrségi helyszínelés mozzanatait. Az újságcikk nyelvezete is megbeszélést igényel.
Legyen alkalom arra, hogy az ismeretlen szavakat sorra vegyük. A gyerekeket biztassuk arra, hogy próbáljanak a szövegkörnyezetből következtetni az ismeretlen szó jelentésére.
(Az olvasmányban magyarázatra szoruló szavak lehetnek: ösvény, pénzérme, hitetlenkedve, útszakasz, felszántott avar, bokor tövében, pusztítás, páncélszekrény, Colombo, adatainkat, elhíresült, enyves, őrizetbe vették, műgyűjtő, helyszín, koala)
3. Vázlatírás
A vázlatírás összetett feladat. A mintaadás nagyon fontos, hogy később jártasságot szerezzenek benne a tanulók. Adjunk a gyerekeknek választási lehetőséget, hogy maguk döntsék el, milyen nehézségi fokú feladatot
választanak az alábbi lehetőségek közül! Ha nem sikerül jól megoldani a feladatot a választott szinten, próbálkozzanak a könnyebbel!
Nehézségi fok szerint:
a) Mondatcsíkok és címszavak rendezése időrendbe.
Első lépés: a mondatcsíkokon szereplő vázlatpontokat rendezzük egymás alá. (Lásd Mondatcsíkok!)
Második lépés: a vázlatpontokhoz párosítsuk a papírcsíkon szereplő címszavakat. (Lásd Címszavak!)
Így:
		
Első lépés						
Második lépés
		
Vázlatpontok						Címszavak
Bálint és Dávid kirándulni indulnak.

Indulás!

Az erdőben gyanús nyomokra lesznek figyelmesek.

Gyanús nyomok

Egy páncélszekrényt találnak.

A páncélszekrény

A rendőrség megérkezik a helyszínre, a két fiút kikérdezik.

A rendőrség megérkezik

A fiúk az újságból megtudják, hogy elkapták
a tolvajokat. Nagyon büszkék magukra.

Az újsághír

A műgyűjtő, akitől ellopták a páncélszekrényt, érmegyűjteményt
ajándékoz nekik.

Az új hobbi
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b) Hiányos táblázatok kitöltése
Ennek több változatát mutatjuk meg, mert a variánsok hatékonyan alkalmazhatóak a későbbiekben is a vázlatírás tanulása során.
– A vázlatpontok segítenek a címszavak kitalálásában (Lásd Vázlat A!)
– A címszavak segítenek a vázlatpontok kitalálásában (Lásd Vázlat B!)
– Váltakozva, hol az egyik, hol a másik hiányzik (Lásd Vázlat C!)
A táblázat üres helyeire természetesen a tanulók által megfogalmazott mondatok kerülnek, a fent mutatott
vázlatpontok és címszavak ilyenkor csak mintának tekintendőek.
c) Önálló vázlatírás
Itt a tanuló már nem kap segítséget a vázlatíráshoz.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Az olvasott szöveg tartalmának követése, megértése, összefüggések meglá-

tása, rendszerezés

MÓDSZEREK: Egyéni feladatvégzés
ESZKÖZÖK: Szöveg, mondatcsíkok felvágva, címszavak felvágva, vázlatok

Szöveg
Kincsvadászok (8. a)							

BÁLINT

Egy vidám szombati kirándulásnak indult az egész. Dáviddal elhatároztuk, hogy felmegyünk
a kilátóba. Az ösvény, amely oda vezetett, az utcánkból kanyarodott a hegyre. Kerestünk egy
botot sétapálcának, és elindultunk.
Megtettünk úgy száz métert, amikor Dávid egyszer csak megtorpant. Az ösvény apró kavicsai között megcsillant valami. Lehajolt érte. Egy pénzérme volt, régi, apró, aranyló.
– Most ez valami vicc, vagy álmodom? – mondta Dávid hitetlenkedve.
Ezután már figyelmesen kutattuk át az előttünk álló útszakaszt. Balra tőlünk meredeken
lejtett a domboldal. Az ösvény szélén kiszakadt fűcsomók voltak, lejjebb, a fák között, letört
ágak, felszántott avar jelezte, hogy itt valami történt!
– Na, gyerünk, nézzük meg, mi az! – suttogtam.
Lassan ereszkedtünk le, ágakba, gyökerekbe kapaszkodtunk. A szívem a torkomban dobogott. Egyszer csak megpillantottuk, hogy mi okozta a pusztítást: egy bokor tövében egy páncélszekrény hevert – üresen. Ajtaja tárva-nyitva…
A rendőrség megérkezett. Táblákat szúrtak a földbe, fényképezőgép villant, kutya szimatolt
az avarban. Mintha csak az esti krimit látnánk a tévében.
Egy férfi odajött hozzánk, bemutatkozott. Nyomozó volt, pedig egyáltalán nem hasonlított
Colombóra. El kellett mondanunk, hogyan találtunk rá a páncélszekrényre. A nyomozó vállon
veregetett minket, s azt mondta:
– Jól van, fiúk, ez derék munka volt!
Miután felírták az adatainkat, hazamehettünk, de még hallottuk, hogy:
– …az éjszakai betörés…felfeszítették...legurították…még dolgozunk az ügyön…
A hétfői újságból aztán megtudtuk a részleteket is:
-------------------------------------------------- Bűnügyi rovat-------------------------------------------------ELFOGTÁK A MŰKINCSRABLÓKAT!
Az Enyves Kéz néven elhíresült rablóbanda tagjait vasárnap hajnalban vették őrizetbe, miután két negyedik osztályos tanuló, F. Dávid (10) és M. Bálint (11) megtalálta a páncélszekrényt, amelyet Rezeda Kázmér (62), a híres műgyűjtő lakásából raboltak el. A páncélszekrényt a városhoz közeli erdőbe vitték, ott felfeszítették, az ékszereket és aranypénzeket
eltulajdonították. A páncélszekrényt végül legurították a hegyoldalon. A helyszínen talált
nyomok alapján sikerült a tolvajokat elfogni.

KINCSVADÁSZOK
Kár, hogy nem közölték a fotónkat, és a teljes nevünket sem írták le. (Dávid azt mondta, azért,
mert még kiskorúak vagyunk.) Mégis attól a naptól kezdve mindketten ugyanarra gondoltunk, ha egymásra néztünk: ezt csinálja valaki utánunk!
Ja, és még valami! Rezeda Kázmér meghívott az otthonába, s kaptunk tőle egy kis érmegyűjteményt. Így hát a kavicsok, a madártollak és a kisautók után elkezdtem pénzérmeket gyűjteni.
Ausztrál érmem még nincs, pedig kengurus és koalás is van. Ha arra jársz, gondolj rám!

Mondatcsíkok
A rendőrség megérkezik a helyszínre, a két fiút kikérdezik.
A műgyűjtő, akitől ellopták a páncélszekrényt, érmegyűjteményt ajándékoz nekik.
Az erdőben gyanús nyomokra lesznek
figyelmesek.
A fiúk az újságból megtudják, hogy elkapták a tolvajokat. Nagyon büszkék magukra.
Egy páncélszekrényt találnak.
Bálint és Dávid kirándulni indulnak.

Címszavak
Az újsághír

A rendőrség megérkezik

Gyanús nyomok

A páncélszekrény

Indulás!

Az új hobbi

Vázlatok
Vázlat – A
1. Bálint és Dávid kirándulni indulnak.
2. Az erdőben gyanús nyomokra lesznek figyelmesek.
3. Egy üres páncélszekrényt találnak egy bokor tövében.
4. A rendőrség megérkezik a helyszínre, a két fiút kikérdezik.
5. A fiúk másnap az újságból megtudják, hogy elkapták a tolvajokat. Nagyon büszkék magukra.
6. A műgyűjtő, akitől ellopták a páncélszekrényt, érmegyűjteményt ajándékoz nekik.
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Vázlat – B
1.

Indulás!

2.

Gyanús nyomok

3.

A páncélszekrény

4.

A rendőrség megérkezik

5.

Az újsághír

6.

Az új hobbi

Vázlat – C
1.

Indulás!

2. Az erdőben gyanús nyomokra lesznek figyelmesek.
3.

A páncélszekrény

4. A rendőrség megérkezik a helyszínre, a két fiút kikérdezik.
5.

Az újsághír

6. A fiúk az újságból megtudják, hogy elkapták a tolvajokat. Nagyon büszkék magukra.

2. Megbízhatatlan újságíró
TERVEZETT IDŐ: 15-20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: A tanulók szövegértését ellenőrizhetjük egy újabb szöveg bevonásával. Ebben az eset-

ben az újságcikk rövidített formában tartalmazza az olvasmány eseménysorát, de tárgyi tévedések vannak
benne. A tanulók feladata, hogy a hibákat felfedezzék, javítsák. A korrekció során a tanulók használják az
olvasmány szövegét!
Legtöbbször egy szót kell felcserélni egy másikra, például:
A vadászles volt a céljuk.  A kilátó volt a céljuk.
De előfordul, hogy szókapcsolatokat, mondatrészeket:
a tettesek, akik még menekülőben voltak  a tettesek, akiket sikerült elfogni
A javításnál, értékelésnél ne kérjük számon a szöveghűséget, csak a jelentésbeli azonosságot:
Pl. „tettesek, akiket sikerült elfogni” helyett jó a „a tettesek, akiket elkaptak” is
Akinek még nehéz a tájékozódás, információkeresés hosszabb szövegekben, azoknak a cikk első 4-5 mondatát adhatjuk.
A feladatmegoldás történhet egyénileg és párokban. Ha a tanulók páros munkában dolgoznak, akkor felváltva olvassák az újságcikk mondatait. Minden mondat után először az a tanuló jelezhet hibát, aki olvasott.
Csak utána szólhat a párja, ha ő talált tévedést.
Az ellenőrzés történhet párokban, ill. 2 pár között.
Akik gyorsan készen vannak, maguk is próbáljanak rontott szöveget írni az olvasmány mondataiból, amit a
többieknek kell kijavítani. (Lehet tréfás is!)
Házi feladatnak is adható!
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Szövegértelmezés, információk összevetése, szöveg átalakítása írásban
MÓDSZEREK: Egyéni vagy páros feladatmegoldás
ESZKÖZÖK: Feladatlap minden tanulónál

