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Modulleírás
A MODUL CÉLJA

AJÁNLOTT IDŐKERET
KOROSZTÁLY
MODULKAPCSOLÓDÁSI PONTOK

A járműveket bemutató ismeretterjesztő szövegek tananyagba
való illesztésével segíteni kívánjuk az információs szöveggel való
ismerkedést az anyanyelvi oktatás keretein belül.
8-10 x 45 perc
9–10 éves korosztály
Tágabb környezetben:

Ember a társadalomban
A technika világa
Szűkebb környezetben:

Az aktív és passzív szókincs bővítése.
Szóbeli szövegalkotás fejlesztése, írás, íráshasználat.
A verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése.
Tapasztalatok, élmények felidézése, rendszerezése.
Ajánlott megelőző tevékenységek:

Az olvasottak értelmezése, lényeges információk kiválasztása a
tartalomból, a szövegösszefüggések felismerése.
Az olvasott és a cselekvéses információ befogadása. A tapasztalatok, élmények kifejezése nyelvi formában.
Kulturált, figyelő magatartás a beszélgetőtárs irányába.
Ajánlott követő tevékenységek:

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás.
Mondatalkotás: szűkítés, bővítés, átalakítás, befejezés.
Az olvasottak értelmezése, lényeges információk kiválasztása, a
szövegösszefüggések felismerése.
A KÉPESSÉGFEJLESZTÉS FÓKUSZAI

A szövegtartalom felfedezése, gondolati és érzelmi reakciók kifejezésére ösztönzés.
Az olvasottak elképzelése, továbbgondolása, bővítése.
Az olvasás–szövegértés alapozása, a szövegfeldolgozásban való
jártasság fejlesztése.
Szavak, szövegrészletek értelmező megbeszélése.
Szempontoknak megfelelő célirányos tájékozódás a szövegben.
Rész–egész kapcsolatának megtapasztalása.
A szöveggel kapcsolatos saját élmények felidézése.
Kommunikáció: együttműködés társakkal feladathelyzetben.
Játékos szövegalkotó tevékenység élményének biztosítása.
Információk, tapasztalatok mérlegelése.
Metakognitív képességek.
Beszédképességek.
Beszédértés és olvasott szöveg megértése.
Olvasástechnika.
Folyamatolvasás.
Írás, íráshasználat.
Félreproduktív írásbeli szövegalkotás.

Első magyar vasparipák

ajánlás
A Hétmérföldes masinák című olvasókönyv feldolgozásához kínálunk feldolgozási mintát az
első fejezethez (Két keréken) készített modulleírással.
A szövegek válogatása nem átfogó technikatörténeti igénnyel készült, nem törekszik a közlekedési szabályrendszer alapos ismertetésére, de célja, hogy a gyerekekben kialakuljon az önálló ismeretszerzés igénye,
valamint hogy hosszútávon tudatosan és felelősen vegyenek részt a közlekedésben.
Fontos, hogy a tanulók sokféle formában, változatos feladattípusokkal dolgozzák fel a szövegeket, segítve
ezzel az önálló ismeretszerzés és az együttműködés különböző formáinak kialakulását.
A feldolgozásánál törekedjünk a gyerekek saját élményeinek előhívására.
Csak olyan esetben használtunk szakkifejezéseket, amikor az a gyermek számára is érthető vagy könnyen
elsajátítható.
A tanító az általa meghatározott célok és a gyerekek érdeklődése szerint választhat a felkínált feladatok
közül, egészítse ki őket vagy hagyjon el belőle.
A szövegekhez kapcsolódó feladatlapokból a legfontosabbak találhatóak a tanulói feladatgyűjteményben.
Nem minden feladatlap került tehát a tanulói gyűjteménybe, csak azok, amelyek használatát az osztály
többsége vagy egésze számára megoldásra ajánljuk. Az így kiválogatott feladatokat a modulleírásban jelöltük ().
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RÁHANGOLÓDÁS
Tervezett idő: 10-15 perc
Tanítói instrukciók:
Gyűjtőfeladat:

A tanulóknak előzőleg azt a feladatot adjuk, hogy az órára keressenek régi fotókat, képeket, amin falusi és városi
életképeket, utcarészleteket lehet látni. Segítsük, irányítsuk kutatásukat, adjunk ötleteket a kereséshez. (Könyvcímek, helytörténeti gyűjtemények és kiadványok stb. Lásd Eszközök!)
Témánk indítása szempontjából a 19. századi utcákat, a köztereken zajló életet megmutató képek a leghasznosabbak, ahol látszik, milyen volt a közlekedés, milyen járművek voltak az utakon, hogyan közlekedtek az
emberek az autó nélküli világban.
Az órát ezeknek a képeknek a nézegetésével indítjuk. Ebben a korban a gyerekeknek még bizonytalan időfogalmaik vannak, a beszélgetés segít, hogy közvetítse szándékunkat: a gyerekek átérezzék, mekkora változást
hoztak a technikai újdonságok az emberek életében.
A beszélgetést segítő kérdések lehetnek:

–	Honnan tudhatjuk, hogy ez(ek) a kép(ek) nem mostanában készültek?
– Milyen különbségeket fedezel fel az akkori világ és a mostani között?
– Képzeld el, hogy belépsz a képbe: milyen hangokat hallasz, mit tapasztalsz?
– Mivel utaztak az emberek?
–	Ha valaki nagyon sietett, mivel indult útnak?

A régi, autók nélküli világ összehasonlítása a maival:

– Miért lehetett nehezebb akkoriban az élet?
– Miért volt kellemesebb, könnyebb?

Pl.
+: nem volt lárma, kevésbé volt veszélyes a közlekedés, nem volt szennyezett a levegő
–: tovább tartott eljutni valahova, ha baj volt, lassabban érkezett a segítség
Kiemelt képességek, készségek: ismeretek átadása
Módszerek: beszélgetés, véleménymondás
Eszközök: Budapest Anno (Corvina Kiadó)

	Helytörténeti kiadványok
A Képes Történelem egyes kötetei: Haza és haladás, A gépek forradalma (Móra Ferenc Könyvkiadó)
Régi családi fotók
Szűcs Édua illusztrációja az olvasmányhoz

SZÖVEGFELDOLGOZÁS
1.
Tervezett idő: 25-30 perc
Tanítói instrukciók:

1. A tanító felolvassa Az első magyar vasparipák c. olvasmányt, utána beszélgetés az olvasmány szövegéről.
Megjegyzés:

Javasoljuk, hogy a fejezetek indító olvasmányait (Az első magyar vasparipák, Az első hajóskapitány, Kapj el, ha tudsz
stb.) mindig a tanító olvassa fel a diákoknak. A jól olvasók a felolvasás, megbeszélés után kaphatják feladatnak
az elolvasásukat.

Első magyar vasparipák
A tanítói felolvasáshoz megfigyelési szempontok lehetnek:
– Hogyan hívták akkor a biciklit?
– Hogyan viselkedtek az emberek, amikor meglátták az első biciklit?
– Milyen hasznos tulajdonságait fedezték fel rögtön?
– Milyen esemény tartotta lázban hetekig az embereket?
– Miért alapították meg a Kerékpár Akadémiát?
2. Spontán reakciók meghallgatása. A megfigyelési szempontok megbeszélése.
Szómagyarázatok: London, Akadémia
London: Európa térképén megmutatni (lásd FK/2)
Akadémia: tudományos társaság, irányító jellegű tudományos intézmény (Idegen szavak szótára)
3. Mondatok értelmezése
– Mit fejeznek ki ezek a mondatok? Mondd el saját szavaiddal!
„Az úr, a kocsis és a ló egyazon személy.”
„Nagyszerű találmány. Egyszerű, gyors és olcsó. Edzi a testet, erősíti a szívet. Ráadásul enni sem kér.”
„A két kerék épp úgy hozzátartozik az emberhez, mint madárhoz a szárnyak.”
4. Beszélgessünk!
– Miért adhatták a vasparipa nevet a biciklinek?
– Mi volt a leghosszabb út, amit te biciklivel megtettél?
– Mit taníthattak a Kerékpár Akadémián? Milyen tantárgyak lehettek? Gyűjtsetek minél többet! Engedjétek szabadjára
fantáziátokat, ne iskolai tantárgyakra gondoljatok!
(Pl. egyensúlytan, eséstan, kanyarodási gyakorlatok, bicikliápolás, lábtornaóra, közlekedési ismeretek stb.)
Érdemes számba venni, hányféle mozgást végez az ember biciklizés közben, mire kell közben figyelnie.
Kiemelt képességek, készségek:

A beszédbátorság és beszédkedv felkeltése
Megfigyelési szempontoknak megfelelő célirányos figyelem
Az olvasott szöveg tartalmának követése, megértése
Információk értelmezése
Módszerek:

Kutatás
Beszélgetés
Szemléltetés, magyarázat
Eszközök:

Európa-térkép

Az olvasmány szövege
Az első magyar vasparipák
Budapesten még lovas kocsik jártak, amikor Kosztovics Lajos, az első magyar biciklista végigkerekezett a körúton. A járókelők megálltak, és megtapsolták az új járművet.
„Az úr, a kocsis és a ló egyazon személy” – írták az újságok a találmányról, amit hamarosan vasparipának neveztek
el. A lapok arról is beszámoltak, amikor egy férfi kerékpárral Londonból Magyarországra indult. Az út három
hétig tartott. A biciklista porosan, átázva érkezett meg. Itthon ünneplő tömeg várta.
A vasparipát gyorsan megszerették az emberek. Nagyszerű találmány. Egyszerű, gyors és olcsó. Edzi a testet,
erősíti a szívet. Ráadásul enni sem kér.
Megalakult a Kerékpár Akadémia, ahol mindenki megtanulhatott kerekezni. Az utcákon egyre több bicikliző
embert lehetett látni. Igaza volt Kosztovics Lajosnak, amikor így beszélt a bicikliről:
„A két kerék épp úgy hozzátartozik az emberhez, mint madárhoz a szárnyak.”
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FK/2

Első magyar vasparipák

2.
Tervezett idő: 15-20 perc
Tanítói instrukciók:
Drámajáték, gesztusjátékok:

Mit gondoltak, mondtak az emberek az első kerékpár láttán?
Szókártyákon emberi reakciókat kifejező szavak (lásd FK/3).
– Milyen érzést fejeznek ki a szókártyák szavai? Mondd más szóval!
Pl.	BOSSZÚS  mérges, dühös
		
KÖZÖNYÖS  unott, nem érdekli semmi
		GYANAKVÓ  minden mögött valami rosszat sejt
A) Egy érzelem életre keltése szavak nélkül.
– Mit érezhettek a járókelők, amikor megpillantották az első vasparipát? Fejezd ki a testeddel, arcoddal úgy, hogy a többiek
is megértsék!
A vállalkozó tanuló húz egy szókártyát (FK/3), amit neki mozdulatokkal, mimikával kell megjelenítenie. Ha
az összes eljátszható érzelmet felírjuk a táblára, akkor könnyebb lesz a megfejtés. Ha az osztályból senkinek
sem sikerül megfejtenie, akkor a tanuló megszólalhat, és a karakteréhez illő mondatokat mondhat a bicikliről. ( Pl. LELKES: „Milyen nagyszerű találmány, hol lehet ilyet vásárolni?”, CSODÁLKOZÓ: „Jé, hogy nem esik
hanyatt két keréken!”)
B) Szoborjáték
Néhány tanuló szoborszerűen egy-egy járókelőt jelenít meg, akik meglátják az első biciklit. Egy „szobrász”
segíthet a kifejező póz megtalálásában. A megjelenített érzelmek megfejtése a fent leírt módon történhet.
C) Egyszavas játék
Egy szót vagy mondatot más-más hangsúllyal kell mondani: kedvesen, kérve, dühösen, kérdőn stb. (pl.
kenőmájas, smirglipapír).
Lehet párbeszéd is: az egyik tanuló csak „kenőmájas”-t mond, a másik csak „smirglipapír”-t. A párok próbáljanak egymásra hangolódni, és reagáljanak a hangsúllyal, gesztusokkal, mimikával kifejezett érzésekre. Így
lehet évődni, veszekedni stb.
Kiemelt képességek, készségek:

Gondolati-érzelmi reakciók kifejezése szóban és testbeszéddel
Mimika
Beleélés
Humor
Módszerek:

Szituációs játék
Dramatikus játék
Eszközök:

Szókártyák: FK/3

FK/3
CSODÁLKOZÓ
BOSSZÚS
LELKES
GYANAKVÓ
RIADT
KÖZÖNYÖS
ELGONDOLKODÓ
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3.
Tervezett idő: 20-25 perc
Tanítói instrukciók:

Írásfeladat.
Az előző dramatikus játékokra építve a tanulók fogalmazzanak meg írásban egy-egy mondatot a járókelők gondolataiból.
A.

B.

– Írjatok egy-egy mondatot arról, mit mondhattak a járókelők, amikor meglátták az első biciklit!
Ez a feladat tanító segítséget igényel, érdemes az első néhány mondatot közösen megfogalmazni. A mondatok leírásánál a mondatvégi írásjeleket is hasznos megbeszélni. Ha már tanulták, kitérhetünk a mondatfajták
szerinti besorolásra is (lásd az olvasókönyv illusztrációit  F/4).
– Mit mondhattak a kép szereplői?
– Miről beszélgethet a két biciklista? Írj rövid párbeszédet (lásd az olvasókönyv illusztrációját  FK/4)!

Az elkészült munkákat a gyerekek olvassák fel egymásnak. Ha készen vannak, körbejárnak a teremben, és párba állva felolvassák egymásnak a mondataikat. Ha befejezték, új társat keresnek.
Ezután a tanítóval közösen megbeszélik, ki milyen érdekes, tréfás (stb.) megoldást hallott a társaitól. Fontos,
hogy a megbeszélésen mindenki csak a másoktól hallott mondatokat idézheti.
Kiemelt képességek, készségek:

Gondolatok mondatba foglalása
Szempontválasztás, szerep- és fókuszváltás
Írásbeli mondatalkotás, játékos szövegalkotó tevékenység
Célcsoport – a differenciálás lehetőségei:

Egész osztály.
Az írásbeliségben lassan fejlődők szóban is megfogalmazhatja a mondatokat.
A „B” változat csak azoknak a tanulóknak ajánlott, akik a spontán írásbeli szövegalkotásban már komoly jártasságot szereztek.
Munkaformák: Egyéni munka
Módszerek: Önálló írás
Eszközök:

Füzet
Feladatlap F/4 (az olvasókönyv illusztrációi)
Feladatkártya FK/4 (olvasókönyv illusztrációja)

F/4
Ki mit mondhatott, gondolhatott? Fogalmazd meg, írd le!

Első magyar vasparipák

FK/4
Miről beszélget a két ember? Írj párbeszédet a füzetbe!



MELLÉKLETEK
FK/2

Első magyar vasparipák

FK/3












CSODÁLKOZÓ
BOSSZÚS
LELKES
GYANAKVÓ
RIADT
ELGONDOLKODÓ
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KÖZÖNYÖS
F/4

Ki mit mondhatott, gondolhatott? Fogalmazd meg, írd le!

Első magyar vasparipák

FK/4

Miről beszélget a két ember? Írj párbeszédet a füzetbe!

13

FUTÓGÉP ÉS CSONTRÁZÓ
RÁHANGOLÓDÁS
1.
Tervezett idő: 20-25 perc
Tanítói instrukciók:

Szinonimák gyűjtése.

–	Hogyan hívjátok még a biciklit? Gyűjtsetek szavakat!
Ha a gyerekek kifogytak az ötletekből, a tanító is kiegészítheti a szinonimák gyűjtését (kerékpár, bringa, bicaj,
cajga, bicikli, kétkerekű, drótkecske, drótszamár, kétkerekű póniló).
A gyerekek ötletei között felmerülhetnek azok a biciklifajták is, amit a fejezet Tessék választani! c. olvasmánya
is fog tárgyalni (BMX, mountain bike stb.).
Szókirakó játék
– Hány szót tudsz a KERÉKPÁR szó betűiből kirakni? Írd le őket a füzetbe! (ár, rák, rák, pék, pár, kerék, kép,
képek, per, kérek, ép, kék, erre, ér, ék, ékek)
Könnyítésként a kerékpár betűit kis lapokra írhatják a tanulók (betűkártya), s így próbálhatnak szavakat
összerakni. A tanulók párban is dolgozhatnak.
Palindrom szavak:
– Hány olyan szót találtál, ami visszafelé olvasva is értelmes?
(ár – rá, pék – kép, kérek – kerék, rák – kár, kék – kék)
Kiemelt képességek, készségek:

Szókincs fejlesztése
Nyelvi találékonyság
Betűk szavakká fűzése

Célcsoport – a differenciálás lehetőségei:

Egész osztály.
A szókirakó játékban az olvasási nehézséggel küzdő tanulóknak mindenképpen a betűkártyás változat javasolt.
Munkaformák:

Frontális
Egyéni vagy páros munka
Módszerek:

Beszélgetés
Gyűjtés
Rejtvényfejtés
Eszközök:

Füzet
Kis papírlapok (szükség esetén)

Futógép és csontrázó

2.
Tervezett idő: 5 perc
Tanítói instrukciók:

Beszélgetés, összehasonlítás.
Egy futógép képének megfigyelése. (Lásd FK/2, de lehet az olvasókönyv képeit is használni!)
–	Hasonlítsd össze a képen látható szerkezetet egy mai biciklivel (anyaga, formája, részei, arányai)!
–	Hogyan lehetett vele kerekezni? (Nincs pedálja!)
– Mi lehetett a nehézség a használata közben?
– Milyen nevet adnál neki?
– A neve futógép. Mit gondolsz, miért ez a neve?
Kiemelt képességek, készségek:

Következtetés
Összefüggések meglátása
Nyelvi találékonyság
Módszerek:

Beszélgetés
Összehasonlítás, magyarázat
Eszközök:

A futógép képe: FK/2

FK/2

15
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SZÖVEGFELDOLGOZÁS
1.
Tervezett idő: 15 perc
Tanítói instrukciók:

Olvasógyakorlat (lásd FK/3)
Az olvasmány nehezebb szavainak olvasópróbája. Fontos megbeszélni az olvasás irányát: soronként!
A tanító a nehezen olvasókkal olvas, a többiek először magukban, majd padtársukkal hangosan is felolvassák
a gyakorlatot. (Itt persze fontos, hogy ne zavarják egymást a gyerekek, halkan olvassanak!)
Az olvasmány néma olvasása.
A tanulók ceruzával jelölhetik a számukra nehezen érthető szavakat, szövegrészeket.
A tanító a nehezen olvasókkal olvas, esetleg felolvassa a teljes szöveget, segít az értelmezésben.
Tegyünk egy székre rövid időkitöltő feladatot azoknak, akik gyorsan készen vannak. Ők felállnak, halkan
elveszik a székről a feladatot. (Lásd az Időkitöltő feladatoknál!)
Spontán reakciók meghallgatása. Az aláhúzott szavak, szövegrészek megbeszélése. (Érdemes a szövegösszefüggésből következtetni a jelentésre.)
Futógép: – Miért mondták róla, hogy „cirkuszba való”?
Pedálos bicikli: – Mit jelent az, hogy „Jobbat alkotott, mint amiről tudott”?
Csontrázó: – Miért lehetett ez a neve? (Macskakövön, földúton még jobban zötykölődött!)
Szómagyarázat: skót (térkép), kovács, alkot, pödör, pödrött bajusz (lásd FK/3)
(Bajuszkötő és bajusznövekedést serkentő szerek reklámja a Budapest Anno c. könyvben!)
Kiemelt képességek, készségek:

Olvasástechnika
A beszédbátorság és beszédkedv felkeltése
Az olvasott szöveg tartalmának követése, megértése
Információk értelmezése
Célcsoport – a differenciálás lehetőségei:

Jól olvasóknak kiegészítő olvasmányok, időkitöltő feladatok.
Az olvasási, szövegértési nehézséggel küzdők csapatában tanítói segítség.
Munkaformák: Önálló munka és frontális
Módszerek:

Megbeszélés, magyarázat, vita, összehasonlítás
Néma értő olvasás
Eszközök:

Szöveg
Feladatkártya: FK/3–A, B

Futógép és csontrázó

Az olvasmány szövege
Futógép és csontrázó
Két kerék, kormány, párnázott ülés. Ez volt az első bicikli. Fából készült, pedálja nem volt. A biciklista lábbal
lökte magát előre. Futógépnek nevezték el. Akik először meglátták, kacagva mondták:
– Cirkuszba való!
A pedált egy skót kovács találta fel. De hiába pedálozta körbe a vidéket, találmánya senkit sem érdekelt. A házán ez a felirat olvasható:
„Jobbat alkotott, mint amiről tudott.”
Ennek a biciklinek a kerekein nem volt gumi. Nem csoda, hogy csontrázó lett a beceneve. Pödrött bajszú urak
ültek rajta olyan magasan, hogy a lábuk nem ért le a földre. A legkisebb hibának is esés lett a vége, és a bajuszt
újra kellett pödörni.