KINCSVADÁSZOK

Feladatlap
Az eset után nem sokkal egy újságíró beszélgetett Bálinttal és Dáviddal. Elromlott a magnója, ezért fejből
írta le, mit mesélt a két fiú. Sajnos sok pontatlanság van a cikkben. Nemsokára itt a lapzárta. Húzd át,
amire rosszul emlékszik, írd fölé a helyes megoldást!
A nap hősei
Vasárnap Bálint és Dávid kirándulni indultak az erdőbe. A vadászles volt a céljuk. Körülbelül
ötszáz métert tettek meg, amikor Bálint egy régi ezüstpénzt talált. Leereszkedtek a domboldalon. Egy patak partján megtalálták a páncélszekrényt, az ajtaja zárva. Amikor a rendőrség
megérkezett, egy detektívnek elmesélték, hogyan találtak rá. Az esti híradóból megtudták,
hogy a Fekete Kéz nevű rablóbanda tagjait voltak a tettesek, akik még menekülőben voltak.
A páncélszekrényt Rezeda Kázmér, a híres színművész lakásából rabolták el. Később Rezeda
Kázmér meghívta őket a Vidámparkba, s kaptak tőle egy kis éremgyűjteményt is. Hát így
történt!
A két fiú ezúton kér segítséget az itt látható két ausztriai pénzérme megszerzéséhez:

Megoldás
Szombaton Bálint és
Dávid kirándulni indultak az erdőbe. A kilátó volt a céljuk. Körülbelül
száz métert tettek meg, amikor Bálint egy aranyló pénzérmét talált. Leereszkedtek a domboldalon. Egy bokor tövében megtalálták a páncélszekrényt, az ajtaja tárva-nyitva. Amikor a rendőrség megérkezett, egy
nyomozónak elmesélték, hogyan találtak rá. A hétfői újságból megtudták, hogy az Enyves Kéz nevű rablóbanda tagjait voltak a tettesek, akiket
őrizetbe vettek. A páncélszekrényt Rezeda Kázmér, a híres műgyűjtő
lakásából rabolták el. Később Rezeda Kázmér meghívta őket az otthonába, s kaptak tőle egy kis érmegyűjteményt is. Hát így történt!
A két fiú ezúton kér segítséget az itt látható két ausztráliai pénzérme
megszerzéséhez.
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3. a) Hiányos párbeszédek
TERVEZETT IDŐ: 15-20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: A hiányos szövegek kiegészítése is próbája lehet annak, hogy a tanulók megértették-e

az olvasottakat. Mi most egy olyan típust javasolunk, ahol az olvasmányból megismert információkat a beszédhelyzethez igazítva más szituációban, szövegkörnyezetben kell alkalmazni.
A munka végeztével fontos az ellenőrző olvasás: A kérdések és válaszok valóban egymáshoz kapcsolódnak?
Pl. Hibás: Ön hol lakik? – Hársfa utca 12.
Helyesen: Mi az ön (lak)címe? – Hársfa utca 12.
A kész munkákat a gyerekek egymással összevethetik. Két tanuló a párbeszédet elő is adhatja az osztály előtt.
Házi feladatnak is adható!
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Szövegismeret, szövegösszefüggés teremtése
MÓDSZEREK: Egyéni feladatmegoldás
ESZKÖZÖK: Feladatlapok minden tanulónál (felírható a táblára vagy írásvetítőre is)

Feladatlapok

Hiányos párbeszéd – 1.
Rezeda Kázmér, amikor észrevette, hogy betörtek hozzá, azonnal hívta a rendőrséget. A felesége ott
állt mellette, de csak a férje válaszait hallotta. Mit kérdezhetett, mit mondhatott a rendőr a vonal túlsó
végén?
R: rendőr
RK: Rezeda Kázmér
Hiányos telefonbeszélgetés
R:______________________________________________________________
Segítsenek, kérem, betörtek hozzám!
R:______________________________________________________________
Rezeda Kázmér
R:______________________________________________________________
Hársfa utca 12.
R:______________________________________________________________
Műgyűjtő vagyok.
R:______________________________________________________________
A páncélszekrényemet.
R:______________________________________________________________
A világhírű érmegyűjteményem.
R:______________________________________________________________
Felbecsülhetetlen az értéke.
R:______________________________________________________________
Siessenek, kérem, várom magukat!
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Hiányos párbeszéd – 2.
Az erdőben a nyomozó kikérdezte Bálintot. A levelek zúgása miatt csak a nyomozó kérdéseit hallottuk.
Ny: nyomozó
B: Bálint
Hiányos kihallgatás
Ny: Miért indultatok el az erdőbe?
B:______________________________________________________________
Ny: Mi volt az első gyanús nyom?
B:______________________________________________________________
Ny: Honnan tudtátok, hol kell leereszkedni a domboldalon?
B:______________________________________________________________
Ny: Hogy sikerült ilyen meredeken leereszkedni?
B:______________________________________________________________
Ny: A páncélszekrényben találtatok valamit?
B:______________________________________________________________
Ny: Jól van fiúk, ez derék munka volt!
B:______________________________________________________________
Ny: Igen, csak arra vigyázzatok, hogy nehogy valami nyomot véletlenül eltűntessetek.

3. b) Mondatfoszlányok
TERVEZETT IDŐ: 15-20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Mit mondhatott a nyomozó az erdőben? Önálló szövegalkotási feladat kötött szöveg-

részekkel.
Bálinték, ahogy elindultak az erdőből, még hallottak néhány mondatfoszlányt.
Írj olyan fogalmazást, amelyben szerepelnek a hallott szavak! Vigyázz, a már meglévő szövegrészeket csak
ebben a sorrendben és formában használhatod!
„…az éjszakai betörés… felfeszítették... legurították…még dolgozunk az ügyön…”
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Kreatív
MÓDSZEREK: Önálló írás
ESZKÖZÖK: Szöveg (vagy idézet a táblán)

írás, szövegösszefüggés teremtése
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III. Reflektálás
A tanultak elmélyítése, alkalmazása

1. Érem vagy érme?
TERVEZETT IDŐ: 15-20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: „Mi a különbség érem és érme között? Keresd meg a Magyar Értelmező Kéziszótárban!

Ha elolvastad, már tudni fogod, melyik mondatba, melyik szót használd! Figyelj, mert van, amikor toldalékkal
is el kell látnod a szavakat, hogy a mondatba illeszkedjenek!”
A toldalékolás nem könnyű, érdemes frontális munkában kitölteni a táblázatot.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Nyelvhasználati tapasztalatszerzés, következtetés
MÓDSZEREK: Egyéni feladatmegoldás, mondatok kiegészítése
ESZKÖZÖK: Feladatlap minden tanulónál

Feladatlap
Érem vagy érme?
1. Keresd meg a Magyar Értelmező Kéziszótárban az érem és érme szavakat. Melyiknek mi
a jelentése? Másold ide!
érem: ………………………………………………..………………………..
érme: ………………………………………………………………………….
2. Írd a táblázat üres helyeire a hiányzó toldalékos alakot!
Mi?

Mivel?

érem
érme

Minek?

Mik?

Mit?

Min?

érmék

érmét

érmén

éremnek
érmével

3. Írd a mondatokba az érem, érme szót vagy annak toldalékos alakját!
(Segít a táblázat!)
Egy célunk lehet csak, az arany……………* megszerzése.
A pénztárcámban olyan sok ……………….. van, hogy lehúzza a zsebem.
A gyűjtő kiállította …………………gyűjteményét*.
A magasugró a vitrinben őrzi az ………………… gyűjteményét*.
Melyik …………………. látható egy sólyom? (Az 50 forintoson.)
Én bármelyik ………………. tudok örülni – nyilatkozta Cseh László, úszó.
Az olimpiai bajnok büszkén mutatta a kameráknak a frissen szerzett ………… .
Az automata csak 20 Ft-os …………….. működik.
*Ezeket a szavakat egybeírjuk! Írd ide őket helyesen:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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Megoldás

érem: kitüntetésül, díjul adományozott fémkorong
érme: fém pénzdarab
Mi?

Mivel?

Minek?

Mik?

Mit?

Min?

érem

éremmel

éremnek

érmek

érmet

érmen

érme

érmével

érmének

érmék

érmét

érmén

Egy célunk lehet csak, az aranyérem megszerzése.
A pénztárcámban olyan sok érme van, hogy lehúzza a zsebem.
A gyűjtő kiállította éremgyűjteményét.
A magasugró a vitrinben őrzi az éremgyűjteményét.
Melyik érmén látható egy sólyom? (Az 50 forintoson.)
Én bármelyik éremnek tudok örülni – nyilatkozta a sportoló.
Az olimpiai bajnok büszkén mutatta a kameráknak a frissen szerzett érmét.
Az automata csak 20 Ft-os érmével működik.

2. Detektíviroda
TERVEZETT IDŐ: 30-35 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: A tanórán a feladatot a már kialakított csoportban javasoljuk elvégezni. Ha erre nincs

idő, lehet önálló munkának is adni.

1. „A Lepetyepe pletykaújságban (Főszerkesztő: Juli néni és Kati néni) négy különös bűnesetről számolnak be.
Olvasd el az eseteket, próbáld kitalálni ki, miért, hogyan követte el a bűncselekményt! Beszéld meg csoportoddal, mit gondolsz!” (Lásd Bűnügyi rovat!)
A bűnesetekről szóló szövegeket mindenki önállóan olvassa el, utána a csoportban, szóforgó módszerrel mindenki mondja el röviden, mit gondol az esetekről, van-e ötlete ki, miért, hogyan követte el a lopást.
A lassabban olvasók és a szövegértési problémával küzdők a tanítóval olvasnak és beszélgetnek.
2. A megbeszélés után: „Nyilatkozatokat olvashattok a gyanúsítottaktól. A nyilatkozat során mind a négyen elszólták magukat. Ha figyelmesen olvastok, ti is megtudhatjátok, ki melyik bűncselekményt követte el.” (Lásd
Nyilatkozatok!)
Minden csapattag felkészül egy nyilatkozat felolvasására, majd egymás után felolvassák saját szövegüket.
3. „Ha van gyanúsítottatok, nevezzétek meg, írjátok le, ki az! Utána fogalmazzátok meg, írjátok le, miből gondoljátok, hogy ő követte el a bűntényt. Alapos indoklást kérünk!” (Lásd Akit gyanúsítunk!)
A csapat megbeszéli az eseteket, dönt. Együtt megfogalmazzák, majd az írnok leírja az indoklást. Az óra végén
a lapokat kitesszük a faliújságra, hogy a többiek is el tudják olvasni.
Jól működő csoportok esetén a munka írásos feladat-megjelöléssel is kiadható. Ilyenkor minden csoport a
feladatokat maga oldja meg, követve az utasításokat. Persze itt is fontos, hogy előtte közösen értelmezzük a
feladatokat.
(Lásd Feladatkártya!)
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Információk mérlegelése, következtetés, indoklás
MÓDSZEREK: Csoportmunka
ESZKÖZÖK: Bűnügyi rovat, Nyilatkozatok a tanulóknál, az Akit gyanúsítunk feladatát lehet egy vonalas lapon

is végeztetni
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Bűnügyi rovat
1.
Rejtélyes lopássorozat

2.
Furcsa, nagyon furcsa

Több titokzatos lopás történt városunkban
az utóbbi időben. Az áldozatok egytől egyig
dúsgazdag emberek voltak, akiket távollétükben minden ékszerüktől megfosztottak.
Az ajtókat, ablakokat minden esetben zárva
találták. A rendőrség a sötétben tapogatózik.

Furcsa eset történt a minap a belvárosban.
Egy parkolóból elloptak egy autót. Sajnos
megszokott az ilyen bűneset, a különös csak
az, hogy egy régi Zsiguliról van szó, amely
alig vonszolta már magát. A mellette álló
drága autókat meg sem próbálták elvinni.
Mint már írtuk: furcsa, nagyon furcsa…

3.
Gödrös, a telefonbetyár

4.
Mogyorós csoki a postaládában

A 12-es villamoson egy hölgy táskájából elloptak egy mobiltelefont. Az asszony csak
otthon vette észre a lopást. Elkérte lánya telefonját. Felhívta saját számát. Meglepődött,
amikor a vonal túlsó végén valaki felvette:
„Halló, itt Gödrös!” Majd rövid szünet után:
„Elnézést, téves!” és letette. A tolvaj elég szórakozott lehet, véletlenül elárulta becenevét
a telefonban. De ki lehet az a Gödrös?

Egy jószívű zsebtolvaj járja a város utcáit.
Ördögi ügyességgel tűntet el nők kezéből
retikülöket, férfiak zakójából pénztárcákat.
Az áldozatoknak a bosszúság mellett egy kis
örömre is van okuk. Másnap reggel a postaládájukba valaki bedobja az ellopott iratokat, pénztárcát (sajnos pénz nélkül) és egy
mogyorós csokit.

Nyilatkozatok
A) Mimóza Miklós

B) Szaltó Szilárd

„Nem értem, miért gyanúsítanak. Engem a szüleim arra neveltek, hogy viselkedjek udvariasan,
ha lehet, ne okozzak kellemetlenséget senkinek.
Már óvodás koromban is, ha rosszat tettem, akkor azt igyekeztem azonnal jóvátenni. Csak nem
feltételezik rólam, hogy bármit is elkövettem?”

„Sokáig dolgoztam cirkuszban. Állatidomár voltam. Majmokat tanítottam be. Talpraesett kis jószágok, még most is őrzök egyet otthon. Látniuk
kellene, milyen ügyesen szaltózik a kanapén, szaladgál fel-le a kéményben!”

C) Merengő Menyhért

D) Tiszta Tibor

„Az iskolában mindig csak álmodozva bámultam
ki az ablakon. A társaim sokszor kinevettek, mert
ha az úton csak egy apró mélyedés volt, akkor
én biztos hanyatt vágódtam, mert séta közben a
felhőket bámultam. Nézzék csak, most is milyen
szép felhő úszik ott a magasban! ”

„Már rég felhagytam a bűnözéssel, csak állatokat
tenyésztek. Szerényen, de megélek belőle. Nincs
pénzem, ezért a nyulak egy régi mosógépben, a
tyúkok egy rozoga autóban, a kutyám meg egy
kartondobozban lakik.”
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Akit gyanúsítunk
1. bűneset: Rejtélyes lopássorozat
gyanúsított: .................................................
indoklás:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. bűneset: Furcsa, nagyon furcsa
gyanúsított: .................................................
indoklás:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3. bűneset: Gödrös, a telefonbetyár
gyanúsított: .................................................
indoklás:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4. bűneset: Mogyorós csoki a postaládában
gyanúsított: .................................................
indoklás:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Feladatkártya

1. lépés: Bűnügyi rovat
A Lepetyepe pletykaújságban négy különös bűnesetről számolnak be. Olvassátok el önállóan az eseteket!
Szóforgóban próbáljatok azon gondolkodni, ki, miért, hogyan követte el a bűncselekményt!

2. lépés: Nyilatkozatok
Nyilatkozatokat olvashattok a gyanúsítottaktól. A nyilatkozat során mind a négyen elszólták magukat. Ha figyelmesen olvastok, ti is megtudhatjátok, ki melyik bűncselekményt
követte el.
Minden csapattag készüljön fel egy nyilatkozat felolvasására, majd egymás után mindenki olvassa fel a saját szövegét. Haladjatok a számozás szerint!

3. lépés: Akit gyanúsítunk!
Ha van gyanúsítottatok, írjátok le, ki az! Utána fogalmazzátok meg, írjátok le, miből gondoljátok, hogy ő követte el a bűntényt. Alapos indoklást kérünk!
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Javaslat további
megoldásra
Bölcs bíró
4-5 fős csoportban. A négy bűnöző közül kinek adnád a legszigorúbb, kinek a legenyhébb büntetést? Indokold is a döntésedet
1 percben a csoport tagjainak!

KINCSVADÁSZOK

Mellékletek
I/1
Táblázat
Ki?

Mit gyűjt?

Jelek
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II/1
Szöveg
Kincsvadászok (8. a)							

BÁLINT

Egy vidám szombati kirándulásnak indult az egész. Dáviddal elhatároztuk, hogy felmegyünk a
kilátóba. Az ösvény, amely oda vezetett, az utcánkból kanyarodott a hegyre. Kerestünk egy botot
sétapálcának, és elindultunk.
Megtettünk úgy száz métert, amikor Dávid egyszer csak megtorpant. Az ösvény apró kavicsai
között megcsillant valami. Lehajolt érte. Egy pénzérme volt, régi, apró, aranyló.
– Most ez valami vicc, vagy álmodom? – mondta Dávid hitetlenkedve.
Ezután már figyelmesen kutattuk át az előttünk álló útszakaszt. Balra tőlünk meredeken lejtett a domboldal. Az ösvény szélén kiszakadt fűcsomók voltak, lejjebb, a fák között, letört ágak,
felszántott avar jelezte, hogy itt valami történt!
– Na, gyerünk, nézzük meg, mi az! – suttogtam.
Lassan ereszkedtünk le, ágakba, gyökerekbe kapaszkodtunk. A szívem a torkomban dobogott.
Egyszer csak megpillantottuk, hogy mi okozta a pusztítást: egy bokor tövében egy páncélszekrény hevert – üresen. Ajtaja tárva-nyitva…
A rendőrség megérkezett. Táblákat szúrtak a földbe, fényképezőgép villant, kutya szimatolt az
avarban. Mintha csak az esti krimit látnánk a tévében.
Egy férfi odajött hozzánk, bemutatkozott. Nyomozó volt, pedig egyáltalán nem hasonlított
Colombóra. El kellett mondanunk, hogyan találtunk rá a páncélszekrényre. A nyomozó vállon
veregetett minket, s azt mondta:
– Jól van, fiúk, ez derék munka volt!
Miután felírták az adatainkat, hazamehettünk, de még hallottuk, hogy:
– …az éjszakai betörés…felfeszítették...legurították…még dolgozunk az ügyön…
A hétfői újságból aztán megtudtuk a részleteket is:
-------------------------------------------------- Bűnügyi rovat-------------------------------------------------ELFOGTÁK A MŰKINCSRABLÓKAT!
Az Enyves Kéz néven elhíresült rablóbanda tagjait vasárnap hajnalban vették őrizetbe, miután
két negyedik osztályos tanuló, F. Dávid (10) és M. Bálint (11) megtalálta a páncélszekrényt,
amelyet Rezeda Kázmér (62), a híres műgyűjtő lakásából raboltak el. A páncélszekrényt a városhoz közeli erdőbe vitték, ott felfeszítették, az ékszereket és aranypénzeket eltulajdonították. A páncélszekrényt végül legurították a hegyoldalon. A helyszínen talált nyomok alapján
sikerült a tolvajokat elfogni.
Kár, hogy nem közölték a fotónkat, és a teljes nevünket sem írták le. (Dávid azt mondta, azért,
mert még kiskorúak vagyunk.) Mégis attól a naptól kezdve mindketten ugyanarra gondoltunk,
ha egymásra néztünk: ezt csinálja valaki utánunk!
Ja, és még valami! Rezeda Kázmér meghívott az otthonába, s kaptunk tőle egy kis érmegyűjteményt. Így hát a kavicsok, a madártollak és a kisautók után elkezdtem pénzérmeket gyűjteni.
Ausztrál érmem még nincs, pedig kengurus és koalás is van. Ha arra jársz, gondolj rám!
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II/1
mondatcsíkok

A rendőrség megérkezik a helyszínre, a két fiút kikérdezik.
A műgyűjtő, akitől ellopták a páncélszekrényt, érmegyűjteményt ajándékoz nekik.
Az erdőben gyanús nyomokra lesznek
figyelmesek.
A fiúk az újságból megtudják, hogy elkapták a tolvajokat. Nagyon büszkék magukra.
Egy páncélszekrényt találnak.
Bálint és Dávid kirándulni indulnak.
címszavak

Az újsághír

A rendőrség megérkezik

Gyanús nyomok

A páncélszekrény

Indulás!