FK/3–A
OLVASÓGYAKORLAT
		 futógép
		 csontrázó
		 biciklista
		 találmánya
		 pedálja
		 legkisebb

fu-tó-gép
csont-rá-zó
bi-cik-lis-ta
ta-lál-má-nya
pe-dál-ja
leg-ki-sebb

		
		

futógép
csontrázó
biciklista
találmánya
pedálja
legkisebb

párnázott ülés
pödrött bajszú urak

FK/3–B
szómagyarázat
skót

kovács

alkot

bajuszt pödör

Bajszát ujjai közt sodorgatja: ...............................................................................................
Épít, készít: ..............................................................................................................................
Skóciában élő: .........................................................................................................................
Régi foglalkozás (vasat izzít, hajlít): ...................................................................................
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ÖSSZEGZÉS
Tervezett idő: 10-15 perc
Tanítói instrukciók:

Az olvasmány összefoglalása, a szövegértés ellenőrzése.
1. Az összetett szavak elválasztásának gyakorlása.
– Gyűjtsük össze, hányféle nevét ismertük meg a biciklinek! Írjuk le őket szótagolva a füzetedbe (kerékpár, vasparipa,
csontrázó, futógép, bicikli, bringa, bicaj stb.)!
+Feladat: – Foglald őket mondatba!
2. Számozd meg…! Melyik az igaz? (Lásd F/4)
A feladatlap megoldása.
Kiemelt képességek, készségek:

Emlékezés a szövegtartalomra
Nyelvhasználati tapasztalatok

Célcsoport – a differenciálás lehetőségei:

Egész osztály.
Azok a tanulók, akiknek szövegértési gondjai vannak, a tanítóval közösen oldják meg a feladatot.
Munkaformák: Önálló munka
Módszerek:

Önálló feladatmegoldás feladatlappal
A szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása
Eszközök:

Füzet
Feladatlap F/4

Megoldás:
1. Számozd meg születésük sorrendjében!
2, 3, 1
2. Melyik az igaz?
Mert lábbal kellett lökni.

		

Mert nem lehetett ülni rajta.

Vasból.						

Fából.

Senki sem volt kíváncsi rá. 			
		
„Jobbat alkotott, mint mások.”			

Nagy sikere volt.
„Jobbat alkotott, mint amiről tudott.”

Aki leesett róla, eltörte a karját. 		

Össze-vissza rázta a rajta utazót.

Mert nagyon magasan ültek rajta.		

Mert nagyon gyors volt.

Futógép és csontrázó

F/4 
1. Számozd meg születésük sorrendjében!

2. MELYIK AZ IGAZ? HÚZD ALÁ! 
Miért hívták futógépnek az első biciklit?
Mert lábbal kellett lökni.

Mert nem lehetett ülni rajta.

Milyen anyagból készült a futógép?
Vasból.

Fából.

Mi volt az első pedálos bicikli sorsa?
Senki sem volt kíváncsi rá.
Nagy sikere volt. 			
			
Mi van a skót kovács házára írva?
„Jobbat alkotott, mint mások.”

„Jobbat alkotott, mint amiről tudott.”

Miről kapta nevét a csontrázó?
Aki leesett róla, eltörte a karját.	Össze-vissza rázta a rajta utazót.
Miért volt veszélyes a csontrázó?
Mert nagyon magasan ültek rajta.

Mert nagyon gyors volt.
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MELLÉKLETEK
FK/2

FK/3–A

OLVASÓGYAKORLAT
futógép
csontrázó
biciklista
találmánya
pedálja
legkisebb

fu-tó-gép
csont-rá-zó
bi-cik-lis-ta
ta-lál-má-nya
pe-dál-ja
leg-ki-sebb
párnázott ülés
pödrött bajszú urak

futógép
csontrázó
biciklista
találmánya
pedálja
legkisebb

Futógép és csontrázó

FK/3–B

szómagyarázat
skót

kovács

alkot

bajuszt pödör

Bajszát ujjai közt sodorgatja: .............................................................................
Épít, készít: ............................................................................................................
Skóciában élő: .......................................................................................................
Régi foglalkozás (vasat izzít, hajlít): . ................................................................
F/4

1. Számozd meg születésük sorrendjében!

2. MELYIK AZ IGAZ? HÚZD ALÁ!
Miért hívták futógépnek az első biciklit?
Mert lábbal kellett lökni./Mert nem lehetett ülni rajta.
Milyen anyagból készült a futógép?
Vasból./Fából.
Mi volt az első pedálos bicikli sorsa?
Senki sem volt kíváncsi rá. /Nagy sikere volt. 			
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Mi van a skót kovács házára írva?
„Jobbat alkotott, mint mások.”/„Jobbat alkotott, mint amiről tudott.”
Miről kapta nevét a csontrázó?
Aki leesett róla, eltörte a karját./Össze-vissza rázta a rajta utazót.
Miért volt veszélyes a csontrázó?
Mert nagyon magasan ültek rajta./Mert nagyon gyors volt.

TESSÉK VÁLASZTANI!
RÁHANGOLÓDÁS
Tervezett idő: 10 perc
Tanítói instrukciók:

Beszélgetés a bicikliről. Utasítások, kérdések lehetnek:
– Mondj igaz állításokat a bicikliről!
– Mondj tagadó állításokat! (Kezdd úgy a mondatot: A bicikli nem…)
– Hasonlítsd össze a többi járművel! Használd a kisebb–nagyobb, lassabb–gyorsabb, olcsóbb–drágább stb. szavakat!
(A középfokú mellékneveket lehet a táblára írni, a mondatalkotáshoz ebből választhatnak szabadon a
tanulók. Ha szókártyára írjuk őket, akkor húzhatnak, és az adott melléknévvel kell mondatot alkotniuk.)
– Hogyan magyaráznád el egy marslakónak, mi a bicikli? (Írd le a külsejét, anyagát, mondd el, hogyan és mire használjuk, mi a jó benne stb.)
– Hogyan csinálnál kedvet másoknak a biciklizéshez?
– Van-e jövője a biciklizésnek? Vagy mindenki autóval fog közlekedni?
Szituációs játék
Vita két tanuló között:
Egyik tanuló: lelkes biciklista.
Másik tanuló: nem szeret biciklizni.
Ha az egyik fél kifogyott az érveiből, lehet cserélni, új tanuló érkezhet a helyére. Minél többen kerüljenek sorra!
(Drámajátékban jártas csoportoknak könnyebb a feladat.)
Kiemelt képességek, készségek:

A beszédbátorság és beszédkedv felkeltése
Információk, tapasztalatok mérlegelése
Összefüggések meglátása
Célcsoport – a differenciálás lehetőségei:

Egész osztály

Munkaformák: Frontális és páros munka
Módszerek:

Szituációs játék
Megbeszélés, magyarázat, vita, összehasonlítás

SZÖVEGFELDOLGOZÁS
1.
Tervezett idő: 20 perc
Tanítói instrukciók:

Olvasógyakorlat (lásd F/2).
Az olvasmány nehezebb szavainak olvasópróbája. Fontos megbeszélni az olvasás irányát: soronként!
A tanító a nehezen olvasókkal olvas, a többiek először magukban, majd padtársukkal hangosan is felolvassák
a gyakorlatot. (Itt persze fontos, hogy ne zavarják egymást a gyerekek, halkan olvassanak!)
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Ismeretlen szavak.
A Tessék választani! című olvasmány elolvasása előtt az ismeretlen szavak, szókapcsolatok értelmezése a tanító
és a feladatlap segítségével (F/2).
Az olvasmány néma olvasása.
A tanulók ceruzával jelölhetik a számukra nehezen érthető szavakat, szövegrészeket.
A tanító a nehezen olvasókkal olvas, esetleg felolvassa a teljes szöveget, segít az értelmezésben.
Tegyünk egy székre rövid időkitöltő feladatot azoknak, akik gyorsan készen vannak. Ők felállnak, halkan
elveszik a székről a feladatot. (Lásd az Időkitöltő feladatoknál!)
Aláhúzott szavak, szövegrészek megbeszélése. (Érdemes a tanulókat rávezetni arra, hogy a szövegösszefüggésből következtessenek a jelentésre.)
Az olvasmány mind a négy bekezdésének hangos felolvasása.
Kiemelt képességek, készségek:

Olvasástechnika
Az olvasott szöveg tartalmának követése, megértése
Információk értelmezése
Célcsoport – a differenciálás lehetőségei:

Jól olvasóknak kiegészítő olvasmányok, időkitöltő feladatok.
Az olvasási, szövegértési nehézséggel küzdők csapatában tanítói segítség.
Munkaformák:

Frontális és önálló munka
Módszerek:

Megbeszélés, magyarázat, vita, összehasonlítás
Néma értő olvasás
Hangos olvasás
Eszközök:

Szöveg
Feladatlap: F/2

Az olvasmány szövege
Tessék választani!
A versenykerékpár a leggyorsabb. Messziről meg lehet ismerni a hajlított kormányról. Ezzel senki nem ér a
nyomodba! Vigyázz az utakon, mert a vékony gumi könnyen defektet kap!
Ha hegyen-völgyön, erdőn-mezőn akarsz biciklizni, akkor a hegyikerékpár való neked. Biztosan halad a csúszós talajon. Rugói tompítják a rázkódást. Minden emelkedőt leküzdesz vele.
A túrakerékpárt használhatod aszfalton és földúton is. Ez az igazi, ha hosszú útra indulsz. Csomagtartóját pakold meg bátran!
A BMX-et akkor válaszd, ha szeretsz trükközni és ugratni. Ha sokat gyakorolsz, egy keréken is kipróbálhatod!
Használj könyök- és térdvédőt, mert nagyot lehet vele esni!

Tessék választani!

F/2
OLVASÓGYAKORLAT
		 leggyorsabb
		 tompítják
		 emelkedőt
		kipróbálhatod
versenykerékpár

leg-gyor-sabb
tom-pít-ják
e-mel-ke-dőt
ki-pró-bál-ha-tod
ver-seny-ke-rék-pár

		
		

leggyorsabb
tompítják
emelkedőt
kipróbálhatod
versenykerékpár

hajlított kormány
könnyen defektet kap

SZÓMAGYARÁZAT
hajlított

tompítja a rázkódást

defektet kap

nem egyenes: .................................................................................................................................
megsérül a gumi: ..........................................................................................................................
enyhíti a zötykölődést: ................................................................................................................

2.
Tervezett idő: 10 perc
Tanítói instrukciók:

Melyik biciklire gondoltam?
Egy tanuló kiválaszt egy mondatot az olvasmány négy ismertetőjének egyikéből. Hangosan felolvassa. A többieknek ki kell találnia, melyik biciklihez tartozik az idézet.
Pl.
„Ez az igazi, ha hosszú távra indulsz!”  túrakerékpár
„Messziről meg lehet ismerni a hajlított kormányról.”  versenykerékpár
(Segít a kitalálásban, ha a táblán ott vannak a biciklik nevei.)
Szituációs játék:
Biciklivásárlás.
A boltban egy eladó és egy vevő párbeszéde. (A táblán a négy bicikli rajza.)
Egyik tanuló az eladó, a másik a vevő.
Az eladó érdeklődjön, milyen kerékpárt keres a vevő, mondja el, hogy ő mit ajánlana. Használja az olvasmányból megismert információkat is. A vevő ne engedje magát könnyen rábeszélni!
Alkalmat adhat az illemszabályok gyakorlására is (köszönés, magázódás, udvariasság). Olyan tanulót válaszszunk eladónak, aki kommunikatív, és jól ismeri a szöveget. Egy szituáció eljátszása után új tanulók jöhetnek.
(Drámajátékban jártas csoportoknak könnyebb ez a feladat.)
Kiemelt képességek, készségek:

Emlékezés a szövegtartalomra
Beleélés, osztály előtti megnyilvánulás
Célcsoport – a differenciálás lehetőségei:

Egész osztály

Munkaformák: Frontális és páros munka
Módszerek:

A szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása
Szituációs játék
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3.
Tervezett idő: 5-15 perc/feladatlap
Tanítói instrukciók:

Feladatlapok (Szövegértés)
A feladatlap megbeszélése, megoldása önállóan/tanítói segítséggel.
(Lásd F/4–A,B,C)
Kerékpárboltban (F/4–A)
Kapcsolhatjuk a Biciklivásárlás nevű szituációs játékhoz (lásd T/3).
– Olvasd el, ki mire szeretné használni a biciklit!
– Döntsd el, kinek melyik bicikli felelne meg a legjobban! Írd a bicikli számát a négyzetbe!
– Ezután olvasd el, kivel mi történt biciklizés közben!
– Írd a pontozott vonalra, ki mondhatta a négy gyerek közül (Eszter, Hanna, Laci, Marci)!
Furcsa találmányok (F/4–B)
– Olvasd el figyelmesen a találmányok leírását! Figyeld meg a képeket! Melyikre illik a leírás? Ha tudod,
írd be a számát a négyzetbe!
Ki mondhatta? (F/4–C)
1. Olvasd el a mondatokat! Döntsd el, melyiket ki mondhatta!
2. Húzd alá azokat a szavakat, amelyiknél nagyon kell figyelned a másolásnál (kisasszony, utcára, kellett stb.)!
3. Figyelmesen másold le a mondatokat! Olvasd át a munkád!
4. Ha van kedved, találj ki te is mondatokat! Írd le őket!
Ellenőrzés
Kiemelt képességek, készségek:

Emlékezés a szövegtartalomra
Információk mérlegelése
Összefüggések keresése, következtetés
Játékos szövegalkotó tevékenység
Célcsoport – a differenciálás lehetőségei:

Egész osztály.
Azok a tanulók, akiknek szövegértési gondjai vannak, a tanítóval közösen oldják meg a feladatot.
Munkaformák:

Önálló munka
Módszerek:

Önálló feladatmegoldás feladatlappal
A szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása
(Önálló írás)
Eszközök:

Feladatlap F/4–A, B, C
Megoldási javaslatok:

Marci  4
Eszter  3
Laci  1
Hanna  2
Nagyon élveztem a sebességet…  Laci
Amióta megvan a biciklim…  Eszter
Jól bírtam a hosszú utat…  Hanna
Sok kék-zöld foltot szereztem…  Marci

Tessék választani!

F/4–A 
Kinek milyen kerékpárt javasolnál? Írd a számát a négyzetbe!
1.
versenykerékpár

2.
hegyikerékpár

3.
túrakerékpár

4.
BMX

Marci:

Eszter:

Laci:

Hanna:

„A téren a
barátokkal
szeretnék
ugratni.”

„Az iskolámhoz
egy mezőn és
két dombon
keresztül vezet az út.”

„Olyan gyors
akarok lenni, mint a
szélvész!”

„6 napos
túrára indulok a
Balaton
körül.”

Ki mondhatta a biciklijéről? Írd a mondatok után a nevüket!
„Nagyon élveztem a sebességet. Sajnos nem figyeltem az útra, és kidurrant az első gumim.”
......................................................
„Amióta megvan a biciklim, szívesebben indulok iskolába!”
......................................................
„Jól bírtam a hosszú utat. A csomagtartón elfért a hátizsákom, ezért nem kellett a hátamon
cipelni.”
......................................................
„Sok kék-zöld foltot szereztem. Még sokat kell gyakorolnom.”
......................................................

F/4–B
Furcsa találmányok

1.
Tricikli

2.
Fotelbicikli

3.
Gyorsasági csúcstartó

A gyerekek is ilyen biciklin
tanulnak kerekezni. Nem
lehet felborulni vele, mert
három kereke van.

Félig ülve, félig fekve kell
hajtani. Az ülés alacsonyan
van, nagyon kényelmes.

A biciklit beborították, hogy
áramvonalas legyen. Több
mint 100 km/órás sebességet
értek el vele.
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F/4–C 
Ki mondhatta?
Kisasszony, hová ilyen sietősen?
Biztos kinevetnek, ha ezzel az utcára megyek.
Lehet, hogy nem az első féket kellett volna behúznom?
Ki szórt szögeket az útra?

Tessék választani!

4.
Tervezett idő: 15-20 perc
Tanítói instrukciók:

Írásfeladat.
BMX: szavak gyűjtése, melyben előfordul az „x”.
A tanító egy tanulónak megmutat egy szókártyát, aki megpróbálja a többieket körülírással rávezetni a szóra
(lásd FK/5).
Ha valaki kitalálta, akkor a tanuló táblára, a többiek a füzetbe írják a szót.
Csak azokat a szavakat adjuk fel így, amiket könnyű körülírni (lexikon, oxigén, foxi, szaxofon, taxi)!
A többit másolják le, beszéljünk a jelentésükről (luxus, textil, extrém stb.).
Verseny: Ki emlékszik több szóra?
A szavakat rövid memorizálás után letakarjuk.
Írd le őket emlékezetből! (Érdemes az „x” betű írását, kötését előtte megbeszélni, gyakorolni!)
Mondatírás:
– Írj mondatokat, melyekben szerepelnek „x-es” szavak! Ha tudsz, írj összefüggő mondatokat!
A mondatok elolvasása füzetcserével.
– Kinek melyik mondat tetszett a legjobban?
Kiemelt képességek, készségek:

Szókincs fejlesztése
Figyelem és memória
Osztály előtti beszéd

Célcsoport – a differenciálás lehetőségei:

Egész osztály.
Az írásbeliségben lassabban fejlődő tanulónak adjunk írott betűkkel írt szóanyagot, amit le kell másolnia.
Munkaformák:

Önálló munka
Módszerek:

Gyűjtés, verseny
Gyakorlás
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Eszközök:

Füzet
Szókártyák: F/5

FK/5
taxi
foxi
extrém
oxigén
xilofon
szaxofon
lexikon
luxus
reflex
Maxim
Félix
textil
maximum

ÖSSZEGZÉS
Tervezett idő: 45 perc
Tanítói instrukciók:

Reklám készítése a szövegben leírt tulajdonságok felhasználásával. Ennek különböző változatai lehetnek.
A) Készítsetek reklámszöveget egy kerékpárhoz! Használjátok a szövegben leírt tulajdonságokat is!
Kreatív írásfeladat. Érdemes előtte egy-két látott/hallott reklám szlogenjét felidéztetni a tanulókkal, megfigyeltetni sajátosságaikat: rövidek, gyakran rímesek, magabiztos, gyakran túlzó állításokat tartalmaznak stb.
B) Készítsetek plakátot!
A biciklitípus előnyeit egy képi szituációba kell helyezni. Felhasználható hozzá az A) feladat reklámszövege
is. Itt is hasznos néhány reklámfotó megfigyeltetése: a termék van előtérben, erőteljes színek stb. A közös
munkát előzze meg egy megbeszélés.
C) Játsszatok el egy „reklámfilmet” a biciklitekről!
A tanulók „gazdag” tapasztalatára építhető ez a feladat is. Drámajátékban jártas csoportoknak. Aktív tanítói
segítséget igényel.
A három lehetőség közül válasszunk ki egyet, ezt adjuk feladatként a csoportoknak. Kreatív, jól együttműködő
csoportoknál a választást a tanulókra bízhatjuk. Az első kettőt pár-, ill. egyéni munkának is adhatjuk.
Az elkészült munkák bemutatása, a „reklámfilm” eljátszása. Értékelés, véleményformálás: a tanulók elmondhatják egymás munkáiról, mit tartanak jól sikerültnek és mi az, amit kevésbé. A végén lehet a legjobbra szavazni.
Kiemelt képességek, készségek:

Képzelőerő, fantázia, kreativitás
Együttműködés, a közös döntés képessége
Munkaformák:

Csoportmunka, közös feladatmegoldás
Eszközök:

Rajzeszközök

MELLÉKLETEK
F/2

OLVASÓGYAKORLAT
leggyorsabb
tompítják
emelkedőt
kipróbálhatod
versenykerékpár

leg-gyor-sabb
tom-pít-ják
e-mel-ke-dőt
ki-pró-bál-ha-tod
ver-seny-ke-rék-pár

leggyorsabb
tompítják
emelkedőt
kipróbálhatod
versenykerékpár

hajlított kormány
könnyen defektet kap
SZÓMAGYARÁZAT
hajlított

tompítja a rázkódást

defektet kap

nem egyenes: .............................................................................................................
megsérül a gumi: . .....................................................................................................
enyhíti a zötykölődést: .............................................................................................
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F/4–A

Kinek milyen kerékpárt javasolnál? Írd a számát a négyzetbe!
1.
versenykerékpár

2.
hegyikerékpár

3.
túrakerékpár

4.
BMX

Marci:

Eszter:

Laci:

Hanna:

„A téren a
barátokkal
szeretnék
ugratni.”

„Az iskolámhoz
egy mezőn és
két dombon
keresztül vezet
az út.”

„Olyan gyors
akarok lenni,
mint a
szélvész!”

„6 napos
túrára indulok a
Balaton
körül.”

Ki mondhatta a biciklijéről? Írd a mondatok után a nevüket!
„Nagyon élveztem a sebességet. Sajnos nem figyeltem az útra, és kidurrant az első
gumim.”
......................................................................................................................................................
„Amióta megvan a biciklim, szívesebben indulok iskolába!”
......................................................................................................................................................
„Jól bírtam a hosszú utat. A csomagtartón elfért a hátizsákom, ezért nem kellett a
hátamon cipelni.”
......................................................................................................................................................
„Sok kék-zöld foltot szereztem. Még sokat kell gyakorolnom.”
......................................................................................................................................................

Tessék választani!