Az új hobbi
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II/1
Vázlatok
Vázlat – A
1. Bálint és Dávid kirándulni indulnak.
2. Az erdőben gyanús nyomokra lesznek figyelmesek.
3. Egy üres páncélszekrényt találnak egy bokor tövében.
4. A rendőrség megérkezik a helyszínre, a két fiút kikérdezik.
5. A fiúk másnap az újságból megtudják, hogy elkapták a
tolvajokat. Nagyon büszkék magukra.
6. A műgyűjtő, akitől ellopták a páncélszekrényt, érmegyűjteményt ajándékoz nekik.
Vázlat – B
1.

Indulás!

2.

Gyanús nyomok

3.

A páncélszekrény

4.

A rendőrség megérkezik

5.

Az újsághír

6.

Az új hobbi

Vázlat – C
1.

Indulás!

2. Az erdőben gyanús nyomokra lesznek figyelmesek.
3.

A páncélszekrény

4. A rendőrség megérkezik a helyszínre, a két fiút kikérdezik.
5.
6. A fiúk az újságból megtudják, hogy elkapták a tolvajokat. Nagyon büszkék magukra.

Az újsághír
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II/2
Feladatlap
Az eset után nem sokkal egy újságíró beszélgetett Bálinttal és Dáviddal. Elromlott a magnója, ezért fejből
írta le, mit mesélt a két fiú. Sajnos sok pontatlanság van a cikkben. Nemsokára itt a lapzárta. Húzd át,
amire rosszul emlékszik, írd fölé a helyes megoldást!
A nap hősei
Vasárnap Bálint és Dávid kirándulni indultak az erdőbe. A vadászles volt a céljuk. Körülbelül
ötszáz métert tettek meg, amikor Bálint egy régi ezüstpénzt talált. Leereszkedtek a domboldalon. Egy patak partján megtalálták a páncélszekrényt, az ajtaja zárva. Amikor a rendőrség megérkezett, egy detektívnek elmesélték, hogyan találtak rá. Az esti híradóból megtudták, hogy a
Fekete Kéz nevű rablóbanda tagjait voltak a tettesek, akik még menekülőben voltak. A páncélszekrényt Rezeda Kázmér, a híres színművész lakásából rabolták el. Később Rezeda Kázmér
meghívta őket a Vidámparkba, s kaptak tőle egy kis éremgyűjteményt is. Hát így történt!
A két fiú ezúton kér segítséget az itt látható két ausztriai pénzérme megszerzéséhez:
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II/3
Hiányos párbeszéd – 1.
Rezeda Kázmér, amikor észrevette, hogy betörtek hozzá, azonnal hívta a rendőrséget. A felesége ott állt
mellette, de csak a férje válaszait hallotta. Mit kérdezhetett, mit mondhatott a rendőr a vonal túlsó végén?
R: rendőr
RK: Rezeda Kázmér
Hiányos telefonbeszélgetés
R:________________________________________________________________________________
Segítsenek, kérem, betörtek hozzám!
R:________________________________________________________________________________
Rezeda Kázmér
R:________________________________________________________________________________
Hársfa utca 12.
R:________________________________________________________________________________
Műgyűjtő vagyok.
R:________________________________________________________________________________
A páncélszekrényemet.
R:________________________________________________________________________________
A világhírű érmegyűjteményem.
R:________________________________________________________________________________
Felbecsülhetetlen az értéke.
R:________________________________________________________________________________
Siessenek, kérem, várom magukat!
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Hiányos párbeszéd – 2.
Az erdőben a nyomozó kikérdezte Bálintot. A levelek zúgása miatt csak a nyomozó kérdéseit hallottuk.
Ny: nyomozó
B: Bálint
Hiányos kihallgatás
Ny: Miért indultatok el az erdőbe?
R:________________________________________________________________________________
Ny: Mi volt az első gyanús nyom?
R:________________________________________________________________________________
Ny: Honnan tudtátok, hol kell leereszkedni a domboldalon?
R:________________________________________________________________________________
Ny: Hogy sikerült ilyen meredeken leereszkedni?
R:________________________________________________________________________________
Ny: A páncélszekrényben találtatok valamit?
R:________________________________________________________________________________
Ny: Jól van fiúk, ez derék munka volt!
R:________________________________________________________________________________
Ny: Igen, csak arra vigyázzatok, hogy nehogy valami nyomot véletlenül eltűntessetek.
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III/1
Érem vagy érme?
1. Keresd meg a Magyar Értelmező Kéziszótárban az érem és érme szavakat. Melyiknek mi a
jelentése? Másold ide!
érem: ………………………………………………..………………………..
érme: ………………………………………………………………………….
2. Írd a táblázat üres helyeire a hiányzó toldalékos alakot!
Mi?

Mivel?

érem
érme

Minek?

Mik?

Mit?

Min?

érmék

érmét

érmén

éremnek
érmével

3. Írd a mondatokba az érem, érme szót vagy annak toldalékos alakját!
(Segít a táblázat!)
Egy célunk lehet csak, az arany……………* megszerzése.
A pénztárcámban olyan sok ……………….. van, hogy lehúzza a zsebem.
A gyűjtő kiállította …………………gyűjteményét*.
A magasugró a vitrinben őrzi az ………………… gyűjteményét*.
Melyik …………………. látható egy sólyom? (Az 50 forintoson.)
Én bármelyik ………………. tudok örülni – nyilatkozta Cseh László, úszó.
Az olimpiai bajnok büszkén mutatta a kameráknak a frissen szerzett ………… .
Az automata csak 20 Ft-os …………….. működik.

*Ezeket a szavakat egybeírjuk! Írd ide őket helyesen:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

KINCSVADÁSZOK

III/2
Bűnügyi rovat
1.
Rejtélyes lopássorozat

2.
Furcsa, nagyon furcsa

Több titokzatos lopás történt városunkban az
utóbbi időben. Az áldozatok egytől egyig dúsgazdag emberek voltak, akiket távollétükben
minden ékszerüktől megfosztottak. Az ajtókat,
ablakokat minden esetben zárva találták. A
rendőrség a sötétben tapogatózik.

Furcsa eset történt a minap a belvárosban. Egy
parkolóból elloptak egy autót. Sajnos megszokott az ilyen bűneset, a különös csak az,
hogy egy régi Zsiguliról van szó, amely alig
vonszolta már magát. A mellette álló drága
autókat meg sem próbálták elvinni. Mint már
írtuk: furcsa, nagyon furcsa…

3.
Gödrös, a telefonbetyár

4.
Mogyorós csoki a postaládában

A 12-es villamoson egy hölgy táskájából elloptak egy mobiltelefont. Az asszony csak otthon
vette észre a lopást. Elkérte lánya telefonját.
Felhívta saját számát. Meglepődött, amikor a
vonal túlsó végén valaki felvette: „Halló, itt
Gödrös!” Majd rövid szünet után: „Elnézést,
téves!” és letette. A tolvaj elég szórakozott lehet, véletlenül elárulta becenevét a telefonban. De ki lehet az a Gödrös?

Egy jószívű zsebtolvaj járja a város utcáit. Ördögi ügyességgel tűntet el nők kezéből retikülöket, férfiak zakójából pénztárcákat. Az áldozatoknak a bosszúság mellett egy kis örömre
is van okuk. Másnap reggel a postaládájukba
valaki bedobja az ellopott iratokat, pénztárcát
(sajnos pénz nélkül) és egy mogyorós csokit.

Nyilatkozatok
A) Mimóza Miklós

B) Szaltó Szilárd

„Nem értem, miért gyanúsítanak. Engem a szüleim arra neveltek, hogy viselkedjek udvariasan, ha
lehet, ne okozzak kellemetlenséget senkinek. Már
óvodás koromban is, ha rosszat tettem, akkor azt
igyekeztem azonnal jóvátenni. Csak nem feltételezik rólam, hogy bármit is elkövettem?”

„Sokáig dolgoztam cirkuszban. Állatidomár voltam. Majmokat tanítottam be. Talpraesett kis jószágok, még most is őrzök egyet otthon. Látniuk
kellene, milyen ügyesen szaltózik a kanapén, szaladgál fel-le a kéményben!”

C) Merengő Menyhért

D) Tiszta Tibor

„Az iskolában mindig csak álmodozva bámultam ki
az ablakon. A társaim sokszor kinevettek, mert ha
az úton csak egy apró mélyedés volt, akkor én biztos hanyatt vágódtam, mert séta közben a felhőket
bámultam. Nézzék csak, most is milyen szép felhő
úszik ott a magasban! ”

„Már rég felhagytam a bűnözéssel, csak állatokat
tenyésztek. Szerényen, de megélek belőle. Nincs
pénzem, ezért a nyulak egy régi mosógépben, a
tyúkok egy rozoga autóban, a kutyám meg egy kartondobozban lakik.”
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III/1

Akit gyanúsítunk
1. bűneset: Rejtélyes lopássorozat
gyanúsított: .................................................
indoklás:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2. bűneset: Furcsa, nagyon furcsa
gyanúsított: .................................................
indoklás:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

3. bűneset: Gödrös, a telefonbetyár
gyanúsított: .................................................
indoklás:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

4. bűneset: Mogyorós csoki a postaládában
gyanúsított: .................................................
indoklás:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

KINCSVADÁSZOK

III/1

Feladatkártya

1. lépés: Bűnügyi rovat
A Lepetyepe pletykaújságban négy különös bűnesetről számolnak be. Olvassátok el önállóan az eseteket!
Szóforgóban próbáljatok azon gondolkodni, ki, miért, hogyan követte el a bűncselekményt!

2. lépés: Nyilatkozatok
Nyilatkozatokat olvashattok a gyanúsítottaktól. A nyilatkozat során mind a négyen elszólták
magukat. Ha figyelmesen olvastok, ti is megtudhatjátok, ki melyik bűncselekményt követte el.
Minden csapattag készüljön fel egy nyilatkozat felolvasására, majd egymás után mindenki
olvassa fel a saját szövegét. Haladjatok a számozás szerint!

3. lépés: Akit gyanúsítunk!
Ha van gyanúsítottatok, írjátok le, ki az! Utána fogalmazzátok meg, írjátok le, miből gondoljátok, hogy ő követte el a bűntényt. Alapos indoklást kérünk!
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Készítette:

Fonyódi Gábor

Modulleírás
A feladatok összideje meghaladja a 3 x 45 percet. A tanító döntésén múlik, mit használ fel a javasoltakból. A feladatok elhagyhatók,
kiegészíthetők, mással is pótolhatók.
A modul célja:

Ajánlott időkeret:
Ajánlott korosztály:
Kapcsolódási pontok:
A képességfejlesztés fókuszai:

A ráhangolódásban (I.) a tanulók tapasztalatot szerezhetnek a pénz értékéről, valamint megjeleníthetik, hogy mennyire fontosak számukra
az anyagi és „más természetű” értékek.
A jelentésteremtés (II.) feladataiban a szövegelemző műveletek mellett
a vázlatíráshoz és az önálló szövegalkotáshoz kínálunk feladatokat.
A reflektálásban (III.) a szókincsbővítés, a nyelvhasználat gazdagítása
és érdekes információk megosztása a kiemelt szempont.
3 x 45 perc
9-10 év
szociális, környezeti és életviteli kompetenciaterületek
A befogadói magatartás alapozása, saját élmények mozgósítása, véleménynyilvánítás, az olvasottak információtartalmának értelmezése,
alkalmazása, következtetés, értékfogalom
Kognitív kompetencia: gondolkodási képességek, problémamegoldás
és alkotás képessége
Szociális kompetencia: kommunikatív és együttélési képesség

A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Ráhangolódás
A tanulók előzetes tapasztalatainak felidézése

1. Mi a fontos, mennyire fontos? (Pénzt vagy életet?)
TERVEZETT IDŐ: 10-15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: „Mit gondolsz, ha felnőtt leszel, mi az, ami fontos lesz számodra?

Olvasd el a mondatokat! Döntsd el magadban, hogy mennyire fontos számodra, amit olvastál! Véleményedet jelöld a 10 fokú skálán, karikázd be a számokat!” Ha egyáltalán nem fontos: 1, ha nagyon fontos: 10. A két
véglet közötti véleményt a számskála többi helyén jelölhetjük.
A feladatot személyes jellege miatt nem „ellenőrizzük”. Kötetlenül beszélhetünk a kérdőív érintette témákról, átadva a párbeszéd kezdeményezésének lehetőségét a diákoknak.

AZ EZRES
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: A minőség, tulajdonság számszerűsítése, önismeret
MÓDSZEREK: Kérdőív
ESZKÖZÖK: Kérdőív minden tanulónál (írásvetítőn is lehet)

Kérdőív
Sokat utazhassak a világban. 				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mindig a legújabb autóm legyen. 			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A munka mellett jusson időm kirándulni, sportolni.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mindig divatos legyek. 					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tudjak apróságoknak is örülni.				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Minden szobámban legyen egy tévé. 			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Szeressem a munkát, amit végzek.			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Híres legyek.						
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nagy családom legyen. 					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sok pénzt keressek. 					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nagy könyvtáram legyen. 				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sok háziállat éljen körülöttem. 				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gyakran találkozzam a barátaimmal. 			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Télen is napbarnított legyek.				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ami kimaradt, de számomra nagyon fontos: ..............................................................
.............................................................................................................................................

2. Mennyit ér 1000 Ft?
TERVEZETT IDŐ: 15-20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Előzetesen megkérjük a tanulókat, hogy hozzanak be reklámújságokat, amit az élelmi-

szerboltok küldenek a családoknak. Feladat:
„Készíts listát! Mit vásárolnál 1000 Ft-ból
– egy szilveszteri partira?*
– a barátod születésnapjára?
– ha neked kellene egy hétvégén ellátnod magad?
(*Tetszőlegesen választható az „alkalom”, aki gyorsan elkészül, új szempontot választhat.)
A listára írd fel, mit és mennyiért vásároltál! A végén számítsd ki, mennyit költöttél! Vigyázz, nem költhetsz
1000 Ft-nál többet!”
Lehet párban is végeztetni! Ha a tanulók (tanulópárok) elkészültek, listát cserélhetnek és ellenőrizhetik
egymás számításait.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Az információk mérlegelése, számolás
MÓDSZEREK: Gyűjtés, egyéni vagy páros feladatmegoldás
ESZKÖZÖK: A diákok által behozott reklámújságok
JAVASLAT TOVÁBBI MEGOLDÁSRA Kiadhatjuk feladatnak, hogy a tanulók a családi bevásárlás során gyűjtsék

össze, mit tudnak 1000 Ft-ért a papírboltban, trafikban, játékboltban, piacon vásárolni.
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3. Páros megbeszélés
TERVEZETT IDŐ: 10 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: „Válassz olyan párt magadnak, akinek szívesen beszélsz magadról! (Lehetnek hárman

is!) Meséljetek el egymásnak, egy olyan helyzetet,
– amikor mások segítettek ki a bajból,
– amikor olyat tettél, amit később megbántál!”

A párok egymás között elmondják a történeteiket. A végén, aki vállalja, az egész osztály előtt is elmondhatja.
A közös beszélgetés során kérdések lehetnek:
– Most hogyan oldanád meg a helyzetet?
– Hogyan segítenél másoknak hasonló helyzetben?
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Gondolati, érzelmi reakciók kifejezése, saját élmény megfogalmazása
MÓDSZEREK: Páros feladatmegoldás, beszélgetés

II. Jelentésteremtés
A szöveggel való ismerkedés

1. Vázlatkészítés
TERVEZETT IDŐ: 30-35 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

1. A tanulók az olvasmány szövegét önállóan olvassák! Ceruzával jelöljék a számukra ismeretlen szavakat. A
szövegértési problémával küzdő tanulóknak a tanító olvasson fel.
2. Ezután egy-egy tanuló olvassa fel részenként az olvasmányt. Beszélgessünk az olvasottakról. (Lásd még 2.
A sorok között!)
3. Vázlatírás
A vázlatírás összetett feladat. A mintaadás nagyon fontos, hogy később jártasságot szerezzenek benne a tanulók. Adjunk a gyerekeknek választási lehetőséget, hogy maguk döntsék el, milyen nehézségi fokú feladatot
választanak az alábbi lehetőségek közül! Ha nem sikerül jól megoldani a feladatot a választott szinten, próbálkozzanak a könnyebbel!
Nehézségi fok szerint:
a) Mondatcsíkok és címszavak rendezése időrendbe.
Első lépés: a mondatcsíkokon szereplő vázlatpontokat rendezzük egymás alá. (Lásd Mondatcsíkok!)
Második lépés: a vázlatpontokhoz párosítsuk a papírcsíkon szereplő címszavakat. (Lásd Címszavak!)
	Így:
		Első lépés						
Második lépés
		
Vázlatpontok						Címszavak
Kata az udvaron talál egy ezrest.

Talált pénz

A lányok arról álmodoznak, hogy mire költenék a pénzt.
Katának hirtelen ötlete támad, elhívja őket fagyizni.

A meghívás

AZ EZRES
Senki nem megy el a cukrászdába, Kata rájön, hogy hibát
követett el.

Hiábavaló várakozás és töprengés

Másnap Kata beismeri, hogy meggondolatlan volt.
A többi lány segít neki helyrehozni a hibáját.

A mentő ötlet

Az udvaron keresik az ezres gazdáját, de közben eltűnik
a pénz.

Hol a pénz?

Az ezrest Zsófi találta meg, aki nincs jóban Katával. Zsófit
az osztály előtt megdicsérik, de Kata is megkönnyebbül.

Ha a vége jó, minden jó!

b) Hiányos táblázatok kitöltése
Ennek több változatát mutatjuk meg, mert a variánsok hatékonyan alkalmazhatóak a későbbiekben is a vázlatírás tanulása során.
– A vázlatpontok segítenek a címszavak kitalálásában (Lásd Vázlat A!)
– A címszavak segítenek a vázlatpontok kitalálásában (Lásd Vázlat B!)
– Váltakozva, hol az egyik, hol a másik hiányzik (Lásd Vázlat C!)
A táblázat üres helyeire természetesen a tanulók által megfogalmazott mondatok kerülnek, a fent mutatott
vázlatpontok és címszavak ilyenkor csak mintánk tekintendőek.
c) Önálló vázlatírás
Itt a tanuló már nem kap segítséget a vázlatíráshoz.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Az olvasott szöveg tartalmának követése, megértése, összefüggések meglá-

tása, rendszerezés

MÓDSZEREK: Egyéni feladatvégzés
ESZKÖZ: Szöveg, mondatcsíkok és címszavak felvágva, vázlatok

Szöveg
Az ezres (8. b)						