F/4–B

Furcsa találmányok
1.

2.

3.

Tricikli

Fotelbicikli

Gyorsasági csúcstartó

A gyerekek is ilyen
biciklin tanulnak
kerekezni. Nem
lehet felborulni vele,
mert három kereke
van.

Félig ülve, félig fekve
kell hajtani. Az ülés
alacsonyan van,
nagyon kényelmes.

A biciklit
beborították, hogy
áramvonalas legyen.
Több mint 100 km/
órás sebességet értek
el vele.
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F/4–C

Ki mondhatta?
Kisasszony, hová ilyen sietősen?
Biztos kinevetnek, ha ezzel az utcára megyek.
Lehet, hogy nem az első féket kellett volna behúznom?
Ki szórt szögeket az útra?

Tessék választani!

FK/5














taxi
foxi
extrém
oxigén
xilofon
szaxofon
lexikon
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luxus
reflex
Maxim
Félix
textil
maximum

HASZNOS ÚTRAVALÓ
RÁHANGOLÓDÁS
1.
Tervezett idő: 5 perc
Tanítói instrukciók:

Drámajáték.

Bevezető játékok:
A játékok célja, hogy a tanulók a mozgásra, testtartásra vonatkozó utasításokat megértsék, alkalmazzák. Az
olvasmányban hasonló utasítások szerepelnek.
A) Mufti mondja
A tanító mozgásokra, testtartásokra vonatkozó utasításokat ad, amit csak akkor szabad végrehajtani, ha a
tanító úgy kezdi a felszólítást, hogy „Mufti mondja…”. Pl. Guggolj le! (Nem szabad végrehajtani.) Mufti
mondja, a jobb kezeddel vakard meg a bal füled tövét! (Meg kell tenni.) Minél gyorsabban mondjuk, annál izgalmasabb, nehezebb a játék.
B) Szobrászat
Párban játszható. A pár egyik tagja a másikat instruálja, milyen szobor legyen: Állj terpeszbe, nyújtsd ki a jobb
karod a fejed fölé… stb. Kinek lett a legszebb, legkifejezőbb szobra? Aztán csere.
Kiemelt képességek, készségek:

Gyors reakció
Mozgáskoordináció
Utasítás követése
Munkaformák:

Frontális és páros munka
Módszerek:

Játék, eljátszás
Páros feladatmegoldás
Eszközök: –

2.
Tervezett idő: 5-10 perc
Tanítói instrukciók:

Beszélgetés a biztonságról a biciklin.
– Ha biciklire ülsz, mi az, amire nagyon oda kell figyelned?
A tanító felírja az olvasmány helyzeteit a táblára (Fékezés közben, Ha egy gödör felé közeledsz, Meredek emelkedőn,
Lefelé a lejtőn).
A tanulók próbáljanak meg saját tapasztalataik alapján válaszolni. Először beszéljék meg a padtársak egymás
között, aztán jöhet a közös megbeszélés.
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Testrészek és testtartás
– A biciklistára milyen testtartás, mozgás a jellemző? Haladjunk a lábtól a fejig!
Kiemelt képességek, készségek:

Információk, tapasztalatok mérlegelése
A beszédbátorság és beszédkedv felkeltése
Munkaformák: Frontális és páros munka
Módszerek: Beszélgetés, felidézés

SZÖVEGFELDOLGOZÁS
1.
Tervezett idő: 20-25 perc
Tanítói instrukciók:

A Hasznos útravaló című olvasmány elolvasása előtt:
Olvasógyakorlat (lásd FK/3)
Az olvasmány nehezebb szavainak olvasópróbája. (Itt a felszólító módú igékből.) Fontos megbeszélni az olvasás
irányát: oszloponként!
A tanító a nehezen olvasókkal olvas, a többiek először magukban, majd padtársukkal hangosan is felolvassák a
gyakorlatot. (Fontos, hogy ne zavarják egymást a gyerekek, halkan, suttogva olvassanak!)
Az ismeretlen szavak, szókapcsolatok értelmezése (lásd FK/3)
Az olvasmány néma olvasása.
A tanító a nehezen olvasókkal olvas, esetleg felolvassa a teljes szöveget, segít az értelmezésben.
Játszd el, amit olvastál!
Bár az olvasmányban leírt helyzetek, mozgások természetesen biciklizés közben kivitelezhetőek, mégis fontos
a megértés erősítésében a testhelyzetek szimulálása az osztályteremben. Segít, ha magunk elé képzeljük, hogy
egy biciklin vagyunk.
„Karral nyomd vissza a tested.” (A két kar a pad peremét fogja, miközben kinyújtjuk, törzsünket hátranyomjuk.)
„Laza térdekkel állj a pedálon. A kormányt hajlított karral fogd!” (Felállunk, a lábak térdben hajlítottak, egyik
láb előrébb van, a kar könyökben hajlítva, a kéz markoló mozdulatot tesz, a fej felszegve.)
„Emelkedj fel, kicsit dőlj előre.” (Állva, az egész test hajlított, ugrásra kész, fej felszegve.)
Kiemelt képességek, készségek:

Olvasástechnika
Az olvasott szöveg tartalmának követése, megértése
Információk értelmezése
Célcsoport – a differenciálás lehetőségei:

Jól olvasóknak kiegészítő olvasmányok, időkitöltő feladatok.
Az olvasási, szövegértési nehézséggel küzdők csapatában tanítói segítség.
Munkaformák:

Frontális és önálló munka
Módszerek:

Játék, eljátszás
Néma értő olvasás
Hangos olvasás

Hasznos útravaló
Eszközök:

Szöveg
Feladatkártya: FK/3

Az olvasmány szövege
Hasznos útravaló
Fékezés közben
A karodat nyújtsd ki, és kicsit feszítsd meg! Az első fék erősebb. Ha gyorsan mész vagy kanyarodsz, óvatosan
bánj vele!
Ha egy gödörhöz közeledsz
Ne maradj ülve, laza térddel állj a pedálon! A kormányt hajlított karral fogd!
Meredek emelkedőn
Lassan, állandó tempóban haladj! Emelkedj fel az ülésből, kicsit dőlj előre! Finoman jobbra-balra döntsd a tested!
Lefelé a lejtőn
Ne engedj a csábításnak! Egy gödör, és vége a száguldásnak. A kezed legyen a féken, ne gyorsulj fel!

FK/3
OLVASÓGYAKORLAT

Küzdj!
Lassan haladj!
Maradj ülve!
Emelkedj fel!
Ne engedj!

Állj!
Dőlj előre!
Gurulj!
Ne gyorsulj fel!

Nyújtsd ki!
Feszítsd meg!

Óvatosan bánj
vele!
Hajts át!

SZÓMAGYARÁZAT
emelkedő

csábítás

száguldás

nagy sebesség: .....................................................................................................................................
csalogatás: . ...........................................................................................................................................
fölfelé vezető út: . ................................................................................................................................
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2.
Tervezett idő: 20 perc
Tanítói instrukciók:

Írásfeladat (fogalmazás)
Mi történt előtte, közben, utána? (Lásd F/5)
– Olvasd el a hiányos történetet. Képzeld magad elé a történteket! Próbáld kitalálni, mi történhetett a
hiányzó részben. Ha elképzelted, próbáld röviden megfogalmazni, és írd le!
Szövegértési, írástechnikai nehézséggel küzdő tanulóknak a tanító segítsen. Ők szóban is megoldhatják a feladatot.
Ellenőrzés, megbeszélés
Az elkészült munkákat a gyerekek olvassák fel egymásnak. Ha készen vannak, körbejárnak a teremben, és
párba állva felolvassák egymásnak a a változataikat. Ha befejezték, új társat keresnek.
Ezután a tanítóval közösen megbeszélik, ki milyen érdekes, tréfás, váratlan (stb.) megoldást hallott a társaitól.
Fontos, hogy a megbeszélésen mindenki csak a másoktól hallott mondatokat idézheti.
Kiemelt képességek, készségek:

Képzelőerő, fantázia, kreativitás
Következtetés
Összefüggések meglátása

Célcsoport – a differenciálás lehetőségei:

Az írásbeliségben lassan fejlődők szóban oldhatják meg a feladatot, a szövegértésben lassan fejlődő tanulók a
tanító segítségével oldják meg a feladatot.
Munkaformák:

Egyéni munka
Módszerek:

Önálló írás

Eszközök:

Feladatlap: F/5

Megoldás:
Pl.
Mi a történet vége?
Kati késve érkezett a mozihoz. Eszter mérges volt. A fagyi is elolvadt.
Mi történt közben?
Nagy vihar támadt. Egy hullám felborította a vízibiciklit. Mindketten a vízbe estek.
Hogyan kezdődött?
Peti kerékpárja eltűnt. A garázsba betört valaki. Hívták a rendőrséget.

F/5
Mi a történet vége?
Előzmény:	Eszter a mozi előtt várta Katit. Két tölcsér fagyit is vett, egyet magának, egyet barátnőjének.
Esemény: Kati biciklivel indult a moziba, de út közben defektet kapott.
Következmény: .............................................................................................................................................

Hasznos útravaló
Mi történt közben?
Előzmény:	Éva és Ervin vízibiciklizni mentek a Balatonra.
Esemény: ......................................................................................................................................................
Következmény: Még szerencse, hogy a vízi rendőrség hajója a közelben volt, és kimentette őket
a vízből.
Hogyan kezdődött?
Előzmény: ...................................................................................................................................................
Esemény: A nyomozók megtalálták a vasat, amivel felfeszítették a garázs ajtaját. Ujjlenyomatok
is voltak rajta.
Következmény: A rendőrségnek sikerült elfogni a tolvajt. Peti visszakapta a kerékpárját.

3.
Tervezett idő: 30-35 perc
Tanítói instrukciók:

Felszólító módú igék gyakorlása (írásgyakorlat).
Táblázat (Lásd FK/6)
– Olvasd el magadban a szavakat! Mi a hasonlóság a táblázat összes szavában? (Felszólító módú igék, Másképp
írom, másképp hallom)
– Miért kerültek a szavak egy oszlopba? (Azonos végződés)
– Olvassuk fel hangosan is! Mi változik a kiejtéskor? (A hasonulás megfigyelése)
– Keressük meg a szavak tövét, és húzzunk egy egyenest! (Szóelemző írásmód)
Feladatlap (Lásd F/6–A)
– Húzd alá a mondatokban azokat a szavakat, amiket a táblázatban láttunk!
– Melyik képhez melyik mondat tartozik?
– Különösen figyelj a másolásnál az aláhúzott szavakra!
Feladatlap (Lásd F/6–B)
– Egészítsd ki a mondatokat! A fenti sor szavaiból választhatsz. Alakítsd át őket úgy, hogy illeszkedjenek a mondatba!
– Használd a táblázatot az ellenőrzéshez! Ha kell, akkor a feladat írása alatt is használhatod!
Kiemelt képességek, készségek:

Megfigyelési szempontoknak megfelelő célirányos figyelem
Nyelvhasználati tapasztalatok
Munkaformák:

Önálló munka
Módszerek:

Gyakorlás
Önellenőrzés összehasonlítással
Eszközök:

Feladatlap F/6–A, B
Feladatkártya: FK/6
Megoldási javaslatok:

Védj meg engem a sárkánytól, királyfi!
Szállj magasabbra!
Tartsd be a közlekedési szabályokat!
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Kelj fel korán!
Szedj virágot a mezőn!
Készítsd elő az útleveled!

FK/6

Küzdj!
Haladj!
Maradj!
Emelkedj!
Engedj!

Bánj!
Dőlj!
Gurulj!
Gyorsulj!

F/6–A
A karodat nyújtsd ki, és kicsit feszítsd meg!
A kormányt hajlított karral fogd!

Ne maradj ülve, laza térddel állj a pedálon!
Emelkedj fel az ülésből, kicsit dőlj előre!

Nyújtsd!
Feszítsd!
Hajts!

Hasznos útravaló
Ne gyorsulj fel!
Óvatosan bánj a fékkel!

F/6–B
véd

szed

kel

száll

készít

		

		

.............................................meg engem a sárkánytól, királyfi!
.............................................magasabbra!
.............................................be a közlekedési szabályokat!
.............................................fel korán!
.............................................virágot a mezőn!
.............................................elő az útleveled!

			

tart		

43

44

Szövegértés–szövegalkotás „A” 3–4. évfolyam – Hétmérföldes masinák

ÖSSZEGZÉS
Tervezett idő: 10-15 perc
Tanítói instrukciók:

Összefoglalás, gyakorlás
A feladatlap megoldása önállóan/tanítói segítséggel (lásd F/4).
– Képzeld el a leírt biciklis helyzeteket. Szabályos-e, biztonságos-e? Vagy kellemetlenség, baleset származhat belőle?
– Döntsd el, és tegyél „X” jelet a véleményed alá!
Megbeszélés, ellenőrzés
Az ellenőrzés párokban történhet. Ketten összeülnek, és összehasonlítják a megoldásaikat. A leírt helyezetek
következményeiről is cseréljenek véleményt. Ha eltérés van, beszéljék meg, kinek lehet igaza.
Kiemelt képességek, készségek:

Ok-okozati összefüggések meglátása
Együttműködés, a közös döntés képessége
Célcsoport – a differenciálás lehetőségei:

Egész osztály.
A lassan olvasó, ill. szövegértésben lassan fejlődő tanulók a tanító segítségével oldják meg a feladatot.
Munkaformák:

Önálló és páros munka
Módszerek:

Önálló feladatmegoldás
Megbeszélés, magyarázat, vita, összehasonlítás
Eszközök:

Feladatlap: F/4

Megoldás:
Biztonságos

Gyorsan mész, az első féket hirtelen behúzod.

X

A kanyarban nem húzod be erősen az első féket.

X

Az emelkedőn beosztod az erődet, lassú tempóban haladsz.

X

Jön egy gödör, és te ülve maradsz a nyeregben.
Nem gyorsulsz fel a lejtőn.

Baj
lehet
belőle

X
X

A lejtőn nagy tempóval egy gödörbe hajtasz.

X

Bukósisakkal a kezedben indulsz útnak.

X

Biciklizés közben kutyát sétáltatsz.

X

Indulás előtt ellenőrzöd a fékeket.
Nem fogod a kormányt kerekezés közben.

X
X

Hasznos útravaló

F/4 
Jelöld X-szel a véleményedet!
Biztonságos



Gyorsan mész, az első féket hirtelen behúzod.
A kanyarban nem húzod be erősen az első féket.
Az emelkedőn beosztod az erődet, lassú tempóban haladsz.
Jön egy gödör, és te ülve maradsz a nyeregben.
Nem gyorsulsz fel a lejtőn.
A lejtőn nagy tempóval egy gödörbe hajtasz.
Bukósisakkal a kezedben indulsz útnak.
Biciklizés közben kutyát sétáltatsz.
Indulás előtt ellenőrzöd a fékeket.
Nem fogod a kormányt kerekezés közben.

Baj
lehet belőle
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MELLÉKLETEK
FK/3

OLVASÓGYAKORLAT
Küzdj!
Lassan haladj!
Maradj ülve!
Emelkedj fel!
Ne engedj!

Állj!
Dőlj előre!
Gurulj!
Ne gyorsulj fel!

Nyújtsd ki!
Feszítsd meg!

Óvatosan bánj
vele!
Hajts át!

SZÓMAGYARÁZAT
emelkedő

csábítás

száguldás

nagy sebesség: ................................................................................................................
csalogatás: ........................................................................................................................
fölfelé vezető út: .............................................................................................................

Hasznos útravaló

F/5

Mi a történet vége?
Előzmény:	Eszter a mozi előtt várta Katit. Két tölcsér fagyit is vett, egyet
magának, egyet barátnőjének.
Esemény:

Kati biciklivel indult a moziba, de út közben defektet kapott.

Következmény: . .....................................................................................................................
Mi történt közben?
Előzmény:	Éva és Ervin vízibiciklizni mentek a Balatonra.
Esemény: ...............................................................................................................................
Következmény: Még szerencse, hogy a vízi rendőrség hajója a közelben volt, és kimentette őket a vízből.
Hogyan kezdődött?
Előzmény: . ...........................................................................................................................
Esemény: A nyomozók megtalálták a vasat, amivel felfeszítették a garázs ajtaját.
Ujjlenyomatok is voltak rajta.
Következmény: A rendőrségnek sikerült elfogni a tolvajt. Peti visszakapta a kerékpárját.
FK/6

Küzdj!
Haladj!
Maradj!
Emelkedj!
Engedj!

Dőlj!
Gurulj!
Gyorsulj!

Bánj!
Nyújtsd!
Feszítsd!
Hajts!
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F/6–A

A karodat nyújtsd ki, és kicsit feszítsd meg!
A kormányt hajlított karral fogd!

Ne maradj ülve, laza térddel állj a pedálon!
Emelkedj fel az ülésből, kicsit dőlj előre!

Ne gyorsulj fel!
Óvatosan bánj a fékkel!

Hasznos útravaló

F/6–B

véd

szed

kel

száll

készít

		

.............................................meg engem a sárkánytól, királyfi!
.............................................magasabbra!
.............................................be a közlekedési szabályokat!
.............................................fel korán!
.............................................virágot a mezőn!
.............................................elő az útleveled!

tart		
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F/4

Jelöld X-szel a véleményedet!
Biztonságos

Gyorsan mész, az első féket hirtelen
behúzod.
A kanyarban nem húzod be erősen az
első féket.
Az emelkedőn beosztod az erődet, lassú
tempóban haladsz.
Jön egy gödör, és te ülve maradsz a
nyeregben.
Nem gyorsulsz fel a lejtőn.
A lejtőn nagy tempóval egy gödörbe
hajtasz.
Bukósisakkal a kezedben indulsz útnak.
Biciklizés közben kutyát sétáltatsz.
Indulás előtt ellenőrzöd a fékeket.
Nem fogod a kormányt kerekezés
közben.

Baj
lehet belőle


A BICIKLI RÉSZEI ÉS TARTOZÉKOK
RÁHANGOLÓDÁS
Tervezett idő: 10 perc
Tanítói instrukciók:

Ha lehetőség van rá, érdemes egy igazi biciklit is az osztályterembe vinni, hogy rajta mutassuk be az alkatrészeket és funkcióikat.
Előkészítés
2-3 fős csapatokkal végezhető, mielőtt még elolvasnánk a kerékpár részeit. Minden csoportnak egy-egy
biciklit ábrázoló képet adunk (lásd F/1).
– Egészítsétek ki a rajzot, mert lemaradtak róla fontos részek!
Milyen alkatrészeit ismeritek a kerékpárnak? Írjátok a kép megfelelő részéhez a nevét!

F/1

SZÖVEGFELDOLGOZÁS
1.
Tervezett idő: 10 perc
Tanítói instrukciók:

A kerékpár részeinek megismerése a szövegből
Olvassuk el némán, majd hangosan a neveket.
Minden alkatrésznél beszélgessünk a funkciójáról. Nem baj, ha nem szakszerű a magyarázat, az a fontos,
hogy mindenki értse. Ahol lehet, ott térjünk ki a névadás okára (pl. villa – formai hasonlóság).
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Memóriajáték
2-3 perc áll a tanulók rendelkezésére, hogy memorizálják az alkatrészek neveit és helyét. Ezt a feladatot is
lehet a 2-3 fős csoportban végezni. A gyerekek egymást kérdezhetik, tesztelhetik.
Szókártyák (villa, nyereg stb.)
A variáció:
A/3-as rajz/kép egy kerékpárról.
		
– Tedd a kerékpár megfelelő részéhez a szókártyákat!
		
(Lásd FK/1)
B variáció:
Csak a képet és a számozást látod, írd fel a számmal jelölt részek neveit a füzetbe! (Lásd F/2)
Kiemelt képességek, készségek:

Együttműködés, a közös döntés képessége
Szókincs fejlesztése
Rész-egész megkülönböztetése
Munkaformák:

Egyéni, páros vagy csoportmunka
Módszerek:

Gyűjtés
Szemléltetés, magyarázat
Eszközök:

Szöveg, illusztrációk
Szókártyák: FK/1
Feladatkártya: F/2

Az olvasmány szövege
A bicikli részei
Váz
Nyereg
Villa
Kormány
Fékkar
Fékkábel
Váltókar
Lánc
Küllő
Kerékabroncs
Gumi
Pedál
Tartozékok
Bukósisak: A jó fejek ezzel bicikliznek!
Lámpák: Sötétben látsz, és téged is látnak.
Ujjatlan kesztyű: Védi a tenyered rázkódásnál és esésnél.
Élénk színű ruha: Ha ilyet viselsz, jobban, könnyebben észrevesznek az autósok.
Lakat: Hogy a biciklit ott találd, ahol leraktad.
Kulacs: Egy hosszú túrán biztos szomjas leszel.

A bicikli részei és tartozékok
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F/2

FK/1
váz
nyereg
villa
kormány
fékkar
fékkábel
váltókar
lánc
küllő
kerékabroncs
gumi
pedál

A bicikli részei és tartozékok

2.
Tervezett idő: 15-20 perc
Tanítói instrukciók:

Jó tanácsok (lásd F/2)
1.
2.
3.
4.