KATA

Tegnap, amikor a lányokkal az udvaron beszélgettünk, találtam egy ezrest. Ott feküdt a betonon, mintha csak egy darab papír lenne. Körbenéztünk, de nem úgy tűnt, mintha bárkinek is
hiányozna. Felvettem, kisimítottam. Volt miről diskurálni.
– Ha enyém lenne ez az ezres – álmodozott Anna –, megvenném a világítós tollat, amit a
kirakatban láttam. Anyut nem kérdezném meg. Neki a vásárlásról új zokni, új ceruza, új fogkefe jut az eszébe.
– Én vennék egy csomó édességet a büfében, és mindet egyszerre megenném – sóhajtott
Zsuzsi.
– Én vennék egy szép ruhát, egy olyat, ami nekem tetszik, amit én választok magamnak
– mondta Lilla kipirult arccal.
Hirtelen támadt egy ötletem:
– Tudjátok, mit! Mindenkit meghívok egy fagyira! Úgysem tudjuk, kié a pénz. Suli után a
cukrászda előtt találkozunk!
Délután elmentem a cukrászdához. Egyedül álltam a bejárat előtt a süteményillatban. Nem
jött el senki sem. Elfelejtették volna? Hazafelé elgondolkodtam a dolgon.
Ma a nagyszünetben újra együtt volt a csapat. Vettem egy nagy levegőt, és belekezdtem:
– Rendben, azt hiszem, felfogtam, mi a helyzet. Tényleg hülye ötlet más pénzén mulatozni.
A lányok hallgattak, és ezért hálás voltam nekik.
– Derítsük ki, kié az ezres – törte meg a csendet Anna. – Most már nem állhatunk oda Ági
néni elé, hogy tegnap találtuk, de csak most adjuk oda.
Anna többes számban beszélt, ez is jól esett.
Egy bokor alá rejtettük az ezrest. Aki elvesztette, itt fog „rátalálni” a segítségünkkel. De vajon
ki lehetett az?
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Nem volt könnyű dolgunk, mert az udvaron sokan voltak. Mind a négyen másfelé indultunk. Szerencsére Zsuzsi a csúszda mellett meghallotta két másodikos fiú beszélgetését.
– Anyu mondta, hogy vigyázzak rá! A színházjegyre adta, tudod, a Dzsungel könyvére –
mondta az egyik fiú.
– Szia, hallom elvesztetted a pénzed. Mennyit? – kérdezte Zsuzsi ártatlanul.
– Egy ezrest – hangzott a válasz.
– Ott nézted már? – és Zsuzsi a bokorra mutatott.
A kisfiú odament és reménykedve széthúzta a bokor ágait, de szája hamarosan újra lefelé
görbült.
– Itt sincs – mondta szomorúan, és elsomfordált.
Az nem lehet! Tűvé tettünk mindent. Még a fűszálak mögé is benéztünk. Az ezres eltűnt.
Kerestük volna tovább, de becsöngettek.
Aztán jött a meglepetés! A magyaróra elején Ági néni váratlanul kihívta Zsófit és elmondta,
hogy mindenki példát vehetne róla. Meglátott egy bokor tövében egy ezrest és rögtön Ági
nénihez vitte.
Szóval ezért nem találtuk! És pont Zsófi. Most ott állt megdicsőülve az osztály előtt, és nekem végig kellett hallgatnom, hogy milyen nagyszerű ez a lány. Ez az igazi büntetés…
Az ezres hamar visszakerült a kisfiúhoz. Ha belegondolok, nem is bánom, hogy most az egyszer így alakultak a dolgok.

Mondatcsíkok
Az udvaron keresik az ezres gazdáját,
de közben eltűnik a pénz.
Az ezrest Zsófi találta meg, aki nincs jóban Katával. Sárit az osztály előtt megdicsérik,
de Kata is megkönnyebbül.
A lányok arról álmodoznak, hogy mire költenék a pénzt. Katának hirtelen ötlete támad, elhívja őket fagyizni.
Másnap Kata beismeri, hogy meggondolatlan volt. A többi lány segít neki helyrehozni a hibáját.
Senki nem megy el a cukrászdába, Kata rájön, hogy hibát követett el.
Kata az udvaron talál egy ezrest.

Címszavak
Talált pénz
A meghívás
Hiábavaló várakozás és töprengés
A mentő ötlet
Hol a pénz?
Ha a vége jó, minden jó!

AZ EZRES

Vázlatok
Vázlat – A
1. Kata az udvaron talál egy ezrest.
2. A lányok arról álmodoznak, hogy mire költenék a pénzt. Katának
hirtelen az az ötlete támad, hogy elhívja őket fagyizni.
3. Senki nem megy el a cukrászdába. Kata rájön, hogy hibát követett el.
4. Másnap Kata beismeri, hogy meggondolatlan volt. A többi lány segít
neki helyrehozni a hibáját.
5. Az udvaron keresik az ezres gazdáját, de közben eltűnik a pénz.
6. Az ezrest Zsófi találta meg, aki nincs jóban Katával. Zsófit az osztály
előtt megdicsérik, de Kata is megkönnyebbül.

Vázlat – B
1.

Talált pénz

2.

A meghívás

3.

Hiábavaló várakozás és töprengés

4.

A mentő ötlet

5.

Hol a pénz?

6.

Ha a vége jó, minden jó!

Vázlat – C
1. Kata az udvaron talál egy ezrest.
2.

A meghívás

3. Senki nem megy el a cukrászdába. Kata rájön, hogy hibát követett el.
4.

A mentő ötlet

5. Az udvaron keresik az ezres gazdáját, de közben eltűnik a pénz.
6.

Ha a vége jó, minden jó!
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2. A sorok között
TERVEZETT IDŐ: a beszélgetésre szánt időt (a példamondatok számát) a tanító határozza meg
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: A szövegbefogadás és szövegértelmezés szempontjából fontos, hogy a gyerekek figyel-

mét ráirányítsuk a mondatok, szövegrészletek mögöttes jelentéstartalmaira. Néhány mondat az olvasmányból, amit ebből a szempontból vizsgálhatunk:
Anyut nem kérdezném meg. Neki a vásárlásról új zokni, új ceruza, új fogkefe jutna az eszébe. (Anna)
– Milyen tapasztalata lehet Annának a bevásárlásról, ha ezt mondja?
Én vennék egy szép ruhát, egy olyat, ami nekem tetszik, amit én választok. (Lilla)
– Miért hangsúlyozza Lilla, hogy olyan ruhát szeretne, ami neki tetszik, amit ő választ? Miért nem választhat ő?
Vettem egy nagy levegőt. (Kata)
– Mit jelenthet az, ha valaki, mielőtt megszólal, nagy levegőt vesz?
„Rendben, azt hiszem, felfogtam, mi a helyzet. Tényleg hülye ötlet más pénzén mulatozni.” A lányok hallgattak,
és ezért hálás voltam nekik. (Kata)
– Mit jelent itt a hallgatás? Miért volt hálás Kata?
Most már nem állhatunk oda Ági néni elé, hogy tegnap találtuk, de csak most adjuk oda. Anna többes számban
beszélt, ez is jól esett. (Kata)
– Mit jelent itt a többes szám használata? Mit fejez ki ezzel Anna?
Ha belegondolok, nem is bánom, hogy most az egyszer így alakultak a dolgok.
– Vajon miért nem bánja Kata, hogy „így alakultak a dolgok”?
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: A szöveg mélyebb megértése, tudatos reflektálás az olvasottakra
MÓDSZEREK: Beszélgetés
ESZKÖZ: Szöveg

3. Hiányzó szereplők
TERVEZETT IDŐ: 15-20 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Ebben a feladatban a történet rövidített változatát használjuk, amiből hiányoznak a

szereplők nevei. A tanulók feladata, hogy a neveket beírják. A kiegészítés során a tanulók használják az olvasmány szövegét.
Legtöbb esetben csak a nevet kell beírni:
Kata talált egy ezrest.
De előfordul, hogy toldalékos alakot kell használni:
Katának hirtelen támadt egy ötlete.
Akinek még nehéz a tájékozódás, információkeresés hosszabb szövegekben, azoknak a szöveg első 5-6 sorát
adhatjuk.
A feladatmegoldás történhet egyénileg és párokban. Ha a tanulók páros munkában dolgoznak, akkor felváltva olvassák a mondatokat. Az a tanuló mondhatja meg a hiányzó nevet, aki éppen olvasott.
Az ellenőrzés történhet párokban, ill. 2 pár között.
Házi feladatnak is adható!
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Cselekvés és szereplők összekapcsolása, szöveg reprodukálása
MÓDSZEREK: Mondatok kiegészítése
ESZKÖZÖK: Feladatlap minden tanulónál

AZ EZRES

Feladatlap
Hiányzó szereplők
Tegnap, amikor a …………. az udvaron beszélgettek, ……….. talált egy ezrest.
– Ha enyém lenne, megvenném a világítós tollat – álmodozott …………..
– Én vennék egy csomó édességet a büfében – sóhajtott …………….. .
– Én vennék egy szép ruhát – mondta ……………….
………………….. hirtelen támadt egy ötlete:
– Mindenkit meghívok egy fagyira!
Délután ………….elment a cukrászdához, de nem ment el senki sem. ……………….elgondolkodott. Másnap a nagyszünetben így szólt:
– Hülye ötlet más pénzén mulatozni.
A ……………. hallgattak, és ezért ………………hálás volt nekik.
– Derítsük ki, kié az ezres – mondta …………………..
A ……… egy bokor alá rejtették az ezrest.
…………………. meghallotta két másodikos …………… beszélgetését.
– Anya mondta, hogy vigyázzak rá!– szólt az egyik ………………
– Ott nézted már?
…………. a bokorra mutatott. A …………….. odament, de ott sem találta a pénzét. A
……………nem értették, mi történt.
A magyaróra elején ……………….. kihívta …………. és elmondta, hogy ………………. mindenki példát vehet. Ő találta meg az ezrest és rögtön ……………… vitte. ………………….
bosszankodott, hogy pont ……………… dicsérgetik.
Az ezres hamar visszakerült a……..….... Később ………….már nem bánta, hogy így oldódott
meg a helyzet.

Megoldás

Tegnap, amikor a lányok az udvaron beszélgettek, Kata talált egy ezrest.
– Ha enyém lenne, megvenném a világítós tollat – álmodozott Anna.
– Én vennék egy csomó édességet a büfében – sóhajtott Zsuzsi.
– Én vennék egy szép ruhát – mondta Lilla.
Katának hirtelen támadt egy ötlete:
– Mindenkit meghívok egy fagyira!
Délután Kata elment a cukrászdához, de nem ment el senki sem. Kata
elgondolkodott. Másnap a nagyszünetben így szólt:
– Hülye ötlet más pénzén mulatozni.
A lányok hallgattak, és ezért Kata hálás volt nekik.
– Derítsük ki, kié az ezres – mondta Anna.
A lányok egy bokor alá rejtették az ezrest.
Zsuzsi meghallotta két másodikos fiú beszélgetését.
– Anya mondta, hogy vigyázzak rá!– szólt az egyik fiú.
– Ott nézted már?
Zsuzsi a bokorra mutatott. A fiú odament, de ott sem találta a pénzét.
A lányok nem értették, mi történt.
A magyaróra elején Ági néni kihívta Zsófit, és elmondta, hogy Zsófiról
mindenki példát vehet. Ő találta meg az ezrest és rögtön Ági nénihez
vitte. Kata bosszankodott, hogy pont Zsófit dicsérgetik.
Az ezres hamar visszakerült a kisfiúhoz Később Kata már nem bánta,
hogy így oldódott meg a helyzet.
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4. Horoszkóp
TERVEZETT IDŐ: 10-15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: A feladatlap szövege a szereplők helyzetét a horoszkóp szimbolikus nyelvhasznála-

tával írja le. A tanulók találják ki, kiről szólnak a szövegek. A feladat előtt beszélgethetünk a gyerekekkel a
horoszkópról.
– Hol találkoztál vele?
– Mit várnak tőle az emberek?
– Hogyan fogalmaz a horoszkóp?
– Hiszel-e benne?
– Mik azok a csillagjegyek?
– Ki tudja, milyen csillagjegyben született?