Gyakoroljuk a felszólító mondatok olvasását! (hangos olvasás)
Mire kell figyelned a másolásnál? Húzd alá! (felszólító módú igék helyesírása)
Olvasd el magadban a kijelentő mondatokat, döntsd el, melyik felszólítás kapcsolódik hozzá!
Másold le figyelmesen a felszólító mondatokat!

Kiemelt képességek, készségek:

Olvasástechnika
Megfigyelés
Összefüggések meglátása
Munkaformák:

Egyéni munka
Módszerek:

Önálló feladatmegoldás
Eszközök:

Feladatlap: F/2

Megoldás:
Feltörte a tenyeredet a kormány.  Húzz kesztyűt!
Az utcán hagyod a biciklid.  Lakatold le!
Nagyon szomjas vagy.  Töltsd meg a kulacsodat!
Ha esel, a fejed a legsérülékenyebb.  Vedd fel a bukósisakot!
Sötétedni kezd.  Kapcsold fel a lámpát!
Most öltözöl be a biciklizéshez.  Viselj tarka ruhát!

F/2
Olvasd el a kijelentő mondatokat! Döntsd el, hogy melyik utasítás (felszólítás) kapcsolódik hozzá!
Lakatold le a biciklit!
Töltsd meg a kulacsodat!
Viselj tarka ruhát!
Húzz kesztyűt!
Vedd fel a bukósisakot!
Kapcsold fel a lámpát!
Töltsd meg a kulacsodat!
Feltörte a tenyeredet a kormány.
Az utcán hagyod a kerékpárt.
Nagyon szomjas vagy.
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Ha esel, a fejed a legsérülékenyebb.
Sötétedni kezd.
Most öltözöl be a biciklizéshez.

3.
Tervezett idő: 5 perc/feladat
Tanítói instrukciók:

Gyakorló feladatok az olvasmány szóanyagával.
Eszközök:

Füzet

Megoldás
Betűrend:
fékkar, gumi, kormány, küllő, lánc, nyereg, pedál, váltókar, váz, villa
Anagramma:
NCÁL  LÁNC
IMUG  GUMI
EDLÁP  PEDÁL
KLLÜŐ  KÜLLŐ
ÁZV  VÁZ
ERGENY  NYEREG
NYKMOÁR  KORMÁNY
A) Állítsd betűrendbe a bicikli részeit!
váz, nyereg, villa, kormány, fékkar, váltókar, lánc, küllő, gumi, pedál
B) A szavak betűit összekevertük. Rakj rendet! (Anagramma)
NCÁL  .................................................
IMUG  .................................................
EDLÁP  .................................................
KLLÜŐ  .................................................
ÁZV  .................................................
ERGENY  .................................................
NYKMOÁR  .................................................
C) Húzd be a szóhatárokat! Írd le a szavakat!
VÁZNYEREGLÁNCFÉKKARPEDÁLGUMIKÜLLŐVILLAKORMÁNY

MELLÉKLETEK
F/2
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FK/1














váz
nyereg
villa
kormány
fékkar
fékkábel
váltókar

A bicikli részei és tartozékok











lánc
küllő
kerékabroncs
gumi
pedál
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F/2

Olvasd el a kijelentő mondatokat! Döntsd el, hogy melyik utasítás (felszólítás) kapcsolódik hozzá!
Lakatold le a biciklit!
Töltsd meg a kulacsodat!
Viselj tarka ruhát!
Húzz kesztyűt!
Vedd fel a bukósisakot!
Kapcsold fel a lámpát!
Töltsd meg a kulacsodat!
Feltörte a tenyeredet a kormány.
.......................................................................................................................................................
Az utcán hagyod a kerékpárt.
.......................................................................................................................................................
Nagyon szomjas vagy.
.......................................................................................................................................................
Ha esel, a fejed a legsérülékenyebb.
.......................................................................................................................................................
Sötétedni kezd.
.......................................................................................................................................................
Most öltözöl be a biciklizéshez.
.......................................................................................................................................................

ÚTON
RÁHANGOLÓDÁS
Tervezett idő: 15 perc
Tanítói instrukciók:

A tanulók előzőleg azt a feladatot kapták, hogy rajzoljanak le egy közlekedési táblát (közúti jelzőtáblát), és készüljenek fel a bemutatására.
Beszélgetés. Kérdések lehetnek:
– Milyen közlekedési szabályokat ismersz? Neked milyen szabályokra kell figyelned úton az iskolába?
– A biciklizés közben milyen szabályokat kell betartani? Mi az, ami tilos biciklizés közben, mi az, ami veszélyes?
A lerajzolt közlekedési táblák bemutatása, beszélgetés.
Ha sokan rajzoltak, akkor a táblákat kisebb csoportokban mutassák be egymásnak.
Mi változott? (Memóriajáték)
A tanulók által készített 5 KRESZ-tábla rajzát kirakjuk a táblára, rövid memorizálás után a tanulók hunynak,
közben felcseréljük a sorrendet vagy új táblára cserélünk egy régit stb.
Ki kell találni, hogy mi változott. A tanulók ilyenkor próbálják meg használni a bemutatott táblák neveit! (Pl.
„A Behajtani tilos tábla helyet cserélt az Előzni tilos táblával.”)
Kiemelt képességek, készségek:

A beszédbátorság és beszédkedv felkeltése
Memória
Szókincs fejlesztése
Módszerek:

Bemutatás
Gyűjtés

Eszközök:

Kotra Károly: Személygépkocsi-vezetők kézikönyve (Lapics Kiadó)
Kresz-táblák rajza

SZÖVEGFELDOLGOZÁS
1.
Tervezett idő: 35 perc
Tanítói instrukciók:

Az olvasmány nem törekszik a közlekedési szabályrendszer alapos ismertetésére, de célja, hogy a gyerekek
hosszú távon tudatosan és felelősen vegyenek részt a közlekedésben.
Csak olyan esetben használjuk a szakkifejezéseket, amikor az a gyermek számára is érthető.
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Az olvasmányban szereplő közlekedési táblák megismerése, megbeszélése utáni feladatok. Megoldásuk közben
a tanulók használhatják az olvasókönyvet:
Kösd össze! (Lásd F/2–A)
Igaz–hamis állítások (Lásd F/2–B)
Minden táblához 3 állítás tartozik, amiből csak egy helyes. Ezt húzzák alá a tanulók.
Házi feladatként a gyerekek maguk is megpróbálhatnak igaz–hamis állításokat megfogalmazni, amit a többieknek kell megoldani.
Melyik tábla? (Lásd F/2–C)
		
Ebben a feladatban ki kell találni, melyik tábla szerepel a leírt szituációban. Ismerni kell a táblát, tudni kell
értelmezni a helyzetet. Ez a legnehezebb, legösszetettebb feladatban. Segítsünk a gyerekeknek a szituáció
elképzelésében, továbbgondolásában!
Ellenőrzés
Az ellenőrzés párokban történhet. Ketten összeülnek, és összehasonlítják a megoldásaikat. Ha eltérés van,
beszéljék meg, kinek lehet igaza.
Kiemelt képességek, készségek:

Információk, tapasztalatok mérlegelése
Ok-okozati összefüggések felfedeztetése
Elemzés, kiválasztás
Célcsoport – a differenciálás lehetőségei:

Egész osztály.
Jól olvasóknak kiegészítő olvasmány, időkitöltő feladat (T/3).
Az olvasási, szövegértési nehézséggel küzdők csapatában tanítói segítség.
Munkaformák:

Önálló és páros munka
Módszerek:

Gyakorlás
Önálló feladatmegoldás
Eszközök:

Szöveg
Feladatlapok: F/2–A, B, C

Megoldás:
F2/A, B

Kerékpárút

Autóút, tilos biciklizni!

Vigyázz, leszűkül az út!

Állj meg!

Úton

Legyél nagyon óvatos,
vasúti átjáró jön!

Gyalogút, tilos
biciklizni!

Bukkanó, lassíts!

Elsőbbséget kell adnod!

F2/C
I.

1. A biciklista lassított, mert egy bukkanó közeledett.
2. Hiába siet Ági, ebbe az utcába nem hajthat be.
3. A rendőr megbüntette Lacit, mert megállás nélkül hajtott át a kereszteződésen.

II.
1. Marci, szállj le a bicikliről! Itt csak sétálni lehet!
2. Anna lassított, körülnézett, csak utána ment át a kereszteződésen.
3. A kerékpáros csapatnak más utat kellett keresnie.

Az olvasmány szövege
Úton
Ahol ilyet látsz, ott biztonságos a biciklizés:
		
Kerékpárút, gyalog- és kerékpárút táblák
Tilos biciklizni, ahol ezeket a táblákat látod:
		
Autóút, autópálya, gyalogút, behajtani tilos táblák
A piros szélű, háromszög alakú táblák veszélyt jeleznek:
		
Útszűkület, bukkanó, útkereszteződés, vasúti átjáró táblák
Forgalmas úthoz érkeztél, és neked kell elsőbbséget adni:
		
Állj!				
Elsőbbségadás kötelező táblák
Itt mindig meg kell állnod! 			
Lassíts, ha kell, állj meg!
Csak akkor menj tovább, ha szabad az út!

F/2–A

Gyalog- és kerékpárút

Autópálya
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Elsőbbségadás
kötelező

Vasúti átjáró

Bukkanó

Gyalogút

Behajtani tilos
								
				
Útkereszteződés

Állj!

Autóút

Kerékpárút

Úton

Útszűkület

F/2–B 
Mit jelent a tábla? Karikázd be a betűjelét!

a. Biciklivel behajtani
tilos!

a. Autóút, tilos
biciklizni!

b. Kerékpárút

b. Óvatosan, autó is
jöhet!

c. Kerékpárparkoló

c. Autóval behajtani
tilos!

a. Legyél nagyon óvatos, vasúti átjáró
jön!
b. Kerítés jön, ne menj
neki!
c. Állatkert

a. Alagút

a. Lassan menj!

b. Vigyázz, üvegek az
úton!

b. Állj meg!

c. Vigyázz, leszűkül
az út!

a. Óvoda

a. Kalapüzlet

b. Óvatosan, mert
gyalogosok is
jöhetnek!

b. Bukkanó, gyorsíts!
c. Bukkanó, lassíts!

c. Gyalogút, tilos
biciklizni!

c. Behajtani tilos!

a. Elsőbbséget kell
adnod!
b. Autópálya!
c. Behajtani tilos!

F/2–C 
Melyik tábla szerepelhet a történetben? Írd a számát a vonalra!

1.

2. 		

3.

______ A biciklista lassított, mert egy bukkanó közeledett.
______ 	Hiába siet Ági, ebbe az utcába nem hajthat be.
______ A rendőr megbüntette Lacit, mert megállás nélkül hajtott át a kereszteződésen.
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1.
______
______
______

2.

3.

Marci, szállj le a bicikliről! Itt csak sétálni lehet!
Anna lassított, körülnézett, csak utána ment át a kereszteződésen.
A kerékpáros csapatnak más utat kellett keresnie.

2.
Tervezett idő: 35 perc
Tanítói instrukciók:

Új táblák (lásd FK/3)

A tanulók az olvasmányban szereplő táblák mellett újakat is megtanulhatnak. Közösen próbáljuk megfejteni
a táblák jelrendszerét, így könnyebb lesz megjegyezni őket.
A táblákat megnézzük, beszélgetünk arról, mit jeleznek nekünk. Ha felvágjuk őket (FK/3), akkor párokban,
3-4 fős csoportokban gyakoroltathatjuk őket. A gyerekek egymást kérdezhetik, versenyezhetnek, hogy ki
ismer többet stb.
Melyik tábla? (Lásd F/3)
A már ismert és ismertetett feladatban (F/2–C) ki kell találni, melyik tábla szerepel a leírt szituációban.
Kiemelt képességek, készségek:

Információk, tapasztalatok mérlegelése
Ok-okozati összefüggések felfedeztetése
Elemzés, kiválasztás
Célcsoport – a differenciálás lehetőségei:

Egész osztály.
Az olvasási, szövegértési nehézséggel küzdők csapatában tanítói segítség.
Munkaformák:

Önálló és páros munka
Módszerek:

Gyakorlás
Önálló csoportmegoldás
Eszközök:

Feladatkártya: FK/3
Feladatlap: F/3

Megoldás:
I.
2. A rendőr megbüntette Karcsit, mert jobbra kanyarodott.
1. – Már itt vagyunk a kórháznál! – mondták a mentősök a betegnek.
4. A biciklista lassított, mert éles kanyarhoz közeledett.
3. Zsolt befordult egy utcába, de az utca végén nem tudott kijönni.

Úton

II.
1. Eszternek jobban kell figyelnie, mert a bicikliút véget ért.
3. A motoros megállt, hogy újságot vegyen, a rendőr megbüntette.
4. – Apu! Ha itt behajtasz, már ott is vagyunk a boltnál! – szólt a kisfiú, de
kerülőt kellett tenniük.
2. Az autós megállt, mert két iskolás akart átmenni az úton.

III.
3. Ákos végre leelőzheti az előtte araszoló traktort.
1. A taxi megállt, az utasa kiszállt, és már indulnia is kellett tovább.
2. Az autót leállították, és gyalog sétáltak be az utcába.
4. A busz fékezett, mert egy villamos keresztezte az útját.

FK/3

Előzni tilos

Kerékpárral behajtani tilos
(Más járművel lehet)

Előzési tilalom vége
(Már lehet előzni!)

Veszélyes kanyar jobbra

Jobbra bekanyarodni tilos

Kerékpárút vége

Az úton megfordulni tilos

Az utat villamos keresztezi
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Kötelező haladási irány
(Csak egyenesen mehetsz)

Gyalogos átkelőhely
(Zebra)

Megállni tilos

Behajtani tilos

Várakozni tilos
(Megállhatsz, de rögtön menned
kell tovább)

Mindkét irányból behajtani tilos
(Az utca mindkét végéről behajtani
tilos)

Zsákutca

Kórház

F/3
Melyik tábla szerepelhet a történetben? Írd a számát a vonalra!
I.

1.
_____
_____

2.

3.

4.

A rendőr megbüntette Attilát, mert jobbra kanyarodott.
– Már itt vagyunk a kórháznál! – mondták a mentősök a betegnek.

Úton
_____
_____

A biciklista lassított, mert éles kanyarhoz közeledett.
Zsolt befordult egy utcába, de az utca végén nem tudott kijönni.

II.

1.

2.

3.

4.

_____
Eszternek jobban kell figyelnie, mert a bicikliút véget ért.
_____
A motoros megállt, hogy újságot vegyen, a rendőr megbüntette.
_____ 	– Apu! Ha itt behajtasz, már ott is vagyunk a boltnál! – szólt a kisfiú, de kerülőt kellett
tenniük.
_____
Az autós megállt, mert két iskolás át akart menni az úton.
III.

1.
_____
_____
_____
_____

2.

3.

4.

Ákos végre leelőzheti az előtte araszoló traktort.
A taxi megállt, az utasa kiszállt, és már indulnia is kellett tovább.
Az autót leállították, és gyalog sétáltak be az utcába.
A busz fékezett, mert egy villamos keresztezte az útját.

3.
Tervezett idő: 20 perc
Tanítói instrukciók:

Felszólító mondatok és a felszólító módú igék gyakorlása (lásd F/4).
A Hasznos útravalók című olvasmányban már több feladat foglalkozott a felszólító módú igék helyesírásával,
most ehhez térünk vissza.
–
–
–
–
–

Gyakorold a felszólító mondatok olvasását!
Húzd alá azokat a szavakat, amiket másképp írunk le, mint ahogy halljuk őket! (Lassíts, hajts, kanyarodj)
Emlékszel? Mit gyakoroltunk ezeknél az igéknél?
Melyik közlekedési táblához melyik mondat tartozik?
Másolj pontosan! Különösen figyelj a másolásnál az aláhúzott szavakra!

Kiemelt képességek, készségek:

Megfigyelési szempontoknak megfelelő célirányos figyelem
Nyelvhasználati tapasztalatok
Olvasástechnika
Munkaformák:

Önálló munka
Módszerek:

Gyakorlás
Önellenőrzés összehasonlítással
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Eszközök:

Feladatlap: F/4

F/4
Lassíts, bukkanó jön!
Ne hajts be az utcába!
						

1.

2.

1.

2.
Ne kanyarodj jobbra!
Állj meg!
Menj egyenesen!

1.		

2. 			

1.					
			

3.

2.

3.
Ne előzz!
Ne várakozz itt!

							

1.
1.

2.
2.

ÖSSZEGZÉS
Tervezett idő: 45 perc
Tanítói instrukciók:

Rajzfeladat

– Készíts te is táblákat, amik az osztályteremben, az iskolában fontos szabályokat fejez ki egyszerű formában! Pl. Ne szemetelj, hegyezd ki a ceruzádat!
A feladat előtt a közlekedési táblák mellett más táblákat, piktogramokat és ikonokat is gyűjtethetünk a gyerekekkel. (Kutyát csak pórázon, a vezetővel beszélgetni tilos stb.)

Úton
Elemezhetjük jellegzetességeiket (egyszerűség, színek használata, formák: pl. a piros szegélyű állított háromszög valami veszélyforrást jelöl).
A táblák elkészítése után a tanulóknak ki kell találni, melyik mit akar kifejezni.
Kiemelt képességek, készségek: Kreativitás
Munkaformák: Önálló munka
Módszerek: Önálló feladatmegoldás
Eszközök: Rajzeszközök
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MELLÉKLETEK
F/2–A

Gyalog- és kerékpárút

Autópálya

Elsőbbségadás
kötelező

Vasúti átjáró

Bukkanó

Gyalogút

Behajtani tilos
								
		
Útkereszteződés

			

Úton

Állj!

Autóút

Kerékpárút

Útszűkület
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F/2–B

Mit jelent a tábla? Karikázd be a betűjelét!

a. Biciklivel
behajtani tilos!

a. Autóút, tilos
biciklizni!

b. Kerékpárút

b. Óvatosan, autó
is jöhet!

c.
Kerékpárparkoló

a. Legyél nagyon
óva-tos, vasúti
átjáró jön!
b. K
 erítés jön, ne
menj neki!
c. Állatkert

c. Autóval
behajtani tilos!

a. Alagút

b. Vigyázz,
b. Állj meg!
üvegek az úton!
c. Behajtani tilos!
c. Vigyázz,
leszűkül az út!

a. Óvoda

a. Kalapüzlet

b. Óvatosan, mert
gyalogosok is
jöhetnek!

b. Bukkanó,
gyorsíts!

c. Gyalogút, tilos
biciklizni!

a. Lassan menj!

c. Bukkanó,
lassíts!

a. Elsőbbséget kell
adnod!
b. Autópálya!
c. Behajtani tilos!

Úton

F/2–C

Melyik tábla szerepelhet a történetben? Írd a számát a vonalra!

1.

2.

3.

______
A biciklista lassított, mert egy bukkanó közeledett.
______ 	Hiába siet Ági, ebbe az utcába nem hajthat be.
______ 	A rendőr megbüntette Lacit, mert megállás nélkül hajtott át a kereszteződésen.

1.
______
______
______

2.

3.

Marci, szállj le a bicikliről! Itt csak sétálni lehet!
Anna lassított, körülnézett, csak utána ment át a kereszteződésen.
A kerékpáros csapatnak más utat kellett keresnie.
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FK/3

Előzni tilos

Előzési tilalom vége
(Már lehet előzni!)

Kerékpárral behajtani
tilos
(Más járművel lehet)

Veszélyes kanyar jobbra

Jobbra bekanyarodni
tilos

Kerékpárút vége

Az úton megfordulni
tilos

Az utat villamos
keresztezi

Úton

Kötelező haladási irány
(Csak egyenesen
mehetsz)

Gyalogos átkelőhely
(Zebra)

Megállni tilos

Behajtani tilos

Várakozni tilos
(Megállhatsz, de rögtön
menned kell tovább)

Mindkét irányból
behajtani tilos
(Az utca mindkét
végéről behajtani tilos)

Zsákutca

Kórház
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F/3

Melyik tábla szerepelhet a történetben? Írd a számát a vonalra!
I.

1.
_____
_____
_____
_____

2.

3.

4.

A rendőr megbüntette Attilát, mert jobbra kanyarodott.
– Már itt vagyunk a kórháznál! – mondták a mentősök a betegnek.
A biciklista lassított, mert éles kanyarhoz közeledett.
Zsolt befordult egy utcába, de az utca végén nem tudott kijönni.

II.

1.

2.

3.

4.

_____
Eszternek jobban kell figyelnie, mert a bicikliút véget ért.
_____
A motoros megállt, hogy újságot vegyen, a rendőr megbüntette.
_____ 	– Apu! Ha itt behajtasz, már ott is vagyunk a boltnál! – szólt a kisfiú, de
kerülőt kellett tenniük.
_____
Az autós megállt, mert két iskolás át akart menni az úton.
III.

1.

2.

3.

4.

Úton

_____ Ákos végre leelőzheti az előtte araszoló traktort.
_____ A taxi megállt, az utasa kiszállt, és már indulnia is kellett tovább.
_____ Az autót leállították, és gyalog sétáltak be az utcába.
_____ A busz fékezett, mert egy villamos keresztezte az útját.
F/4

Lassíts, bukkanó jön!
Ne hajts be az utcába!
						

1.

2.

1. .........................................................

2. .........................................................

Ne kanyarodj jobbra!
Állj meg!
Menj egyenesen!