Ha megvan a megfejtés, akkor a horoszkóp mondatait megfeleltethetjük a szereplők által megélt helyzeteknek. Például:
Ha nem élsz vissza a helyzettel, s az eszedre hallgatsz, munkahelyeden sikeres leszel. Sári nem tartja meg
a pénzt, odaadja Ági néninek, ezért osztálytársai előtt megdicsérik.
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Szövegértelmezés, szövegemlékezet
MÓDSZEREK: Önálló feladatvégzés
ESZKÖZÖK: Feladatlap minden tanulónál

Feladatlap
Horoszkóp
Ki milyen jegyben született a szereplők közül? Megtudhatod, ha elolvasod a horoszkópot. Ha
megfejtetted, kinek szól a jövendölés, akkor írd az üres téglalapba a nevét!
Kata, Anna, Zsófi, kisfiú

Vízöntő

Rák

Oroszlán

Nyilas

A mai napon váratlan szerencsében lesz
részed. Ha nem élsz
vissza a helyzettel,
s az eszedre hallgatsz,
munkahelyeden sikeres leszel. Légy szemfüles és megfontolt!

Nehéz időkben mutatkozik meg, ki az
igaz barát. A barátságnak minden próbát ki kell állnia. Most
rajtad a sor, mutasd
meg, te milyen barát
vagy. Hallgass a szívedre!

Viharfelhők tornyosulnak feletted. De
sose feledd: a felhők
fölött mindig süt a
nap. Nézz magadba!
Tanulj hibáidból! Ha
jó útra térsz, társaid
is lesznek az úton.
Onnan jön segítség,
ahonnan nem is várnád.

Egyszer fent, aztán
lent. Gondatlanságod
bajba sodort téged, a
mai napon azonban
minden jóra fordul.
Fel a fejjel!

AZ EZRES

Megoldás

Vízöntő

Rák

Oroszlán

Nyilas

A mai napon váratlan szerencsében lesz részed.
Ha nem élsz vissza a helyzettel,
s az eszedre hallgatsz, munkahelyeden sikeres leszel. Légy
szemfüles
és
megfontolt!

Nehéz időkben
mutatkozik meg,
ki az igaz barát.
A barátságnak
minden próbát
ki kell állnia.
Most rajtad a
sor, mutasd meg,
te milyen barát
vagy. Hallgass a
szívedre!

Viharfelhők tornyosulnak
feletted. De sose
feledd: a felhők
fölött
mindig
süt a nap. Nézz
magadba! Tanulj
hibáidból! Ha jó
útra térsz, társaid is lesznek az
úton. Onnan jön
segítség, ahonnan nem is várnád.

Egyszer fent, aztán lent. Gondatlanságod bajba
sodort téged, a
mai napon azonban minden jóra
fordul. Fel a fejjel!

Zsófi

Anna

Kata

kisfiú

III. Reflektálás
A tanultak elmélyítése, alkalmazása

1. Amikor az ezer nem pont 1000
TERVEZETT IDŐ: 10-15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: „Az ezer szót nem csak akkor használjuk, amikor valamiből pont ezer van, jelentése

lehet még: nagyon sok, rengeteg, megszámlálhatatlan.
A feladatlapon olyan szavakat, kifejezéseket találtok, amelyekben az ezer szó ebben az értelemben értendő.
A szavak, kifejezések értelmét is megtaláljátok a lapon. Olvassátok el őket, utána írjátok be azokba a mondatokba, ahová valók!
Vigyázzatok, vannak olyan szavak, kifejezések, amelyeket át kell alakítanotok ahhoz, hogy a mondatokba
illeszkedjenek!*”
Házi feladatnak is adható!
*Pl.: ezer dolga van  Most hagyj békén, nem látod, hogy ezer dolgom van!
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Szókincsbővítés, nyelvi találékonyság
MÓDSZEREK: Mondatok kiegészítése
ESZKÖZÖK: Feladatlap minden tanulónál
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Feladatlap
ezer bocsánat: rettentően sajnálom
ezer csoda: megszámlálhatatlan érdekesség
ezerarcú: sokféle formában mutatkozó (lehet egy természeti jelenség, tehetséges ember)
ezerszínű: színpompás, tarka
ezer baja van: nagyon sok a gondja
ezer dolga van: nagyon el van foglalva
neki ezer sem elég: telhetetlen, kapzsi emberre mondjuk
ezermester: sok dologhoz értő, ügyes kezű ember
Most hagyj békén, nem látod, hogy…………………………!
…………..…………… a késésért, de lemerült az elem az ébresztőórámban.
A nagyapám egy ………………………….., mindent meg tud javítani.
Jászai Mari ………………….. színésznő volt, játszott királynőt és cselédet, mindegyiket remekül.
Szegény Irén néni, ……………………………. , és akkor még a macskáját is el kellett altatni.
A szegény halásznak, aki kifogta az aranyhalat, olyan felesége volt, hogy .………………….…. .
Az utazás olyan volt, mint egy álom, ……………………………… láttunk.
Tavasszal a rét ……………………… virágszőnyeg.

2. Mi még 1000?
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK: Aki gyorsan elkészül a feladatokkal, olvasólapot kap. Amikor a többiek is készen van-

nak, az osztály előtt beszámol, mit tudott meg.

KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Információszerzés, információk továbbadása
MÓDSZEREK: Olvasás
ESZKÖZÖK: Olvasólap

Olvasólap
Ezerjó: szőlőfajta, amiből bort készítenek
Ezerjófű: védett gyógynövény, ha teát főzünk belőle, gyomorpanaszok ellen jó
Ezeregyéjszaka meséi: arab mesegyűjtemény, a leghíresebb darabja az Aladdin és a csodalámpa
Ezrek szimfóniája: egy zenekarra, kórusra és énekesekre íródott zenemű. Ha nem is ezer, de
több száz zenész kell az előadásához.
Az Ezer Buddha-barlang: Kínában található barlang, amelyben rengeteg szobrot őriznek Buddháról, a bölcs tanítóról.
Az ezer sziget országa: Horvátországot hívják így, 1185 sziget tartozik hozzá!
1000 mint évszám: Szent Istvánt királlyá koronázzák, a vikingek partra szállnak Észak-Amerikában. (Kolumbusz előtt majdnem 500 évvel!)
1000 mint hosszúság: Magyarország autópályáinak teljes hossza 1000 km.

AZ EZRES

3. Olvass az arcokból!
TERVEZETT IDŐ: 10-15 perc
TANÍTÓI INSTRUKCIÓK:

Ki veszítette el, ki találta meg, ki akarta elkölteni a pénzt?
Utánzó játék. Csoportban és teljes osztállyal is játszhatjuk.
Körben állunk. A kör közepén valaki huny. A tanulók papírcsíkokat húznak. Senki nem szólalhat meg. A legtöbb papír üres, csak hármon van írás:
– Elvesztettem 1000 Ft-ot, otthon le fognak szidni.
– Megtaláltam az ezrest, én vagyok a nap hőse!
– Szánom-bánom már, hogy el akartam költeni más pénzét.
Mindenki a szerepének megfelelő arcot vág. Aki elvesztette, az vigasztalhatatlan, aki el akarta költeni, az szégyenkezik, a megtaláló büszkén ragyog. A többiek közömbös arcot vágnak. A kör közepén állónak meg kell
találnia a három érintettet. Ha sikerül neki, csere!
KIEMELT KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK: Szerep szerinti viselkedés, mimika
MÓDSZEREK: Dramatikus játék
ESZKÖZÖK: Papírcsíkok felvágva (3 írással, a többi üres)
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Elvesztettem 1000 Ft-ot,
otthon le fognak szidni.
Megtaláltam az ezrest, én vagyok a nap hőse!
Szánom-bánom már,
hogy el akartam költeni más pénzét.

AZ EZRES

Mellékletek
I/1
Kérdőív
Sokat utazhassak a világban. 					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindig a legújabb autóm legyen. 					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A munka mellett jusson időm kirándulni, sportolni.		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindig divatos legyek. 						

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tudjak apróságoknak is örülni.					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Minden szobámban legyen egy tévé. 				

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Szeressem a munkát, amit végzek.				

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Híres legyek.								

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nagy családom legyen. 						

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sok pénzt keressek. 							

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nagy könyvtáram legyen. 						

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sok háziállat éljen körülöttem. 					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gyakran találkozzam a barátaimmal. 				