1.

2.

1. .........................................................

3.
2. .........................................................

3. .........................................................
Ne előzz!
Ne várakozz itt!
							

1.
1. .........................................................

2.
2. .........................................................
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INDULÁS ELŐTT és ÜGYESKEDJETEK!
Tanítói instrukciók:

A Két keréken olvasmányai tematikájukban eltérnek a járműveket feldolgozó többi olvasmánytól, hiszen a biciklit a gyerekek „közelebbről” is ismerik, nem csak passzív utasként vannak tapasztalataik róla. Így az olvasmányokban olvasottakat a gyakorlatban is kipróbálhatják.
Ha lehetőség van rá, érdemes a Két keréken feldolgozása után egy közös biciklis találkozót szervezni az osztálynak. (Az iskolaudvaron, közeli réten, oktatópályán.) Ez jó alkalom az Ügyeskedjetek! című olvasmányban leírt
akadálypályák és más ügyességi vetélkedők kipróbálására.
Az akadályverseny mellett vetélkedőt is szervezhetünk a fejezetben megismert információkból. Felhasználhatjuk az Úton című olvasmányhoz kapcsolódó feladatokat is (lásd Úton F/2–5).

Az olvasmány szövege
Indulás előtt
• Ellenőrizd a fékeket, gumikat és lámpákat!
• Állítsd be a nyerget: legyen vízszintes, és olyan magas, hogy ülve a pedálra tett lábadat ki tudd nyújtani.
• Vedd fel a bukósisakot!

Forgalomban
• Így jelezd a kanyarodást:
• Ha többen indultok útnak, így kerekezzetek:
• A járdán lassan haladj, vigyázz a járókelőkre:

Újra otthon
• Mosd le a vázat, sikáld le a gumikat!

Ügyeskedjetek!
Az akadálypálya hasznos időtöltés és remek szórakozás. Olyan helyen gyakoroljatok, ahol nem zavarnak és nem zavartok!
Íme néhány ötlet:
A. Szlalompálya vizes palackokból. Minél sűrűbben rakjátok, annál nehezebb. Az időt is mérhetitek!
B. Krétával keskeny, kanyargós utat rajzoltok az aszfaltra. Sikerül végigmenni a pályán hiba nélkül?
C. Szállítsatok egy vízzel teli műanyag poharat fél kézzel kormányozva egyik helyről a másikra!
D. Most ti jöttök, találjatok ki ti is akadályokat!

			
		
				

Indulás előtt és Ügyeskedjetek!

1. Keresd meg a párját! (Összetett szavak)
A fejezetben szereplő összetett szavak elő- és utótagját eltérő színű kartonokra írjuk:
vas paripa
csont rázó
futó gép
kerék pár
macska kő
túra kerékpár
fék kar
bukó sisak
járó kelő
akadály pálya
térd védő
föld út
út kereszteződés
csomag tartó
A táblán két vastag ragasztószalag függőlegesen egymás mellett, ragacsos oldalával kifelé. (Erre ragasztják majd
a diákok az összetett szavak elő- és utótagját.) Így:

Tábla

bukó sisak
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Minden diák húz egy-egy szókártyát, így mindenkinél egy összetett szó elő- vagy utótagja van.
A feladat ismertetése:
– Egy összetett szó elejét vagy végét (elő- vagy utótagját) kaptátok meg. Induljatok el a teremben, keressétek meg a párotokat! Mutassátok meg egymásnak a szókártyáitokat. Nem beszélgethettek, csak bólintással, fejrázással jelezhetitek, hogy mit gondoltok. Ha mindketten bólintotok, ez azt jelenti, hogy megtaláltátok egymást. Gyertek ki a táblához, tegyétek ki a szókártyákat!
– Egy kis segítség: a zöld színű kártyára van írva az összetett szó eleje. (Ez az összetett szó előtagja).
A gyerekek elindulnak megkeresni a párjukat, a tanító a táblánál ellenőrzi az érkezőket. Ha jól álltak párba, akkor felragaszthatják a „légypapírra” az összetett szót.
Az írásfeladat előkészítése:
– Mit tudsz az összetett szavak helyesírásáról? (egybeírás, elválasztás)
– Melyik táblán lévő szóról jut eszedbe helyesírási szabály?
(Pl. szóvégi ó-ő: térdvédő, csontrázó, j-ly: akadálypálya, másképp halljuk, másképp írjuk: csomagtartó stb.)
Fontos hangsúlyozni az egybeírás szabályát, hiszen a tagok külön-külön szókártyára lettek írva!
Feladatok lehetnek:
A) Másold le az összetett szavakat a tábláról!
B) Csak az elő- vagy utótag megadásával az összetett szó felidézése, leírása:
… tartó
…paripa
…sisak stb.
C) Az összetett szavak felidézése, leírása segítség nélkül + mondatalkotás.
D) Ha az egyik ragasztószalagot fel- vagy lecsúsztatjuk, tréfás új összetételeket kapunk. A tanulók tetszőlegesen is párosíthatják az elő- és utótagokat. Ezekhez írhatnak/mondhatnak tréfás szómagyarázatokat.
macska paripa
bukó pálya
föld tartó
csont kerékpár
csomag rázó
stb.

2. Olvasd el a történeteket! Írd be a hiányzó szavakat! 
a)
Luca és Emese együtt bicikliztek. Luca egy pillanatra nem figyelt, ezért az árokba borult. Vérzett a térde. Szerencsére volt náluk kötszer. Emese bekötözte Luca .....................................
b)
Egy ház ötödik emeletén tűz ütött ki. Az egyik lakó hívta a tűzoltókat:
–	Halló, jöjjenek gyorsan, tűz van a Szív utca 8-ban!
– Melyik emeleten van a tűz?
– Az .....................................!
c)
Géza és Lali ragasztót kentek Gábor biciklijének nyergére. Gábor felült rá, de amikor leszállt, elszakadt a nadrágja.
A két rosszcsont megbánta, amit tettek. Géza lemosta a ................................., Lali megvarrta a ................................
d)
Lurkó egy nagy komondor kutya. Szereti kergetni a macskákat. Gazdája, Zoli bácsi a boltba ment. Lurkót a bolt
előtt a biciklijéhez kötötte.
A kutya türelmesen várakozott, de egyszer csak megpillantott egy macskát.
Zoli bácsi nem hitt a szemének, amikor Lurkót és a ..................................... ötven méterre a bolttól találta meg.

Indulás előtt és Ügyeskedjetek!

3. Kötőszavak gyakorlása
a) Írd be a megfelelőt: ezért, de, mert!
A kerékpártúra fárasztó volt, ________ mindenki nagyon élvezte.
Az esőkabátot otthon lehet hagyni, ________ napos idő várható.
A biciklista nem állt meg a pirosnál, ________ egy csinos hölgyet figyelt.
Jól éreztem magam a kerékpártúrán, ________ máskor is szívesen elmegyek.
A bukósisak nyáron meleg, ________ csak így biztonságos a kerekezés!
Jancsinak fáj a térde, ________ nem tud elmenni biciklizni.
b) Fejezd be a mondatokat!
A biciklista az árokba borult, mert
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
A biciklista az árokba borult, de
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
A biciklista az árokba borult, ezért
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

VII. GYAKORLÓ FELADATOK ÉS IDŐKITÖLTŐK
1. Tedd ki a hiányzó ékezeteket!
FUTOGEP

CSONTRAZO

TURAKEREKPAR

JARMU
KULLO

CSUSZOS TALAJ
HOSSZU TURA
KANYARGOS UT
PODROTT BAJSZU URAK
VIZZEL TELI MUANYAG

TERDVEDO
JAROKELO
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2. Bontsd szavakra a mondatokat! Írd le őket!
Apedáltegyskótkovácstaláltafel.
Ajárdánlassanhaladj!
Veddfelabukósisakot!
Sikerülvégigmenniapályán?
Aversenykerékpáraleggyorsabb.

3. Mi a szabály? Folytasd! (Mindig az utolsó szótaggal kell egy új szót kitalálnod.)
BICIKLI – LIBAMÁJ
VASPARIPA - PAPAGÁJ
BICIKLISTA – ........................................
GUMI – ........................................
VILLA – ........................................
LÁMPA – ........................................
TÚRA – ........................................
AKADÉMIA – ........................................

Indulás előtt és Ügyeskedjetek!

VIII. KIEGÉSZÍTŐ, IDŐKITÖLTŐ OLVASMÁNYOK
Flúgos futam
A Tour de France (ejtsd: túr dö fransz) egy híres kerékpárverseny. Franciaországon
vezet keresztül. Három hétig tart. A versenyzőknek napi 150-200 km-t kell megtenniük.
Több mint 100 éve rendezték az első versenyt. Akkoriban érdekes dolgok történtek. Lássuk csak:
Az egyik versenyző elbóbiskolt a kerékpáron, belefordult az útszéli árokba, és
ott békésen aludt tovább.
Egy másik nem fogta a kormányt, mert állandóan vakaróznia kellett, mindene
viszketett.
Volt olyan, aki alatt széthullott a bicikli, és nagyot esett.
Annak a versenyzőnek sem lehetett könnyű, akinek a hátsóját sebesre törte a
nyereg.
Aztán kiderült, hogy mi az oka a furcsa eseményeknek: valaki altatószert tett
az ételbe, viszketőport szórt a trikóba, átreszelte a bicikli vázát, dörzsport a tett
a nadrágba!
Aki az első helyen állt, arról megtudták, hogy titokban vonatra szállt. Így nem
csoda, hogy jóval a többiek előtt ért célba! Rögtön kizárták a versenyből.
Előfordult az is, hogy a biciklisták szögeket szórtak az útra, így próbálták az üldözőket lerázni.
A szurkolók sem voltak sportszerűek. Aki nem tetszett nekik, azt este botokkal várták. Ezért az élen álló fekete
trikóban kerekezett, így sikerült észrevétlenül elsuhannia mellettük a sötétben.

Markó Gyula biciklis futár. Leveleket, csomagokat kézbesít kerékpáron. 60 éves,
de így is lekerekezi a fiatalokat.
– Egy híres bicikliversenyzőhöz van szerencsém?
– Igen, így kezdtem annak idején. Télen gyorskorcsolya, nyáron kerékpár. Ezt
a két sportot űztem éveken át. Sokat jártam versenyekre, jó néhány dobozt
megtöltenek az érmeim.
– Hogyan lett biciklis futár?
– Az utcán többször összefutottam biciklis futárokkal, és faggattam őket: milyen
munka ez? Megjött hozzá a kedvem. Megkérdeztem: kell-e nekik egy ilyen vén
tekerő? Felvettek.
– Milyen felszerelés kell ehhez a munkához?
– Elsősorban egy jó bicikli. Kaptam egy hátizsákot és néhány szerszámot. A térkép is nagyon fontos. No, meg a
mobiltelefon! Ezzel irányítanak a központból.
– Mennyit biciklizik egy nap?
– Hol 100, hol 120 kilométert furikázok keresztül-kasul a városon. Még letekerem a fiatalokat! Egész életemben
edzésben voltam!
(Forrás: hajtaspajtas.hu)
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Feladattár
az Egy hajóban evezünk című fejezet
feldolgozásához

AZ ELSŐ HAJÓSKAPITÁNY
Az olvasmány szövege
Réges-régen, amikor mamutok éltek a Földön, egy vadász a folyóhoz ment inni. Lándzsáját a földre tette, és a
víz fölé hajolt.
Hirtelen megrezzent a bozót! Egy kardfogú tigris lopakodott felé. Merre meneküljön? A folyóba vetette magát,
de nem tudott úszni. Az ár sodorta, sodorta. Hiába csapkodott, merülni kezdett. Ekkor a keze valami szilárdat
tapintott. Egy fatörzs úszott a folyón! Jó erősen átölelte a fát, s így a vízen tudta tartani magát. Megmenekült!
Ez volt a kezdet. Így lett az úszó fatörzsből hajó, a vadászó emberből hajóskapitány.
Aztán sorra jöttek a nagyszerű találmányok. Egymáshoz kötözték a fatörzseket, hogy többen elférjenek rajta.
Kész volt a tutaj!
Kivájták a fatörzset, és beleültek. Ez lett a csónak!
Sekély vízben rúddal kormányoztak, mély vízben evezővel.
A botból árboc lett, az állatbőrből vitorla. Ha a szél belekapott, szinte repültek!
Egyre nagyobb hajókat építettek. Végül elkészültek azok a hajócsodák, amivel nekivágtak a tengereknek,
hogy felfedezzék a világot.

Pótold a hiányzó betűket az olvasmány szavaiban!

M_M_T,
T_GR_S,

V_D_SZ,

L_NDZS_,

H_J_SK_P_T_NY,
T_NG_R,

CS_N_K,

K_RDF_G_
V_T_RL_

H_J_CS_D_K

Megoldás:
MAMUT, VADÁSZ, LÁNDZSA, KARDFOGÚ TIGRIS, HAJÓSKAPITÁNY, CSÓNAK, VITORLA, TENGER,
HAJÓCSODÁK

Pótold a szövegből a hiányzó szavakat! 
(A munkád ellenőrzéséhez használd az olvasmány szövegét!)
A) Hiányzó főnevek
Réges-régen, amikor ............................ éltek a Földön, egy vadász a ............................ ment inni. ............................ a
földre tette, és a ............................ fölé hajolt.
Hirtelen megrezzent a ............................! Egy ............................ lopakodott felé. Merre meneküljön? A .......................
..... vetette magát, de nem tudott úszni. Az ............................ sodorta, sodorta. Hiába csapkodott, merülni kezdett.
Ekkor a ............................ valami szilárdat tapintott. Egy ............................ úszott a folyón! Jó erősen átölelte a fát, s
így a ............................ tudta tartani magát. Megmenekült!
B) Hiányzó igék
Egymáshoz kötözték a fatörzseket, hogy többen ............................ rajta. Kész volt a tutaj!
............................ a fatörzset, és ............................ Ez lett a csónak!
Sekély vízben rúddal ............................, mély vízben evezővel.
A botból árboc lett, az állatbőrből vitorla. Ha a szél ............................, szinte ............................!
Egyre nagyobb hajókat ............................
Végül ............................ azok a hajócsodák, amivel ............................ a tengereknek, hogy ............................ a világot.
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Megoldás:
A)
Réges-régen, amikor mamutok éltek a Földön, egy vadász a folyóhoz ment inni. Lándzsáját a földre tette, és a
víz fölé hajolt.
Hirtelen megrezzent a bozót! Egy kardfogú tigris lopakodott felé. Merre meneküljön? A vízbe vetette magát,
de nem tudott úszni. Az ár sodorta, sodorta. Hiába csapkodott, merülni kezdett. Ekkor a keze valami szilárdat
tapintott. Egy fatörzs úszott a folyón! Jó erősen átölelte a fát, s így a vízen tudta tartani magát. Megmenekült!
B)
Egymáshoz kötözték a fatörzseket, hogy többen elférjenek rajta. Kész volt a tutaj!
Kivájták a fatörzset, és beleültek. Ez lett a csónak!
Sekély vízben rúddal kormányoztak, mély vízben evezővel.
A botból árboc lett, az állatbőrből vitorla. Ha a szél belekapott, szinte repültek!
Egyre nagyobb hajókat építettek.
Végül elkészültek azok a hajócsodák, amivel nekivágtak a tengereknek, hogy felfedezzék a világot.

Hamis szöveg 

Húzd át azokat a szavakat, amik tévedésből kerültek a szövegbe!
Írd föléjük a helyeset! (Ha szükséges, használhatod az olvasmány szövegét!)
Réges-régen, amikor dinók éltek a Földön, egy vadász a folyóhoz ment fürdeni. Puskáját a földre tette, és a víz
fölé hajolt.
Hirtelen megrémült a bozót! Egy kardfogú tigris sétált felé. Merre meneküljön? A tóba vetette magát, de nem
tudott úszni. Az ág sodorta, sodorta. Hiába kapkodott, merülni kezdett. Ekkor a keze valami puhát tapintott.
Egy faláda úszott a folyón! Jó erősen átölelte a fát, s így a víz alatt tudta tartani magát. Elmenekült!

Megoldás:
Réges-régen, amikor mamutok éltek a Földön, egy vadász a folyóhoz ment inni. Lándzsáját a földre tette, és a
víz fölé hajolt.
Hirtelen megrezzent a bozót! Egy kardfogú tigris lopakodott felé. Merre meneküljön? A folyóba vetette magát,
de nem tudott úszni. Az ár sodorta, sodorta. Hiába csapkodott, merülni kezdett. Ekkor a keze valami szilárdat
tapintott. Egy faág úszott a folyón! Jó erősen átölelte a fát, s így a vízen tudta tartani magát. Megmenekült!

Számozd be időrendben!

TUTAJ

CSÓNAK

Megoldás:
1. fatörzs, 2. tutaj, 3. csónak, 4. vitorlás

VITORLÁS

FATÖRZS

Az első hajóskapitány

Mi a mondatok sorrendje? Számozd be a őket!/Rakd sorba a mondatokat!*
A)
Hirtelen megrezzent a bozót!
Egy kardfogú tigris lopakodott felé.
Hiába csapkodott, merülni kezdett.
A folyóba vetette magát, de nem tudott úszni.
Jó erősen átölelte a fát. Megmenekült!
Lándzsáját a földre tette, és a víz fölé hajolt.
Egy vadász a folyóhoz ment inni.
Ekkor a keze valami szilárdat tapintott.
Egy fatörzs úszott a folyón.
*A mondatokat a tanulók felvághatják, úgy is sorba rendezhetik.

Megoldás:
1. Egy vadász a folyóhoz ment inni.
2. Lándzsáját a földre tette, és a víz fölé hajolt.
3. Hirtelen megrezzent a bozót!
4. Egy kardfogú tigris lopakodott felé.
5. A folyóba vetette magát, de nem tudott úszni.
6. Hiába csapkodott, merülni kezdett.
7. Ekkor a keze valami szilárdat tapintott.
8. Egy fatörzs úszott a folyón.
9. Jó erősen átölelte a fát. Megmenekült!

Párosítsd!/Kösd össze!
Kivájták a fatörzset,

hogy többen elférjenek rajta.

Az állatbőrből

rúddal kormányoztak.

Egymáshoz kötözték a fatörzseket,

evezőt használtak.

Mély vízben

lett az árboc.

Sekély vízben

hogy beleülhessenek.

A botból

vitorlát készítettek.

+ Készíts rajzott az összerakott mondatokhoz!

Megoldás:
Kivájták a fatörzset,

hogy beleülhessenek.

Az állatbőrből

lett az árboc.

Egymáshoz kötözték a fatörzseket,

hogy többen elférjenek rajta.
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Mély vízben

evezőt használtak az irányításhoz.

Sekély vízben

rúddal kormányoztak.

A botból

vitorlát készítettek.

Interjú a vadászó ősemberrel 

Mit válaszolt a riporternek a vadász?
Riporter: Miért ment a folyópartra?
Vadász: _________________________________________________________
Riporter: Milyen állat tört az életére?
Vadász: _________________________________________________________
Riporter: Honnan tudta, hogy veszélyben van?
Vadász: _________________________________________________________
Riporter: Miért nem használta a fegyverét?
Vadász: _________________________________________________________
Riporter: Mihez kezdett fegyver nélkül?
Vadász: _________________________________________________________
Riporter: Tud úszni?
Vadász: _________________________________________________________
Riporter: Hogyhogy nem fulladt bele a folyóba?
Vadász: _________________________________________________________
Riporter: Magának aztán szerencséje volt! Köszönöm az interjút!

Megoldás:
(Csak minta, más megfogalmazás is lehetséges!)
Riporter: Miért ment a folyópartra?
Vadász: Mert megszomjaztam.
Riporter: Milyen állat tört az életére?
Vadász: Egy kardfogú tigris.
Riporter: Honnan tudta, hogy veszélyben van?
Vadász: Meghallottam, hogy a bozót megrezzent mögöttem.
Riporter: Miért nem használta a fegyverét?
Vadász: Letettem, hogy ihassak a markomból.
Riporter: Mihez kezdett fegyver nélkül?
Vadász: Beleugrottam a folyóba.
Riporter: Tud úszni?
Vadász: Sajnos nem.
Riporter: Hogyhogy nem fulladt bele a folyóba?
Vadász: Egy faág úszott mellettem, abba kapaszkodtam.
Riporter: Magának aztán szerencséje volt! Köszönöm az interjút!

Mondatalkotás
A) Mit mondhatott az ősember, amikor megpillantotta a tigrist? Írjatok mondatokat! (Felkiáltó mondatok
alkotása)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Az első hajóskapitány
B) Hogyan kérlelhette a tigrist az ősember? (Óhajtó mondatok)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
C) Ki mit gondolhatott, mondhatott a képen ábrázolt helyzetben?

Tigris:___________________________________________________________________________________________

Vadász: _________________________________________________________________________________________

Megoldás:
A tanulók ötletességre, empátiára, humorra építő megfogalmazásai.
Minta:
A) Segítség, végem van! Jaj, megesz a fenevad!
B) Ne egyél meg, alig van hús rajtam! Neked adom a lándzsám, csak ne bánts!
C) Tigris: Reszkess, még találkozunk! Ej, megint éhesen mehetek haza! Ősember: Hurrá, megmenekültem! Ez
aztán a szerencse!