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Télen is napbarnított legyek.					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ami kimaradt, de számomra nagyon fontos: ......................................................................
.....................................................................................................................................................
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II/1

Szöveg
Az ezres (8. b)						

KATA

Tegnap, amikor a lányokkal az udvaron beszélgettünk, találtam egy ezrest. Ott feküdt a betonon, mintha csak egy darab papír lenne. Körbenéztünk, de nem úgy tűnt, mintha bárkinek is
hiányozna. Felvettem, kisimítottam. Volt miről diskurálni.
– Ha enyém lenne ez az ezres – álmodozott Anna –, megvenném a világítós tollat, amit a kirakatban láttam. Anyut nem kérdezném meg. Neki a vásárlásról új zokni, új ceruza, új fogkefe
jut az eszébe.
– Én vennék egy csomó édességet a büfében, és mindet egyszerre megenném – sóhajtott
Zsuzsi.
– Én vennék egy szép ruhát, egy olyat, ami nekem tetszik, amit én választok magamnak
– mondta Lilla kipirult arccal.
Hirtelen támadt egy ötletem:
– Tudjátok, mit! Mindenkit meghívok egy fagyira! Úgysem tudjuk, kié a pénz. Suli után a
cukrászda előtt találkozunk!
Délután elmentem a cukrászdához. Egyedül álltam a bejárat előtt a süteményillatban. Nem
jött el senki sem. Elfelejtették volna? Hazafelé elgondolkodtam a dolgon.
Ma a nagyszünetben újra együtt volt a csapat. Vettem egy nagy levegőt, és belekezdtem:
– Rendben, azt hiszem, felfogtam, mi a helyzet. Tényleg hülye ötlet más pénzén mulatozni.
A lányok hallgattak, és ezért hálás voltam nekik.
– Derítsük ki, kié az ezres – törte meg a csendet Anna. – Most már nem állhatunk oda Ági néni
elé, hogy tegnap találtuk, de csak most adjuk oda.
Anna többes számban beszélt, ez is jól esett.
Egy bokor alá rejtettük az ezrest. Aki elvesztette, itt fog „rátalálni” a segítségünkkel. De vajon
ki lehetett az?
Nem volt könnyű dolgunk, mert az udvaron sokan voltak. Mind a négyen másfelé indultunk.
Szerencsére Zsuzsi a csúszda mellett meghallotta két másodikos fiú beszélgetését.
– Anyu mondta, hogy vigyázzak rá! A színházjegyre adta, tudod, a Dzsungel könyvére –
mondta az egyik fiú.
– Szia, hallom elvesztetted a pénzed. Mennyit? – kérdezte Zsuzsi ártatlanul.
– Egy ezrest – hangzott a válasz.
– Ott nézted már? – és Zsuzsi a bokorra mutatott.
A kisfiú odament és reménykedve széthúzta a bokor ágait, de szája hamarosan újra lefelé
görbült.
– Itt sincs – mondta szomorúan, és elsomfordált.
Az nem lehet! Tűvé tettünk mindent. Még a fűszálak mögé is benéztünk. Az ezres eltűnt.
Kerestük volna tovább, de becsöngettek.
Aztán jött a meglepetés! A magyaróra elején Ági néni váratlanul kihívta Zsófit és elmondta,
hogy mindenki példát vehetne róla. Meglátott egy bokor tövében egy ezrest és rögtön Ági nénihez vitte.
Szóval ezért nem találtuk! És pont Zsófi. Most ott állt megdicsőülve az osztály előtt, és nekem
végig kellett hallgatnom, hogy milyen nagyszerű ez a lány. Ez az igazi büntetés…
Az ezres hamar visszakerült a kisfiúhoz. Ha belegondolok, nem is bánom, hogy most az egyszer így alakultak a dolgok.

AZ EZRES

II/1

Mondatcsíkok

Az udvaron keresik az ezres gazdáját,
de közben eltűnik a pénz.
Az ezrest Zsófi találta meg, aki nincs jóban Katával.
Sárit az osztály előtt megdicsérik,
de Kata is megkönnyebbül.
A lányok arról álmodoznak, hogy mire költenék a
pénzt. Katának hirtelen ötlete támad, elhívja őket
fagyizni.
Másnap Kata beismeri, hogy meggondolatlan volt. A
többi lány segít neki helyrehozni a hibáját.
Senki nem megy el a cukrászdába, Kata rájön, hogy
hibát követett el.
Kata az udvaron talál egy ezrest.
Címszavak

Talált pénz
A meghívás
Hiábavaló várakozás és töprengés
A mentő ötlet
Hol a pénz?
Ha a vége jó, minden jó!
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Vázlatok
Vázlat – A
1. Kata az udvaron talál egy ezrest.
2. A lányok arról álmodoznak, hogy mire költenék a pénzt. Katának hirtelen az az ötlete támad, hogy elhívja őket fagyizni.
3. Senki nem megy el a cukrászdába. Kata rájön, hogy hibát követett el.
4. Másnap Kata beismeri, hogy meggondolatlan volt. A többi
lány segít neki helyrehozni a hibáját.
5. Az udvaron keresik az ezres gazdáját, de közben eltűnik a
pénz.
6. Az ezrest Zsófi találta meg, aki nincs jóban Katával. Zsófit az
osztály előtt megdicsérik, de Kata is megkönnyebbül.
Vázlat – B
1.

Talált pénz

2.

A meghívás

3.

Hiábavaló várakozás és töprengés

4.

A mentő ötlet

5.

Hol a pénz?

6.

Ha a vége jó, minden jó!

Vázlat – C
1. Kata az udvaron talál egy ezrest.
2.

A meghívás

3. Senki nem megy el a cukrászdába. Kata rájön, hogy hibát követett el.
4.

A mentő ötlet

5. Az udvaron keresik az ezres gazdáját, de közben eltűnik a
pénz.
6.

Ha a vége jó, minden jó!

AZ EZRES
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Hiányzó szereplők
Tegnap, amikor a …………. az udvaron beszélgettek, ……….. talált egy ezrest.
– Ha enyém lenne, megvenném a világítós tollat – álmodozott …………..
– Én vennék egy csomó édességet a büfében – sóhajtott …………….. .
– Én vennék egy szép ruhát – mondta ……………….
………………….. hirtelen támadt egy ötlete:
– Mindenkit meghívok egy fagyira!
Délután ………….elment a cukrászdához, de nem ment el senki sem. ……………….elgondolkodott. Másnap a nagyszünetben így szólt:
– Hülye ötlet más pénzén mulatozni.
A ……………. hallgattak, és ezért ………………hálás volt nekik.
– Derítsük ki, kié az ezres – mondta …………………..
A ……… egy bokor alá rejtették az ezrest.
…………………. meghallotta két másodikos …………… beszélgetését.
– Anya mondta, hogy vigyázzak rá!– szólt az egyik ………………
– Ott nézted már?
…………. a bokorra mutatott. A …………….. odament, de ott sem találta a pénzét. A ………
nem értették, mi történt.
A magyaróra elején ……………….. kihívta …………. és elmondta, hogy ………………. mindenki példát vehet. Ő találta meg az ezrest és rögtön ……………… vitte. ………………….
bosszankodott, hogy pont ……………… dicsérgetik.
Az ezres hamar visszakerült a……..….... Később ………….már nem bánta, hogy így oldódott
meg a helyzet.
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Horoszkóp
Ki milyen jegyben született a szereplők közül? Megtudhatod, ha elolvasod a horoszkópot. Ha
megfejtetted, kinek szól a jövendölés, akkor írd az üres téglalapba a nevét!
Kata, Anna, Zsófi, kisfiú
Vízöntő

Rák

Oroszlán

Nyilas

A mai napon váratlan szerencsében lesz
részed. Ha nem élsz
vissza a helyzettel,
s az eszedre hallgatsz,
munkahelyeden sikeres leszel. Légy szemfüles és megfontolt!

Nehéz időkben mutatkozik meg, ki az
igaz barát. A barátságnak minden próbát ki kell állnia. Most
rajtad a sor, mutasd
meg, te milyen barát
vagy. Hallgass a szívedre!

Viharfelhők tornyosulnak feletted. De
sose feledd: a felhők
fölött mindig süt a nap.
Nézz magadba! Tanulj
hibáidból! Ha jó útra
térsz, társaid is lesznek az úton. Onnan
jön segítség, ahonnan
nem is várnád.

Egyszer fent, aztán
lent. Gondatlanságod
bajba sodort téged, a
mai napon azonban
minden jóra fordul.
Fel a fejjel!

III/1
Feladatlap
ezer bocsánat: rettentően sajnálom
ezer csoda: megszámlálhatatlan érdekesség
ezerarcú: sokféle formában mutatkozó (lehet egy természeti jelenség, tehetséges ember)
ezerszínű: színpompás, tarka
ezer baja van: nagyon sok a gondja
ezer dolga van: nagyon el van foglalva
neki ezer sem elég: telhetetlen, kapzsi emberre mondjuk
ezermester: sok dologhoz értő, ügyes kezű ember
Most hagyj békén, nem látod, hogy…………………………!
…………..…………… a késésért, de lemerült az elem az ébresztőórámban.
A nagyapám egy ………………………….., mindent meg tud javítani.
Jászai Mari ………………….. színésznő volt, játszott királynőt és cselédet, mindegyiket remekül.
Szegény Irén néni, ……………………………. , és akkor még a macskáját is el kellett altatni.
A szegény halásznak, aki kifogta az aranyhalat, olyan felesége volt, hogy .………………….…. .
Az utazás olyan volt, mint egy álom, ……………………………… láttunk.
Tavasszal a rét ……………………… virágszőnyeg.

AZ EZRES
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Olvasólap
Ezerjó: szőlőfajta, amiből bort készítenek
Ezerjófű: védett gyógynövény, ha teát főzünk belőle, gyomorpanaszok ellen jó
Ezeregyéjszaka meséi: arab mesegyűjtemény, a leghíresebb darabja az Aladdin és a csodalámpa
Ezrek szimfóniája: egy zenekarra, kórusra és énekesekre íródott zenemű. Ha nem is ezer, de több
száz zenész kell az előadásához.
Az Ezer Buddha-barlang: Kínában található barlang, amelyben rengeteg szobrot őriznek Buddháról, a bölcs tanítóról.
Az ezer sziget országa: Horvátországot hívják így, 1185 sziget tartozik hozzá!
1000 mint évszám: Szent Istvánt királlyá koronázzák, a vikingek partra szállnak Észak-Amerikában. (Kolumbusz előtt majdnem 500 évvel!)
1000 mint hosszúság: Magyarország autópályáinak teljes hossza 1000 km.
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Elvesztettem 1000 Ft-ot,
otthon le fognak szidni.
Megtaláltam az ezrest, én vagyok a nap hőse!
Szánom-bánom már,
hogy el akartam költeni más pénzét.