Anyanyelvi tapasztalatszerzés I.
„Az ár sodorta, sodorta.”

Melyik jelentésével szerepel az ár szó a mondatokban? Tegyél jelet a mondatok után!
ár: valaminek a pénzben kifejezett értéke
ár: áramló, hullámzó víz
		

jele: O
jele: ~

A papírhajót vízre tettük, és az ár rögtön elsodorta.
Mi az ára a legolcsóbb gumicsónaknak?
A minőség és az ár is számít, ha ruhát vásárolok.
Ha elolvad a hó, jön az ár.
Az ár nagy károkat okozott a növényzetben.
Vedd meg, megéri az árát!
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Megoldás:
A papírhajót vízre tettük, és az ár rögtön elsodorta. ~
Mi az ára a legolcsóbb gumicsónaknak? O
A minőség és az ár is számít, ha ruhát vásárolok. O
Ha elolvad a hó, jön az ár. ~
Az ár nagy károkat okozott a növényzetben. ~
Vedd meg, megéri az árát! O

Időkitöltő feladat
(A kétjegyű betűk két vonalra kerülnek!)
Fiúnév: ÁR __ __ __
Vitorlát tartó rúd: ÁR __ __ __
Ahol fény van, ott ez is van: ÁR __ __ __ __
Nem tett semmi rosszat: ÁR __ __ __ __ __ __
Nem veszélyes, nem okoz bajt: ÁR __ __ __ __ __ __ __ __ __
A konnektorban van: ÁR __ __
Királyfi, Tündér Ilona párja: ÁR __ __ __ __ __ __
Egy szín sötétebb vagy világosabb fokozata: ÁR __ __ __ __ __ __
Mélyedés a földben: ÁR __ __
Gabonanövény: ÁR __ __
Nincs se apja, se anyja: ÁR __ __
Az ellenségnek titkot elmondó: ÁR __ __ __

Megoldás:
Fiúnév: ÁRPÁD vagy ÁRMIN
Vitorlát tartó rúd: ÁRBOC
Ahol fény van, ott ez is van: ÁRNYÉK
Nem tett semmi rosszat: ÁRTATLAN
Nem veszélyes, nem okoz bajt: ÁRTALMATLAN
A konnektorban van: ÁRAM
Királyfi, Tündér Ilona párja: ÁRGYÉLUS
Egy szín sötétebb vagy világosabb fokozata: ÁRNYALAT
Mélyedés a földben: ÁROK
Gabonanövény: ÁRPA
Nincs se apja, se anyja: ÁRVA
Az ellenségnek titkot elmondó: ÁRULÓ

Anyanyelvi tapasztalatszerzés II.
A) Módosított alakú szóismétlések
„Réges-régen, amikor mamutok éltek a Földön, egy vadász a folyóhoz ment inni.”
réges-régen: nagyon régen
körös-körül: körben
végestelen-végig: hosszú távon keresztül
Peti az úton ............................................ arról panaszkodott, hogy fáj a lába. Ezt a ruhát ............................................
nem hordtam már, lehet, hogy kinőttem.
Amikor felértünk a hegytetőre, ............................................ csodálatos látvány fogadott bennünket.
B) Ikerszók
izgő-mozgó: állandóan mozgolódó
hébe-hóba: nagyon ritkán
imitt-amott: egy-két helyen, néhol
szedett-vedett: innen-onnan összeszedett, keveset érő
ripsz-ropsz: egykettőre, pillanatok alatt
ímmel-ámmal: nem szívesen, kedvetlenül

Az első hajóskapitány
Én nem szeretem a focit, de azért ............................................ beállok focizni.
A hó olvadni kezdett, és ............................................ már egy-egy virág is kidugta a fejét.
A boltban olyan ............................................ holmik voltak, hogy nem vettünk semmit.
Sokáig halogatod a leckeírást, de amikor nekilátsz, ............................................ megcsinálod.
Nem lesz kész a leckéd holnapra, ha csak ............................................ dolgozol.
Marci ............................................ kisfiú, sose bír egy helyben maradni.

Megoldás:
A)
Peti az úton végestelen-végig arról panaszkodott, hogy fáj a lába.
Ezt a ruhát réges-régen nem hordtam már, lehet, hogy kinőttem.
Amikor felértünk a hegytetőre, körös-körül csodálatos látvány fogadott bennünket.
B)
Én nem szeretem a focit, de azért hébe-hóba beállok focizni.
A hó olvadni kezdett, és imitt-amott már egy-egy virág is kidugta a fejét.
A boltban olyan szedett-vedett holmik voltak, hogy nem vettünk semmit.
Sokáig halogatod a leckeírást, de amikor nekilátsz, ripsz-ropsz megcsinálod.
Nem lesz kész a leckéd holnapra, ha csak ímmel-ámmal dolgozol.
Marci izgő-mozgó kisfiú, sose bír egy helyben maradni.

Drámajáték
Az ősember még nem tudott beszélni. Játszd el, hogyan mutogatta el családjának találkozását a tigrissel és a vízzel!
A család tagjai éljék át az eseményeket, arcjátékkal kövessék az élménybeszámolót (rémület, megkönnyebbülés stb.)!

Érdekességek
A kardfogú tigris

A kardfogú tigris mérete
Akkora volt, mint egy mai oroszlán, de erősebb volt, rövidebb volt a farka és nagyobb a feje. Hosszú karmai
voltak, amiket be tudott húzni.
Vadászat
Bölényre, antilopra, vaddisznóra és más nagytestű állatokra vadászott. Nem üldözte a zsákmányt, hanem lopakodva támadt rá.
Félelmetes fogak
A kardfogú tigris felső szemfoga egyre nagyobbra nőtt, amit az áldozata nyakának átharapására használt.
Segítség a sebesültnek
Amerikában sok kardfogú tigris csontvázát találták meg a régészek. Néhány csontvázon súlyos sérülések voltak,
amik begyógyultak. Ez azt jelenti, hogy az állatok nem pusztultak el a sebesüléstől. Valószínű, hogy csoportban
éltek, ahol a sebesültek is kaptak a zsákmányból.

93

	94

Szövegértés–szövegalkotás „A” 3–4. évfolyam – Hétmérföldes masinák
Miért haltak ki a kardfogú tigrisek?
Tízezer évvel ezelőtt, az utolsó jégkorszak végén haltak ki a kardfogú tigrisek. Lehet, hogy a gyors időjárás-változás okozta pusztulásukat, de az is lehet, hogy az ember vadászatának estek áldozatul.
Forrás: Wikipedia

A KICSI BORS ÉS A NAGY VITORLÁS HAJÓK
Az olvasmány szövege
Kicsi a bors, de nagy dolgokra képes. Ki hinné, hogy a bors miatt építették a legnagyobb és leggyorsabb hajókat?
Pedig így történt!
A fekete fűszer hosszú ideig nagyon drága volt. Többet adtak érte, mint az aranyért! Csak távoli földrészeken
termett. Nem volt még akkor se autó, se repülő. Mit volt mit tenni, hajóval kellett elindulni.
Az út hónapokig tartott. Aki elsőnek ért vissza a távolból, annak fizették a legtöbbet a borsért. Ezért a hajók
nagy viharban is folytatták útjukat. Ilyenkor a tengerészek az árbochoz kötözték magukat, nehogy a vízbe sodorja őket egy hullám.

Olvasógyakorlat
irányította
földrészeken
elindulni
szállítására
leggyorsabb
hónapokig

i-rá-nyí-tot-ta
föld-ré-sze-ken
el-in-dul-ni
szál-lí-tá-sá-ra
leg-gyor-sabb
hó-na-po-kig

irányította
földrészeken
elindulni
szállítására
leggyorsabb
hónapokig

nagy
nagyobb
legnagyobb
gyors
gyorsabb
leggyorsabb

távoli földrészek
legnagyobb és leggyorsabb hajók

Ismeretlen szavak
tengerész

árboc

tengerjáró hajón dolgozó ember:

........................................

nagy erővel vízbe löki: 			

........................................

hajón a vitorlát tartó magas rúd:

........................................

vízbe sodorja

Kötőszavak
mert

ezért

amikor

mégis

hogy

A bors azért volt drága fűszer, ........................................ távoli országokban termett.
A bors olyan drága volt, ........................................ még az aranynál is többet ért.
Nem létezett még a repülő, ........................................ hajóval kellett útra kelni.
Az utazás hónapokig tartott, ........................................ útnak indultak a bátor hajósok.
A hajók akkor is folytatták útjukat, ........................................ nagy vihar tombolt.

Megoldás:
A bors azért volt drága fűszer, mert távoli országokban termett.
A bors olyan drága volt, hogy még az aranynál is többet ért.
Nem létezett még a repülő, ezért hajóval kellett útra kelni.
Az utazás hónapokig tartott, mégis útnak indultak a bátor hajósok.
A hajók akkor is folytatták útjukat, amikor nagy vihar tombolt.
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Mi a különbség?
Készíts rajzot a meghatározás alapján!

Csónak: kistestű, nyitott vízi jármű
Hajó: nagyobb, zárt hajótestű vízi jármű
Anyanyelvi tapasztalatszerzés I.
Leg, leg, leg… (a melléknév fokozása)
„…a bors miatt építették a legnagyobb és leggyorsabb hajókat.”
Pl.

Nem legkisebb hajó, hanem legnagyobb.
Nem a leggyorsabb fejszámoló, hanem a ...............................
Nem a legdrágább ékszer, hanem a ...............................
Nem a legzajosabb városrész, hanem a ...............................
Nem a legtávolabbi benzinkút, hanem a ...............................
Nem a legélesebb kés, hanem a ...............................		
Nem a legunalmasabb mérkőzés, hanem a ...............................
Nem a legkönnyebb rejtvény, hanem a ...............................
Nem a legelső sor, hanem a ...............................

Megoldás:
Nem a leggyorsabb fejszámoló, hanem a leglassabb.
Nem a legdrágább ékszer, hanem a legolcsóbb.
Nem a legzajosabb városrész, hanem a legcsendesebb.
Nem a legtávolabbi benzinkút, hanem a legközelebbi.
Nem a legélesebb kés, hanem a legtompább.		
Nem a legunalmasabb mérkőzés, hanem a legizgalmasabb.
Nem a legkönnyebb rejtvény, hanem a legnehezebb.
Nem a legelső sor, hanem a legutolsó.

Anyanyelvi tapasztalatszerzés II.
Borsom vagy borsóm? Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó szavakkal! 
Mi?

Mit?

bors

borsot

A kicsi bors és a nagy vitorlás hajók

borsó

borsót

Add ide a ............................... , nincs íze ennek a levesnek!
Ha segítesz ............................... pucolni, délután elmehetsz biciklizni.
Én a zöldségek közül egyedül a ............................... nem szeretem.
A ............................... darálóba tesszük.
A zöldséglevesbe krumplit, répát, zellert és ............................. rakunk, s aki szereti, szórhat rá ............................. is.

Megoldás:
Add ide a borsot, nincs íze ennek a levesnek!
Ha segítesz borsót pucolni, délután elmehetsz biciklizni.
Én a zöldségek közül egyedül a borsót nem szeretem.
A borsot darálóba tesszük.
A zöldséglevesbe krumplit, répát, zellert és borsót rakunk, s aki szereti, szórhat rá borsot is.

Rakd időrendbe!
Hajónapló 
A hajóút minden fontos eseményét a hajónaplóba írták. Sajnos ennek a hajónaplónak a lapjai egy nagy viharban
összekeveredtek. Rakd időrendbe őket!

Szörnyű viharban írom e sorokat. Drága feleségem, látlak-e még téged?
Az időjárás kegyes velünk, ha így folytatjuk, nemsokára Indiában leszünk.
A hajó roskadozik az árutól, ideje ismét útra kelni.
Partra szálltunk. Megkezdtük a tárgyalást a bennszülöttekkel.
A rakomány súlya alatt nyög a hajó. Az égen viharfelhők gyülekeznek.
Kifutottunk a tengerre. Isten veled szülőföldem!
Csodálatos érzés a távolban újra megpillantani szülővárosom templomtornyát.
Szerencsésen kijutottunk a viharból, s jó széllel hajózunk hazafelé.

Megoldás:
Kifutottunk a tengerre. Isten veled szülőföldem!
Az időjárás kegyes velünk, ha így folytatjuk, nemsokára Indiában
leszünk.
Partra szálltunk. Megkezdtük a tárgyalást a bennszülöttekkel.
A hajó roskadozik az árutól, ideje ismét útra kelni.
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A rakomány súlya alatt nyög a hajó. Az égen viharfelhők gyülekeznek.
Szörnyű viharban írom e sorokat. Drága feleségem, látlak-e még téged?
Szerencsésen kijutottunk a viharból, s jó széllel hajózunk hazafelé.
Csodálatos érzés a távolban újra megpillantani szülővárosom
templomtornyát.

Logikai feladvány 
A nagy verseny
a)
4 hajó indult el Indiából, hogy borsot vigyenek hazájukba. Indulás előtt a kapitányok lemérték, mennyi borsot
sikerült a hajójukba elraktározni.

Kristóf kapitány: „Három hajón van több bors, mint az enyémen.”
Dénes kapitány: „Egy hajón van több, két hajón kevesebb.”
Alfréd kapitány: „Három hajón van kevesebb bors, mint az enyémen.”
Vendel kapitány: „Két hajón van több, egy hajón kevesebb.”
Kinek sikerült a legtöbbet gyűjtenie? Hogyan alakul a sorrend? Számozd be! Haladj a legtöbbtől a kevesebb felé!
b)
Az úton hazafelé nagy verseny volt közöttük, hogy ki ér elsőnek célba. A négy hajó kapitánya ezt mondta az út
után:

Vendel kapitány:				
„Két hajót előztem le.”				

Dénes kapitány:
„Két hajó előttem ért célba.”

Kristóf kapitány:				
„Senki sem ért utol engem.” 			

Alfréd kapitány:		
„Senkit sem tudtam utolérni.”

Számozd be, hogy milyen sorrendben érkeztek haza a kapitány urak!
Ki adhatta el legdrágábban a borsot? ..............................................
Írd le a két sorrendet egy papírra! Hasonlítsd össze a két eredményt! Milyen összefüggést látsz? Mi lehet az oka?
......................................................................................................................................................................................

Megoldás:
a)
1. Alfréd kapitány
2. Dénes kapitány
3. Vendel kapitány
4. Kristóf kapitány
b)
1. Kristóf kapitány
2. Vendel kapitány
3. Dénes kapitány
4. Alfréd kapitány
Ki adhatta el legdrágábban a borsot? Kristóf kapitány (lásd az olvasmány szövegét)
Hasonlítsd össze a két sorrendet! Minél súlyosabb volt egy hajó, annál lassabb volt.

A kicsi bors és a nagy vitorlás hajók

Szellőtől a tornádóig 
A számok a szél erősségét mutatják, azt jelzik, hány kilométert tesz meg egy óra alatt. Rakd sorba őket, haladj a
gyengétől az erős felé!

Szélerősség, 12 fokozat:
szellő (1–5 km/h)
könnyű szél (6–12 km/h )
vihar (75–88 km/h)
mérsékelt szél (20–28 km/h )

erős szél (39–49 km/h)
gyenge szél (13–19 km/h)
tornádó (118 km/h-tól)
élénk szél (29–38 km/h)

orkán (103–117 km/h)
erős vihar (89–102 km/h)
viharos szél (62–74 km/h)
igen erős szél (50–61 km/h)

Megoldás:
1. szellő
2. könnyű szél
3. gyenge szél
4. mérsékelt szél
5. élénk szél
6. erős szél
7. igen erős szél
8. viharos szél
9. vihar
10. erős vihar
11. orkán
12. tornádó

Érdekességek
A nagy teaverseny
A tea is drága árunak számított Európában. A teát Kínából szállították. Az út 6 hónapig tartott.
1866 őszén öt hajó indult el teával megrakottan Kínából. A nyílt tengeren hatalmas szélviharba kerültek.
A matrózok egyetlen vitorlát sem engedtek le. A kapitány a kormányhoz, a legénység az árbochoz kötözte magát. A hajók annyira oldalt dőltek, hogy majdnem felborultak az erős szélben. Öt teljes napig tombolt a vihar,
míg végre a hatodik napon elállt a szél.
Angliában már nagyon várták a tea érkezését. A leggyorsabb hajó 99 nap alatt ért vissza Kínából Angliába.
A hajó kapitánya és matrózai meggazdagodtak, mert a teát nagyon drágán tudták eladni.
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A leggyorsabb vitorlások
A klipperek voltak a leggyorsabb vitorlások. Voltak olyanok, amelyiken öt árboc volt. Minden árboc nagyon hoszszú volt, rajta öt-hat vitorla, hogy a szél erejét minél jobban ki tudják használni. A hatalmas vitorlák alatt a hajótest olyan volt, mint egy vékony ceruza. A hajó szinte nem is úszott, hanem repült a hullámokon.
							

Forrás: Szentiványi Jenő: Az óceán világa

Tudtad-e?
Kolumbusz Kristóf azért indult útnak, mert rövidebb utat keresett India felé. Amikor partot ért, azt hitte, Indiába
érkezett, ezért nevezte el az ott élő bennszülötteket indiánoknak.
Kolumbusz olyan kincsekkel tért vissza, amit addig Európában nem ismertek: kukorica, paprika, dohány, kakaó
(csoki!), burgonya.

Mi a bors?
A bors a só után a legismertebb és legtöbbet használt fűszer.
A borscserjét fára vagy hosszú karóra futtatják, ahol 3–5 méteresre is megnő. A borsnak is kalásza van, mint a
búzának. Kalászonként 20-30, először zöld, végül éretten piros bogyója van.

Piros, fehér, fekete
A borsnak sok fajtája van, attól függően, mikor szedik le:
zöld:
éretlenül szüretelik
piros: akkor szüretelik, amikor még nem teljesen érett a borsszem
fekete: érett borsszem, megszárítják, a héját nem szedik le
fehér: érett borszem, héj nélkül

Forrás: Mimi.hu, Wikipedia

A NYÍLT TENGEREN
Az olvasmány szövege
A vikingek harcos emberek voltak. Viharban is bátran hajóztak. Pajzsokkal védték magukat a széltől és a hullámoktól. Az egész világot bejárták.
A régi görögök két sor evezővel hajtották a hajókat. Nagyon gyorsak voltak. Az evezők mögött rabszolgák ültek.
Bármerről fújt a szél, tartották az irányt.
A tengeri rablókat kalózoknak hívták. Minden hajó menekült, ha feltűnt a halálfejes lobogó. A kalózok kedvenc
szórakozása a kockajáték, kedvenc itala a rum volt.
A palackposta üvegbe zárt levél volt, ami a vízen úszott. Aki a nyílt tengeren bajba jutott, így próbált hírt adni
magáról.

Olvasógyakorlat
pajzsokkal
szórakozása
kockajáték
elsüllyedt
hajótörött
palackposta

paj-zsok-kal
szó-ra-ko-zá-sa
koc-ka-já-ték
el-süly-lyedt
ha-jó-tö-rött
pa-lack-pos-ta

pajzsokkal
szórakozása
kockajáték
elsüllyedt
hajótörött
palackposta

hajó
rabló
lobogó
utolsó

halálfejes lobogó

Ismeretlen szavak
rabszolga

nyílt tengeren

ital tartására való üveg:				
ember, aki nem kap semmit a munkájáért:
szúrás, vágás és ütés ellen védő fegyver:
szeszes ital: 					
a tenger parttól távol lévő részén: 		

pajzs

rum

palack

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Kötőszavak
mert

amit

ezért

mégis

amikor

A vikingek akkor is használták a pajzsukat, .............................................. nagy viharba kerültek.
A kalózok félelmetes tengeri rablók voltak, .............................................. mindenki menekült előlük.
A palackposta ritkán ért partot, .............................................. ez volt a hajótörött egyetlen reménye.
A görög hajók nagyon gyorsak voltak, .............................................. két sor evező volt rajtuk, ......................................
........ erős rabszolgák mozgattak.

Megfejtés:
A vikingek akkor is használták a pajzsukat, amikor nagy viharba kerültek.
A kalózok félelmetes tengeri rablók voltak, ezért mindenki menekült előlük.
A palackposta ritkán ért partot, mégis ez volt a hajótörött egyetlen reménye.
A görög hajók nagyon gyorsak voltak, mert két sor evező volt rajtuk, amit erős rabszolgák mozgattak.

102

Szövegértés–szövegalkotás „A” 3–4. évfolyam – Hétmérföldes masinák

Anyanyelvi tapasztalatszerzés
Kösd össze az olvasmányban szereplő összetett szavak elő- és utótagját!
			
PALACK		
FEJ
			
KOCKA 		
SZOLGA
			HAJÓ			GYORSAK
			VILÁG 		
POSTA
			HALÁL		
JÁRÓK
			
RAB			
TÖRÖTT
			VILLÁM 		
JÁTÉK
Az összetett szavakat mindig egybeírjuk. Írd le a feladat összetett szavait oda, ahova tartoznak!
Kalóz: .......................................................................................................................
Lakatlan sziget: .......................................................................................................................
Görög hajó: .......................................................................................................................
Vikingek: .......................................................................................................................

Megoldás:
PALACKPOSTA
KOCKAJÁTÉK
HAJÓTÖRÖTT
VILÁGJÁRÓK
HALÁLFEJ
RABSZOLGA
VILLÁMGYORSAK

Hogy hívnak?
a) Olvasd el az idézeteket! Találd ki, hogy ki mondhatta a mondatokat! Írd a neveket a táblázatba! 
Jonatán: „Ide a rumot és a kockát, ma pihenünk!”
Erik: „Tombol a vihar, de mi hajózunk tovább!”
Róbert: „Remélem, a levelem partot ér...”
Édua: „Bárcsak hírt kapnék a férjemről!”
Samu: „Fogságba estem, azóta csak evezek, evezek…”
viking

rabszolga

kalóz

hajótörött

aggódó feleség

.................................

..................................

.................................

.................................

..................................

A nyílt tengeren
b) Az öt szereplő közül ki melyik hirdetésre jelentkezett? Írd hirdetés mellé a nevet! 

Unatkozik egyedül?
Nincs senki, akivel játszani tudna?
Megvan a megoldás!
FEJTSEN KERESZTREJTVÉNYT!!!
Eltűnt személyek felkutatását vállalom.
Bízzon bennem, én megtalálom, akit keres!
Szimat Szilárd
Detektív
Halálfejes póló, kitűző nagy választékban kapható üzletünkben!
Érdeklik az idegen országok? Szeret távoli vidékeken kalandozni?
Új játékprogramunkban mindezt egy gombnyomással megkapja!
Ne utazzon tovább, kapcsolja be számítógépét!
Kalandtúra a világ körül
Rendelje meg most!!!
Izomláza van? Fáj minden porcikája az egész napos munkától?
Egy óra alatt újjávarázsoljuk!
Erős Pista
Masszőr

Megoldás:
A)

viking

rabszolga

kalóz

hajótörött

Erik

Samu

Jonatán

Róbert

B)
FEJTSEN KERESZTREJTVÉNYT!!! 		
Bízzon bennem, én megtalálom, akit keres!
Halálfejes póló, kitűző nagy választékban!
Kalandtúra a világ körül 			
Egy óra alatt újjá varázsoljuk! 			

aggódó feleség
Édua

 Róbert
 Édua
 Jonatán
 Erik
 Samu

Palackposta 
Ez a palackban talált levél évekig hánykolódott a tengeren. A hosszú idő alatt néhány helyen olvashatatlanná vált.
Egészítsd ki a hiányzó részeket!
Drága feles…em, gyerme…eim!
Brazília partjaitól nem messze szörnyű vih.........ba kerültünk. A .........jónk léket kapott és elsüllyed........ . Én egy ládába kap.........odtam, így menekültem meg. A hullámok egy .........igetre sodortak. Kunyh…t építettem pálmaleve.........ből.
A parton jelzőtüzet rak........., hogy a hajók lássák, emb......... van a szigeten. Mindig van mit en........., mert halászok és v.........
ok. .........emélem, nemsokára újra o.........hon leszek velet…k.
Nagyon hi.........nyoz.........ok, ölellek benneteket!
								
Robinso.........
								
(Apu)
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Megoldás:
Drága feleségem, gyermekeim!
Brazília partjaitól nem messze szörnyű viharba kerültünk. A hajónk léket kapott és elsüllyedt. Én egy ládába
kapaszkodtam, így menekültem meg. A hullámok egy szigetre sodortak. Kunyhót építettem pálmalevelekből.
A parton jelzőtüzet raktam hogy a hajók lássák, ember van a szigeten. Mindig van mit ennem, mert halászok és
vadászok. Remélem, nemsokára újra otthon leszek veletek.
Nagyon hiányoztok, ölellek benneteket!
								
Robinson
								
(Apu)

Modern palackposták
Hol írhatták a következő segélykérő üzeneteket?
1. „Hiába nyomom a csengőt, senki sem jön segíteni! Itt ragadtam a 7. és 8. emelet között.”
....................................................
2. „Már tíz perce nem mozdul a sor. Nagyon meleg van. A rádió azt mondja, hogy baleset történt.”
....................................................
3. „A pénzt már előkészítettem. Még hárman vannak előttem. 3 perc múlva indul a vonatom. Remélem, elérem!”
....................................................
4. „Letértünk az útról, és azóta sehol egy turistajelzés. A fák között lassan lemegy a nap.”
			
....................................................
5. „ A nagy sikítozás közben egyszer csak megállt a kocsi, éppen a legmagasabb emelkedő tetején. Az mondják, áramszünet
van. Én mondtam apunak, hogy dodzsemezni menjünk…”
....................................................

Megoldás:
1. liftben
2. közlekedési dugóban
3. jegypénztár előtt
4. erdőben
5. hullámvasúton

Ügyességi játék
A kalóz kincse
A játékhoz csendre van szükség. A tanulók körben ülnek. Középen ül a kalóz bekötött szemmel. A kalóz előtt pénzérmék hevernek a földön, ezek az elrablott kincsek. Valaki odalopózik csendben, és megpróbál megszerezni egy pénzérmét. Ha a kalóz
megfogja közben, új tanuló próbálkozhat. Ha sikerül megkaparintania egy kincset, akkor ő lesz a kalóz.

A nyílt tengeren

Érdekességek
A vikingek
A viking szó azt jelenti: harcos férfiak. A viking hajók nagyon erősek voltak. Az északi tenger hullámzásait kellett kibírniuk. A hajók orrát sokszor fából faragott állatfejjel díszítették.
A vikingek az egész világot bejárták. Ők voltak az elsők, akik a mély tengerekre is kimerészkedtek. 500 évvel
Kolumbusz előtt jártak Észak-Amerika földjén!

A görög hadihajók
A görög hadihajókat evezősök hajtották. Hogy gyorsabban haladjanak, egymás fölött két evezősor volt, sőt,
voltak háromsoros hajók is! Ezeken a hajókon 400 fős legénység dolgozott. Emellett harcosok százai voltak a
fedélzeten.
Az evezősök rabszolgák és hadifoglyok voltak. Dobbal adták meg az ütemet, mert egyszerre kellett mozgatni
az evezőket.

Kalózok
Kikből lettek a kalózok?
– Hajóskapitányokból, akiknek nem volt munkájuk.
– Azokból, akik abban reménykedtek, hogy gyorsan meggazdagodnak.
– Matrózokból, akik egy hajón dolgoztak, amikor a kalózok megtámadták őket. Kényszerből vagy önként
csatlakoztak a tengeri rablókhoz.

Kalóz lányok
Mary Read [méri ríd] férfinak öltözve szállt tengerre. A hajót kalózok támadták meg, s Mary fogságba esett.
Így csatlakozott a tengeri rablókhoz. A kalózok között megismert egy másik hölgyet, Anne Bonny-t [en bonit],
akivel számos rablóúton vettek részt.
Forrás: Múlt-kor
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36 éves palackposta
Volt olyan palackposta, ami 36 évig hánykolódott a tengeren. A palackba zárt levélben egy hajótörött leírja, hol
és hogyan süllyedt el a hajója. Így zárja levelét: „Isten óvja a királynőt!” Amikor a palackot megtalálták, a királynő már 34 éve halott volt!

A palackposta-nyitogató
Angliában régen olyan sok palackpostát vetett partra a tenger, hogy volt palackposta-nyitogató mesterség. Ha
valaki palackpostát talált, el kellett vinnie a palackposta-nyitogatóhoz, csak ő olvashatta el az üzenetet. Erre
azért volt szükség, mert a palackpostában sokszor leírták, hol süllyedt el egy arannyal, ékszerrel megrakott hajó.
Nem szerették volna, ha idegenek találják meg a kincseket.

KÉRDEZZ-FELELEK
Az olvasmány szövege
Miről kapták a nevüket a tengerek?
A Sárga-tenger a vízben úszó homokról. A Vörös-tenger a piros moszatról. De vigyázz! A Csendes-óceán lehet
viharos is!
Vannak-e kísértetek a tengeren?
Kísértethajók vannak. Nincs rajtuk legénység, üresen sodródnak a tengeren.
Hol van az örök sötétség birodalma?
500 méterrel a víz alatt már nincs semmi fény. Csodás élővilág van ott, amit senki sem láthat.
Hogyan kerültek egerek a tengeralattjáróra?
Matrózok vitték magukkal, hogy jelezzék, ha szivárog a gáz. Az egerek ilyenkor rögtön elájultak, a matrózok
pedig tudták, hogy baj van.

Olvasógyakorlat
kísértet
kísértethajó
elmenekült
sötétség
birodalma
tengeralattjáróra

kí-sér-tet
kí-sér-tet-ha-jó
el-me-ne-kült
sö-tét-ség
bi-ro-dal-ma
ten-ger-a-latt-já-ró-ra

kísértet
kísértethajó
elmenekült
sötétség
birodalma
tengeralattjáróra

kísértethajó
élővilág
tengeralattjáró

vízben úszó homok
az örök sötétség birodalma

Ismeretlen szavak
moszat

sodródik a tengeren

legénység

alig észrevehetően csordogál: 			
..................................................
vízben élő növény: 				��������������������������������������������������
..................................................
minden ember, aki a hajón dolgozik: 		��������������������������������������������������
..................................................
irányítás nélkül úszik a vízen:			��������������������������������������������������
..................................................

Igaz vagy hamis?
A Vörös-tengerben sok a piros színű moszat. 		
A kísértethajónak nincs utasa.				
500 méterrel a víz alatt nincs semmi élet.		
Az egér nagyon veszélyes a tengeralattjárón.		

............
............
............
............

Megoldás:
A Vörös-tengerben sok a piros színű moszat. 		
A kísértethajónak nincs utasa.				
500 méterrel a víz alatt nincs semmi élet.		
Az egér nagyon veszélyes a tengeralattjárón.		

Igaz
Igaz
Hamis
Hamis

szivárog
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Egészítsd ki az olvasmány szavaival a beszámolót! Segítenek a kérdések! 
Egy egér naplójából
Békésen éldegéltem a kikötő magtárában, amikor egy ..................................... megfogott,
(Ki?)
és egy tengeralattjáróra vitt. A ..................................... hajóztunk, ahol éppen
(Hol?)
nagy vihar tombolt. Amikor a vihar elült, egy ..................................... láttunk gazdátlanul
(Mit?)
sodródni a vízen. A kapitány kiadta a parancsot, hogy merüljünk 500 méter
mélyre, ahol nincs semmi ..................................... . Többre sajnos nem emlékszem,
(Mi nincs?)
mert hirtelen ..................................... . Amikor magamhoz tértem, egy hatalmas
(Mi történt?)
sajt volt mellettem. A kapitány nagyon megdicsért, mert jeleztem, hogy gáz
..................................... a kabinba.	És most megbocsássatok, vár a lakoma!
(Mit csinál?)			

Megoldás:
Békésen éldegéltem a kikötő magtárában, amikor egy matróz megfogott,
és egy tengeralattjáróra vitt. A Csendes-óceánon hajóztunk, ahol éppen
nagy vihar tombolt. Amikor a vihar elült, egy kísértethajót láttunk gazdátlanul
sodródni a vízen. A kapitány kiadta a parancsot, hogy merüljünk 500 méter
mélyre, ahol nincs semmi fény. Többre sajnos nem emlékszem,
mert hirtelen elájultam. Amikor magamhoz tértem, egy hatalmas
sajt volt mellettem. A kapitány nagyon megdicsért, mert jeleztem, hogy gáz
szivárog a kabinba. És most megbocsássatok, vár a lakoma!

Képregény
Meséld el képben, hogyan „születtek” a kísértethajók!

Megoldás:
1. kép: egy hajó viharba kerül
2. kép: a legénység mentőcsónakba száll
3. kép: a hajó magányosan sodródik a vízen

Kérdezz-Felelek

Szólásmondások
Írd be a szólásmagyarázatok számát a megfelelő szóláshoz!
Kösd össze a szólásokat a szövegrészletekkel!
1. Ha óvatos az ember, nem éri baj.
2. A sötétben nem látszik, kinek milyen a külseje.
3. Nem viselik gondját.
4. Magatehetetlenül elesik.

 Sötétben minden tehén fekete.

							
							

A kísértethajón nincs legénység,				
üresen sodródik a tengeren.

 Jobb félni, mint megijedni.
							
							

 Eldől, mint a liszteszsák.

							
							

 Se ura, se gazdája.

							

500 méterrel a víz alatt 					
már nincs semmi fény.

Vigyázz! A Csendes-óceán 				
lehet viharos is!

Az egerek rögtön elájultak.

Megoldás:
2. Sötétben minden tehén fekete.  500 méterrel a víz alatt már nincs semmi fény.
1. Jobb félni, mint megijedni.  Vigyázz! A Csendes-óceán lehet viharos is!
4. Eldől, mint a liszteszsák.  Az egerek rögtön elájultak.
3. Se ura, se gazdája.  A kísértethajón nincs legénység, üresen sodródik a tengeren.

Anyanyelvi tapasztalatszerzés
Többszörösen összetett szavak
tenger 				
csepp				
nap				
test				
túró				
fog				
teknős				

béka 			
mosó			
krém			
kő			
alatt			
nevelés			
szem			

óra
járó
üveg
páncél
pohár
barlang
torta

Vízi jármű: tengeralattjáró
Tejtermékből készült édesség: ...................................................
Erős fénytől védi a látószervet: ...................................................
Tisztálkodási eszköz: ...................................................
Mozgásos tantárgy: ...................................................
Varázslatos természeti jelenség: ...................................................
Állat hátát borítja: ...................................................
+ Feladat: Foglald mondatokba a többszörösen összetett szavakat!
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Megoldás:
Tejtermékből készült édesség: túrókrémtorta
Erős fénytől védi a látószervet: napszemüveg
Tisztálkodási eszköz: fogmosópohár
Mozgásos tantárgy: testnevelésóra
Varázslatos természeti jelenség: cseppkőbarlang
Állat hátát borítja: teknősbékapáncél

Vizuális kultúra
„Hol van az örök sötétség birodalma?”
500 méterrel a víz alatt már nincs semmi fény. Csodás élővilág van ott, amit senki sem láthat.
Ehhez a szövegrészhez kapcsolható feladatok:

Rejtett kép
1. Egy fehér rajzlapot különböző színű zsírkrétával foltszerűen befedünk.
2. Fekete temperával lefestjük a rajzlapot. (A festék teljesen fedje el a színeket!)
3. A temperát száradni hagyjuk.
4. Egy hegyes végű tárggyal (vastag tű, rotringceruza vége stb.) a temperába karcoljuk a tenger alatti élővilágot.
Ahogy felkarcoljuk a temperaréteget, az ábrák vonalhálójában a színek újra feltűnnek.

Elmesélt kép
Egy félbehajtott A/5-ös lapra mindenki készít egy fantáziarajzot a tenger alatti élővilágról. A rajz elkészítésére 5
perc áll rendelkezésre.
Ha kész a rajz, a tanulók párba ülnek. Az egyik tanuló elmeséli a társának, amit az általa készített képen látni
lehet, de a rajzot nem mutathatja meg! Pontosan elmondja, mit hová rajzolt, milyen színekkel, formákkal dolgozott stb. A másik tanuló megpróbálja a leírásnak megfelelően lerajzolni az elmesélt képet. A cél az, hogy minél
jobban hasonlítson az eredeti rajzra. Időkeret: 10 perc. Aztán csere. A végén megmutathatják egymásnak az
eredeti képet.

Érdekességek
Kísértethajó
Egy hajó fát szállított, amikor szörnyű viharba került, és léket kapott. Süllyedni kezdett. A matrózok a mentőcsónakba szálltak, így megmenekültek. Mindenki azt hitte, hogy a hajó a tenger fenekére került.
Hat hónappal az eset után egy hajóskapitány vette észre, hogy a fát szállító hajó a tengeren sodródik. Később
keresni kezdték, de a kísértethajónak nyoma veszett. Két évvel később egy kikötőben tűnt fel újra. A hajó veszélyt jelentett, mert ide-oda sodorta a hullámzás, ezért egy ágyúlövéssel elsüllyesztették.
Több mint tízezer km-t hajózott gazdátlanul a tengeren!

Áramlatok
A tenger sohasem pihen. Áramlatok vannak benne. Áramlatok sodorják a kísértethajókat is távoli vidékekre.
A tengerészek jól ismerik az áramlatokat. Segítségükkel több nappal is lerövidíthetik az útidőt.

VÍZI JÁRMŰVEK
Memóriagyakorlat
Egy percig nézheted a képet, próbálj minden apró részletet megjegyezni!
Egy perc után csukd be a könyvet! Kérdések lehetnek:
–	Hány indián evez a kenuban?
– Milyen színű zászló van a vitorlás árbocán?
– A világítótorony tövében milyen furcsa lányt láttál?
– Mit csinál a vízisíző nő? (stb.)

Ki mit mondhatott?

Békák: __________________________________________________________
Búvár: __________________________________________________________

Fókák: __________________________________________________________
Fuldokló: ________________________________________________________
Mentő: __________________________________________________________

Vízisíző nő: ______________________________________________________
Motorcsónakos férfi: _______________________________________________
Sellő: ___________________________________________________________

Megoldás:
A tanulók ötletességre, empátiára, humorra építő megfogalmazásai.
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Írd a képek mellé a nevüket! Figyelj a másolásnál!
szárnyashajó, motorcsónak, tengeralattjáró, tűzoltóhajó, kajak, kenu (kétféle is van belőle!), óceánjáró, szállítóhajó, vitorlás, halászhajó, mentőcsónak, jacht (ejtsd: jaht)

1 .............................................................

				

		

			

.............................................................. 2

3 .............................................................

........................................................... .4

5 .............................................................

				

		

............................................................. 6

7 .............................................................

Vízi járművek
		

............................................................. 8

			

				

9 .............................................................

............................................................. 10

				

					

		

11 .............................................................

............................................................. 12

13 .............................................................

Egy kis segítség
Kajak vagy kenu?
A kenuban ülő ember lapátját egy oldalon használja. Ha többen ülnek a kenuban, akkor a hajó mindkét oldalán
eveznek.
A kajakos evezőjének mindkét oldalán van lapát. A kajakos felváltva hol az egyik, hol a másik oldalon húz egyet
az evező két végével.
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Óceánjárók
Ezek a hajók 200 méternél is hosszabb úszó szállodák. Több ezer utast szállítanak teljes kényelemben egyik
földrészről a másikra.

Szállítóhajók
A szállítóhajók árut visznek távoli országokba. Az árut konténerekbe (óriási fémdobozokba) pakolják, és darukkal emelik a hajókra.

Szárnyashajó
A hajó alatt szárnyak helyezkednek el. Nagy sebességnél a hajó teste kiemelkedik a vízből, csak a szárnyak
érintkeznek a vízzel. A szárnyashajó 120 km/óra sebességre is képes!

Jacht (ejtsd: jaht)
Motoros kishajó. Nem olcsó mulattság. Hosszabb vízi utakat nagy kényelemben lehet megtenni vele.

Megoldás:
1. óceánjáró
2. tűzoltóhajó
3. szárnyashajó
4. halászhajó
5. jacht
6. motorcsónak
7. szállítóhajó
8. vitorlás
9. tengeralattjáró
10. kenu (I.)
11. kajak
12. kenu (II.)
13. mentőcsónak

Közös történetalkotás
Osztálykirándulás hajóval
Az osztály tanulói körben ülnek. A tanító kezdi egy bevezetéssel: „Egy hajóútra hívlak benneteket. A hajó kapitánya bárhová el tud vinni minket. Az út alatt olyan kalandokat élhetünk át, amit ti találtok ki.”
Ehhez a mondathoz sorban minden tanuló egy-két saját mondatot fűz, amelyben megfogalmazza, hová szeretne utazni, mi történjen az út során. Így megyünk körbe, lassan kialakul a közös hajóút eseménysorozata.
A tanulók törekedjenek arra, hogy úgy fogalmazzák meg saját kívánságukat, hogy az kapcsolódjon az előttük
elhangzottakhoz (helyszín, időpont, szereplők).

mese vagy valóság?
Az olvasmány szövege
A tengerészek sokszor meséltek csodás lényekről, akikkel a tengeren találkoztak. Lássuk, mit mondtak ők, és mi
a valóság:
1.
Óriáspolip
A vízből hatalmas hegyként emelkedik ki. Csápjaival a hajót a mélybe rántja.
Krák
Nagy mélységben él. Az eddig talált leghosszabb krák 22 méter hosszú volt.
2.
Tengeri kígyó
A hajó mellett mint egy oszlop felmagasodik, és bekapja a matrózokat.
Tengeri féreg
10 méter hosszú. Teste vékonyabb, mint egy kolbász. Ártalmatlan teremtés.
3.
Sellő
Felsőteste olyan, mint egy lányé, az alsó, mint egy halé. Nagyon csinos, csábítgatja a matrózokat.
Tengeri tehén
Mára kipusztult. Fókára hasonlított. Rejtély, hogy lehetett csinos lánynak nézni.

Mi történt valójában? 
A tengerészek néhány deci rum után kicsit eltúlozzák a kalandjaikat. Ha a mellékneveket kicseréled ellentétükre,
megtudhatod, hogyan is történt valójában a leírt esemény.
A)
Kikötöttünk egy ismeretlen szigeten. Én voltam a legbátrabb matróz, elsőnek tettem a lábam a sziget forró homokjára. Körülnéztem, hát látom, hogy egy hatalmas ember közeledik felém fürge léptekkel. Erős karja, vastag
combja volt, óriási fején rövid, göndör szakáll díszelgett. Sötét szemében vad tűz égett. Egyszóval félelmetes
külseje volt. Egy hosszú, hegyes végű bot volt a kezében. Mély hangon így szólt hozzám: „Te bátor legény, mi
járatban vagy szépséges szigetünkön?” Erre én azt válaszoltam: „Ha minden drága holmit, ami a szigeten van,
nekem adsz, nem bántalak téged!” Erre ez a széles vállú ember egy nehéz zsákot tett a lábam elé. Gazdag zsákmánnyal indultunk haza. Úgy igaz a történet, ahogy most elmeséltem!
B) Könnyített változat (melléknevek kiemelve) 
Kikötöttünk egy ismeretlen szigeten. Én voltam a legbátrabb matróz, elsőnek tettem a lábam a sziget forró homokjára. Körülnéztem, hát látom, hogy egy hatalmas ember közeledik felém fürge léptekkel. Erős karja, vastag
combja volt, óriási fején rövid, göndör szakáll díszelgett. Sötét szemében vad tűz égett. Egyszóval félelmetes
külseje volt. Egy hosszú, hegyes végű bot volt a kezében. Mély hangon így szólt hozzám: „Te bátor legény, mi
járatban vagy szépséges szigetünkön?” Erre én azt válaszoltam: „Ha minden drága holmit, ami a szigeten van,
nekem adsz, nem bántalak téged!” Erre ez a széles vállú ember egy nehéz zsákot tett a lábam elé. Gazdag zsákmánnyal indultunk haza. Úgy igaz a történet, ahogy most elmeséltem!
+ Feladat: Adj címet a történetnek!

116

Szövegértés–szövegalkotás „A” 3–4. évfolyam – Hétmérföldes masinák

Megoldás:
Kikötöttünk egy ismerős szigeten. Én voltam a leggyávább matróz, elsőnek tettem a lábam a sziget hűvös homokjára. Körülnéztem, hát látom, hogy egy pöttöm ember közeledik felém komótos léptekkel. Gyenge karja,
vékony combja volt, apró fején hosszú, egyenes szakáll díszelgett. Világos szemében szelíd tűz égett. Egyszóval barátságos külseje volt. Egy rövid, tompa végű bot volt a kezében. Sipító hangon így szólt hozzám: „Te gyáva legény, mi járatban vagy szépséges szigetünkön?” Erre én azt válaszoltam: „Ha minden olcsó holmit, ami a
szigeten van, nekem adsz, nem bántalak téged!” Erre ez a keskeny vállú ember egy könnyű zsákot tett a lábam
elé. Szegény zsákmánnyal indultunk haza. Úgy hamis a történet, ahogy most elmeséltem!

Tedd a történetek száma mellé a megfelelő betűjelet!
Beszéljétek meg az osztályban, ki mit gondol a történetekről!
füllentés: kis hazugság, de jó szándékkal  F
lódít: eltúloz egy megtörtént eseményt  L
csal: szabálytalanul akar előnyt szerezni  CS
hazudik: egy fontos ügyben mást mond, mint ami valójában történt  H
1. A matematika felmérőn Eszter nem érti az egyik feladatot, ezért Hannáról másolja le a megoldást. Amikor a
tanító néni javítja a dolgozatot, észreveszi, hogy a két lány közül az egyik másolt. De ki lehetett az? Kérdőre
vonja a két lányt. Eszter azt mondja: „Hanna másolt rólam, én sose tennék ilyet!”
2. Az iskolában papírgyűjtési versenyt szerveznek. Peti egy nagy köteg újságpapírral érkezik. Amikor lemérik a
súlyát, Peti észrevétlenül a lábát is ráteszi a mérlegre, ezért a mérleg többet mutat.
3. Apa megfeledkezik anya névnapjáról. Amikor hazaérkezik, anya büszkén mutatja, milyen szép virágcsokrot
kapott a kollégáitól. Apa a homlokára csap, és azt mondja: „Jaj, drágám, a munkahelyemen hagytam az ajándékodat! Megyek és elhozom!” Kocsiba ül, és egy áruházban gyorsan ajándékot vesz anyunak.
4. Az udvaron a lányok versenyeznek, ki tud tovább hiba nélkül ugrókötelezni. A versenyt Luca nyeri. Több
mint öt percig hajtja az ugrókötelet. Otthon azt mondja a húgának: „Megnyertem a versenyt! Majdnem fél
óráig ugróköteleztem!”

1.  …..
2.  …..
3.  …..
4.  …..
+ Szerinted a matrózok füllentettek, lódítottak vagy hazudtak, amikor a nem létező lényekről meséltek? Indokold
a válaszodat!

Megoldás:
1.  H
2.  CS
3.  F
4.  L

Milyen is egy tengeri kígyó?
A tengeri kígyót sok száz év alatt nagyon sokféleképpen írták le. Olvasd el figyelmesen a szöveget. Írd le, hogy a
legtöbb megfigyelés szerint milyen lehetett a tengeri kígyó!

Mese vagy valóság?

Milyen hosszú volt a tengeri kígyó?
Hetvenegy megfigyelés szerint a tengeri kígyó 18 méter hosszú volt, több mint száz szerint 30 méter hosszú is
lehetett. Csak egy mesél több mint 60 méteres testhosszról.

Milyen gyors volt?
24 szemtanú szerint 15 km/óra volt a sebessége. Kétszer ennyien állították azt, hogy 65 km/óra és háromszor
ennyien azt, hogy 55 km/óra a sebessége.

Hogyan nézett ki?
Több mint félszáz leírás szerint a tengeri kígyó a szárazföldön élő kígyóra hasonlít, két tucat jelentés szerint egy
óriási gilisztára. Alig tízen krokodilhoz hasonlítják, még kevesebben a teknősbékához.

Testhossz: ................................................
Haladási sebesség: ................................................
Testforma: ................................................
Megoldás:
Testhossz: 30 m
Haladási sebesség: 55 km/óra
Testforma: szárazföldön élő kígyóra hasonlít

Nessie, a sokarcú víziszörny
Nessie [nesszi] a leghíresebb víziszörny. Sokan meséltek arról, hogyan találkoztak Nessie-vel, de még senkinek sem sikerült
bizonyítékot találni arra, hogy valóban létezik. Mindenki, aki látta, egy kicsit másképp írta le a külsejét.

Készíts két rajzot a két leírás alapján!
1. szemtanú:
„Olyan volt a nyaka, mint egy zsiráfnak. Feje a testéhez képest nevetségesen kicsi. Bőre sötétszürke színű, mint az elefánté, a
mellrész fehér. A hátán két nagy púp volt. Négy lába helyén uszonyok voltak. Teste hosszú farokban végződött.”
2. szemtanú:
„A feje olyan volt, mint egy kecskéjé, két apró szarvval. Szemei helyén két keskeny rés. A nyak körülbelül 1 méter hosszú
volt. Ahol a nyak és a test találkozott, ott volt egy dudor. A teste telt hurkára hasonlított, ami a vége felé elvékonyodott. A test
elülső részén két uszony volt. A bőr színe sötétbarna, alul világosabb, olyan mintával, mint a gyíknak.”
Forrás: Szemadám György: Apokrif állattan

Te mit gondolsz?
Nessie-ről fénykép is készült. A tudósok szerint csak egy úszó fatörzs látható a képen.
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Te mit gondolsz a felvételről? Írd le a véleményedet!
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Érdekességek
Találkozás egy óriáspolippal
Több mint 200 évvel ezelőtt egy hajó Amerikába indult. Fényes nappal, szélcsendes időben egy nagytestű „valamit” láttak a hajó felé közeledni. Egy óriáspolip volt az! Hosszú karjai az árbocokra fonódtak, megpróbálta
felborítani a hajót.
A hajó egyre jobban oldalra dőlt. A matrózok fejszével támadtak az állatra, és hosszú küzdelemben sikerült
a polip két karját levágni. Ekkor a hatalmas test visszacsúszott a tengerbe, és eltűnt a habokban. Az árbocok újra
az ég felé mutattak, a hajó folytathatta útját.

Milyen mélyre merülnek a bálnák és polipok a tengerben?
A bálna tüdővel lélegezik, ezért a felszínre jön levegőt venni. A tudósok sokáig azt gondolták, hogy a bálna
mindig a vízfelszín közelében tartózkodik. Egy véletlen segített kideríteni, hogy milyen mélyre tud merülni a
bálna valójában.
A telefonkábeleket a tenger mélyén vezetik. Egyszer egy ilyen kábel meghibásodott. Egy hajót küldtek a
helyszínre. Kiderült, hogy egy bálna gabalyodott bele a kábelbe, elfogyott a levegője, és megfulladt. A kábel ezer
méter mélyen volt a tengerben!
Az óriáspolipok még mélyebbre tudnak merülni. Egyszer kifogtak egy 18 méter hosszú óriáspolipot. A gyomrában olyan halakat találtak, amik sok ezer méteres mélységben élnek.
+ Feladat: Lépjétek le az iskolaudvaron vagy a folyosón a 18 métert, hogy jobban el tudjátok képzelni, milyen hosszú az
óriáspolip!

A bálna harca az óriáspolippal
A bálna és az óriáspolip halálos ellenségek. Rettenetes harcokat vívnak egymással. Egy matróz egyszer távolról
megfigyelte csatájukat:
„Olyan volt, mintha egy tűzhányó tört volna ki a tenger fenekén. Óriási vízoszlopok emelkedtek a magasba. A tenger hatalmas hullámokat vetett. Amikor a bálna kiemelkedett a vízből, láttuk, hogy a polip hosszú karjai rátekeredtek a testére. Aztán
újra elmerültek a vízben. Hogy ki győzött? Az a tenger mélyén dőlt el, nem látta senki sem.”

Tengeri segítőtársak
Az embereket nem csak félelmetes szörnyek ijesztgették a tengereken, voltak segítőtársaik is. A delfinek a legsebesebb hajóval is felveszik a versenyt. Több történet is szól arról, hogyan segítettek a delfinek bajba jutott
embereken: a vízben fuldokló embert körbevették, és óvatosan a partra úsztatták, az eltévedt hajókat biztos
kikötőkbe kísérték.

A TITANIC
Az olvasmány szövege
Amikor a Titanic megépült, nem volt nála nagyobb hajó. Sokan azt gondolták, hogy nem tud elsüllyedni. Sajnos
már az első útján megtörtént a tragédia. Íme a szomorú nap krónikája:
12 óra
A Titanic több mint kétezer emberrel a fedélzetén kifut a tengerre.
23 óra 40 perc
Jéghegy előttünk! – kiált a Titanic egyik őrszeme. Az ütközést már nem tudják elkerülni. A jéghegy 80 méter
hosszan felsebzi az oldalát. Még senki nem tudja, hogy nagy a baj. A hajó zenekara tovább játszik.
0 óra 45 perc
Leengedik az első mentőcsónakokat. Először a gyerekeket és nőket mentik. Sok menekülőnek nem jut hely a
csónakokban.
2 óra 18 perc
Kialszanak a Titanic fényei. A hajó süllyedni kezd, és 2 perccel később eltűnik a tenger hullámai között. Sokan
meghalnak.
4 óra 10 perc
Egy hajó érkezik, és felveszi a csónakokból az átfagyott túlélőket. Így menekül meg 706 ember.

Számozd meg időrendben az eseményeket! 
Leengedik az első mentőcsónakokat. Először a gyerekeket és nőket mentik. Sok
menekülőnek nem jut hely a csónakokban.
Kialszanak a Titanic fényei. A hajó süllyedni kezd, és 2 perccel később eltűnik a tenger
hullámai között. Sokan meghalnak.
Egy hajó érkezik, és felveszi a csónakokból az átfagyott túlélőket. Így menekül meg
706 ember.
A Titanic több mint kétezer emberrel a fedélzetén kifut a tengerre.
Jéghegy előttünk! – kiált a Titanic egyik őrszeme. Az ütközést már nem tudják elkerülni.
A jéghegy 80 méter hosszan felsebzi az oldalát. Még senki nem tudja, hogy nagy a baj.
A hajó zenekara tovább játszik.

Megfejtés:
A Titanic több mint kétezer emberrel a fedélzetén kifut a tengerre.
Jéghegy előttünk! – kiált a Titanic egyik őrszeme. Az ütközést már nem tudják elkerülni.
A jéghegy 80 méter hosszan felsebzi az oldalát. Még senki nem tudja, hogy nagy a baj.
A hajó zenekara tovább játszik.
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Leengedik az első mentőcsónakokat. Először a gyerekeket és nőket mentik. Sok
menekülőnek nem jut hely a csónakokban.
Kialszanak a Titanic fényei. A hajó süllyedni kezd, és 2 perccel később eltűnik a tenger
hullámai között. Sokan meghalnak.
Egy hajó érkezik, és felveszi a csónakokból az átfagyott túlélőket. Így menekül meg
706 ember.

Ügyességi játék
Mentőcsónakban
Tornapadon 5-10 fős csapatokban játszható. 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.

Érdekességek
Az óriási hajó
Amikor a Titanic megépült, nem volt nála nagyobb hajó. 269 m hosszú, 11 emelet magas volt. Úgy építették,
hogy az utasok a legnagyobb kényelemben utazhassanak. Volt benne lift, könyvtár, fürdő, tornaterem.
A hajó kazánját 289 fűtő etette éjjel-nappal. Pékek, borbélyok, pincérek, inasok lesték az utasok minden óhaját.
Összesen 899 emberből állt a legénység.

A jéghegy
A jéghegy víz alatti része jóval nagyobb, mint a víz feletti része. Amikor a Titanic őrszeme a jéghegyet észrevette,
már késő volt. A hajó oldalát a jéghegy víz alatti része sebezte fel.

KETTŐS OLIMPIAI DIADAL
Az olvasmány szövege
Athéni olimpia, 2004. szeptember 1.
Az olimpia kajakdöntőin a magyar lányok arattak. Janics Natasa kétszer is a dobogó legfelső fokára állt.
Natasa a kajak egyesben remekül rajtolt, és végig vezetett. Minden evezõcsapással messzebb került az üldözőktől. Végül nagy előnnyel nyert.
Az aranyérem átadásakor mosolygott, ugrált és integetett a szurkolóknak. De sietnie kellett, mert hátra volt
még a kajak kettes döntője. Itt újra rajthoz állt. Kovács Katalinnal ezt a számot is simán nyerték. A második
aranynál ismét nagy volt az ünneplés.				
Beszélgetés Janics Natasával
– Melyik volt a legszebb ajándék?
Egy csodálatos torta. A tetején ott volt az öt olimpiai karika marcipánból.
– Nehéz volt egy óra alatt kétszer elindulni?
Nem. Az edzések sokkal keményebbek voltak. Az egyes végén ki is engedtem, mert tartalékolni kellett a párosra.
– A verseny után rögtön a szurkolókhoz mentél.
Ez természetes. Sokat köszönhetek nekik. Amerre néztem, mindenütt magyar zászlókat láttam.
– Hogyan éled meg ezeket a napokat?
Mint egy hosszú álmot, amelyből nem kell felébrednem.

Cikkek és sportágak
A) Milyen sportágról tudósít a sportújság cikke? 

A meredek szakaszon a sportolók elfáradtak.
Defekt miatt több versenyző is feladta a versenyt.
A győztes két kezét a magasban tartva tekert be a célba.
Csapatunk 5 perccel a lefújás előtt 2 gólos hátrányban volt.
Szerencsére ezután háromszor bombáztuk a labdát a hálóba,
amire nem jött válasz. Az utolsó pillanatban kapusunk egy hétméterest is kivédett. Az eredmény:
25:24 a javunkra!
A mai napon semmi sem
sikerült Molnár Zsuzsának.
Már az első nekifutásnál elesett,
utána pedig háromszor
verte le a lécet a kezdő magasságnál.
Rácz Tihamér kétszer is padlóra küldte francia ellenfelét. A negyedik menetben csak a gongszó
mentette meg a franciát a kiszámolástól. Senki nem csodálkozott, amikor a meccs végén Tihamér
kezét emelte a bíró a magasba.
Bóta Szilvia remek szervái ellen nem volt orvosság.
A meccs folyamán 16 ászt ütött. Szuromi Katalin
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hiába cserélt többször is ütőt, ez nem hozott javulást
a teljesítményében. 1 óra 10 perc alatt véget is ért a mérkőzés.
A kék-fehérben játszó olaszok az elődöntőben legjobb formájukat hozták. A kétségbeesetten
védekező holland csapat alig jutott el a félpályáig. Az első félidő 21. percében egy remek beadás
után Zéno fejelt a hollandok hálójába.
B) Melyik cikknek mi lehetett a címe?
MÉG EL SE KEZDŐDÖTT, MÁR VÉGE IS VOLT
VASÖKÖL ÚJRA LECSAPOTT
KÉT KERÉKKEL FÁRASZTÓ AZ ÉLET
A SZERVÁK KIRÁLYNŐJE
PÁR PERC ALATT MEGFORDULT A VILÁG
DÖNTŐ FÖLÉNY, MAGABIZTOS GYŐZELEM

Megoldás:
KÉT KERÉKKEL...  A meredek szakaszon...  kerékpárverseny
PÁR PERC ALATT...  Csapatunk 5 perccel a lefújás előtt...  kézilabda
MÉG EL SE KEZDŐDÖTT...  A mai napon semmi sem sikerült...  magasugrás
VASÖKÖL ÚJRA LECSAPOTT  Rácz Tihamér kétszer is padlóra küldte...  ökölvívás
A SZERVÁK KIRÁLYNŐJE  Bóta Szilvia remek szervái ellen nem volt orvosság.  tenisz
DÖNTŐ FÖLÉNY...  A kék-fehérben játszó olaszok...  labdarúgás

Érdekességek
Olimpiai ötkarika

Fehér alapon öt karika látható, kék, sárga, fekete, zöld és piros színben. A színes karikák az öt földrészt jelképezik:
Európa, Afrika, Amerika, Ázsia, Ausztrália. A fehér háttér az olimpián résztvevő országok közötti békére és barátságra utal. A karikák ugyanakkorák és összekapcsolódnak, ez is az egyenlőséget és összetartozást jelképezi.
										
Forrás: MOB

Ókori olimpiák
Az első olimpia
Az olimpia Görögországból származik. Az első olimpiai játékot majdnem háromezer évvel ezelőtt Olümpia
városában rendezték meg. Egy versenyszámból állt, a stadionfutásból, ami 192 méter hosszú volt.

Olimpiai sportágak
Az évek során egyre több versenyszám lett: hosszútávfutás, birkózás, ökölvívás, lovas kocsik versenye, fegyveres futás. A pentatlon több versenyszámból állt: futásból, távolugrásból, diszkoszvetésből, gerelyhajításból és
birkózásból.

Kettős olimpiai diadal

Mi volt a győztesek jutalma?
A verseny végén a kikiáltó kihirdette a győztest. A bajnok egy piros szalagot kapott, amit a kezére vagy a lábára
kötött, fejére olajfa leveléből font koszorút tettek. Csak az első helyezettet ünnepelték. A második és a harmadik
helyezett nem kapott semmit, nevüket sem jegyezték fel. A bajnoknak szobrot is emeltek. Élete végéig nagyon
tisztelték, nem kellett fizetnie semmiért.

Bajnokok a háborúban
A görögök sokszor indultak háborúba. A csatában az olimpiai bajnokok az első sorban harcoltak a király mellett.
Ha fogságba estek, azonnal szabadon bocsátották őket. Egyszóval, megérte olimpiai bajnoknak lenni!
Forrás: Sulinet

Mi a Paralimpia?
A Paralimpián mozgássérült, vak és más sérült versenyzők vesznek részt. Ezek a versenyzők csak szabadidejükben űzik a sportot. Athénban a magyarok között például volt egyetemista, masszőr, jogász, kozmetikus, gyógytornász, titkárnő, alpolgármester.
A 2004-ben megrendezett Athéni Paralimpián 143 ország 4000 versenyzője vett részt.

A Paralimpia sportágai
Az olimpián 30 sportág van, a Paralimpián 18 sportágban mérik össze magukat a versenyzők.
10 sportág megegyezik az olimpia sportágaival, ezek a következők:
úszás, atlétika, kerékpározás, dzsúdó, asztalitenisz, lövészet, íjászat, labdarúgás, lovaglás, vitorlázás.
8 sportág csak a Paralimpián szerepel:
Kerekes székes vívás
Kerekes székes tenisz
Kerekes székes kosárlabda
Kerekes székes rögbi
Csörgőlabda
Ülőröplabda
Erőemelés
Bocsa*

Magyar eredmények
A magyarok Athénban a következő sportágakban szerepeltek: asztalitenisz, bocsa, csörgőlabda, erőemelés, vívás, atlétika, dzsúdó, lovaglás, tenisz, úszás. A 38 tagú magyar küldöttség 18 éremmel – egy arannyal, 8 ezüsttel
és 9 bronzzal – tért haza.

* Ebben a játékban egy nagy golyót dobással, gurítással kell minél közelebb juttatni egy kicsihez
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