Széplaki Erzsébet
Érdemes tankönyvíró

Szövegértést fejlesztő
gyakorlatok 6.

KÉZIKÖNYV

Műszaki Könyvkiadó

Előszó helyett
Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!
Remélem, nem veszed tolakodásnak, hogy nemcsak a levelemben, hanem a kézikönyv egészében a tegező formát használom. Egyrészt pedagógusok között ez már csak így szokás, másrészt lehet, hogy személyesen is ismerjük egymást, mert az elmúlt évek során találkoztunk valamelyik általam tartott módszertani
előadáson, képzésen. Az is elképzelhető, hogy szerepelsz a módszertani e-mailes levelezőlistámon, ahonnan
a mindennapi tanítási gyakorlatban hasznosítható anyagokat küldök neked. Ha szeretnél csatlakozni a kollégák többezres táborához, kérlek, jelezd nekem, kizárólag az e-mail-címemre: csopike9@gmail.com.
A 2020/21-es tanév ismét nagy változásokat hozott az oktatásügyben, így a tanításban is. Bevezették az új
Nemzeti alaptantervet, valamint az 1., 5. és 9. évfolyamon az új kerettantervet. Ezekről a dokumentumokról
nem szándékozom véleményt nyilvánítani. Nem problémákat szeretnék feltárni, hanem megoldásokat javasolni. A 2021/22-es tanévben pedig a 6. évfolyamon is bevezetésre került az új kerettanterv.
A 2020/21-es tanév az én tankönyvírói munkámban is vízválasztó lett. A hivatalos tankönyvlistán már nem
találtad sem az 5. évfolyamos Nyelvtan tankönyvemet és munkafüzetemet, sem a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című tankönyvemet. Ettől a tanévtől már a 6. évfolyamosokat sem. Ahogy mondani szokták: Ha Isten becsuk
egy ajtót, valahol máshol kinyit egy ablakot. Számomra a Műszaki Kiadó vált a kinyíló ablakká. Ettől a tanévtől
már nemcsak az 5. évfolyamos, hanem a 6. évfolyamos Szövegértést fejlesztő gyakorlatok taneszközöm is a Műszaki
Kiadó gondozásában jelenik meg. Ehhez készítettem ezt a kézikönyvet.
A 6. évfolyamos nyelvtan helyi tantervhez Word-formátumban tudsz hozzájutni a Műszaki Kiadó honlapján
(https://www.mkkonyvkiado.hu/letoltesek/kozismeret).
A heti kétórás tanmenet szerinti haladási ütem nehezen teszi lehetővé a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok
használatát, ezért alkalmazását azoknak a kollégáknak javaslom, akiknek heti 2,5 vagy 3 óra áll a rendelkezésükre a 6. évfolyamos tananyag elsajátíttatására és az anyanyelvi képességek fejlesztésére. A taneszköz azonban
az otthoni gyakorlásra is jól alkalmazható. Mivel az új NAT és a kerettanterv a magyar nyelv óraszámához rendezte a Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban témakört, ezért én is 2,5 és 3 órás nyelvtan-tanmenetjavaslatba építettem be a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok tanórai felhasználását.
Ezek a tanmenetjavaslatok szintén a Műszaki Könyvkiadó weboldaláról tölthetők le:
(https://www.mkkonyvkiado.hu/letoltesek/kozismeret).
Ennek a tanári kézikönyvnek az elkészítésekor elsősorban a gyakorlati használhatóságot tartottam szem
előtt. Minden esetben – amikor szükségesnek tartottam – a feladatok megoldása mellett az ellenőrzésére
vonatkozó megjegyzéseimet is megtettem, illetve a módszertani javaslataimat is. Mindenképpen fontosnak tartom kiemelni, hogy a kézikönyvön belül tanítási és tanulási algoritmusokat is találsz. Ahhoz,
hogy hatékonyan tudjuk a tanítványaink szövegértési képességét fejleszteni, el kell sajátítaniuk az adott
képességfejlesztéshez kapcsolódó algoritmusokat. Nem volt ez másképpen alsó tagozaton sem a betű- és
írástanítás során.
Kérlek, ha bármilyen elírást, betűkihagyást stb. észlelsz a taneszközben, jelezd nekem e-mailben:
csopike9@gmail.com. Hálás leszek érte. A következő kiadásban már javítani fogjuk!
Befejezésül engedd meg, hogy felhívjam a figyelmedet a Műszaki Kiadó gondozásában már megjelent
módszertani segédleteimre, amelyeket a Kiadó webáruházában (http://konyvbagoly.hu) 20% kedvezmén�nyel tudsz megrendelni.
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Középiskolás akarok lenni Magyar nyelv és irodalom felvételi feladatsorok (MK-2480)
A feladattárban öt témakörben találhatók azok a feladatok, amelyek megoldásával használóik nemcsak
a középiskolai magyar felvételire, hanem a középiskolai nyelvtan- és irodalomórákra is felkészülhetnek.
Ezek a feladatok elsősorban az anyanyelvi, helyesírási, szövegértési és szövegalkotási képességeket, valamint
a szókincs elemeit aktivizálják. Minden témakör elején jótanácsok olvashatók. A kiadvány végén megtalálhatók a feladatok megoldásai.
Ajánlom mindazok – szülők, magyartanárok – figyelmébe ezt a segédletet, akik támogatni kívánják azokat
a diákokat, akik középiskolások akarnak lenni.
Új helyesírási szabályzat – A változások tanításának módszerei (MK-2406)
A 2015 szeptemberében megjelent A magyar helyesírás szabályai – Tizenkettedik kiadás könyvben külön
fejezet található Változások A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásában címmel. Mennyivel nyújt több
segítséget az általam írt módszertani segédlet?
Minden példát kigyűjtöttem a szabálypontok szövegének pontosítására és kiegészítésére. Az új szabály
pontok, szabályváltozások megtanításához hozzárendeltem az adott évfolyamot. Módszertani javaslatokat, ötleteket társítottam hozzájuk, valamint feladatsorokat állítottam össze a rögzítéshez, gyakorláshoz.
Az ellenőrzés megkönnyítésére a feladatok után a megoldásuk is megtalálható. A megváltozott helyesírású szavak jegyzékét kiegészítettem. Az egyes szavaknál feltüntettem a kapcsolódó szabálypontok számát,
és további példaszavakat is írtam hozzájuk. Táblázatokkal, gondolattérképpel segítem a szabálypontok
rendszerének megértését és tanulását-tanítását.
A szövegalkotás tanításának módszerei, 3–8. évfolyam (3 kötetes)
A kötetek felépítése
– Az elsajátítandó alapfogalmak
– Fejlesztési célok, követelmények és fejlesztendő képességek
– Szóbeli szövegalkotás az írásbeli szövegalkotás előkészítéséhez
– Az adott fogalmazásműfaj tanításának algoritmusa
– Az adott fogalmazásműfaj szövegalkotási algoritmusa
– Óravázlatok
Az 1. kötet témái (MK-1903)
– A szöveg és a szövegalkotási műveletek
– A mesealkotás tanításának módszerei
– Az elbeszélésalkotás tanításának módszerei

A 2. kötet témái (MK-1904)
– A leírás tanításának módszerei
– A jellemzés tanításának módszerei
– A levélírás tanításának módszerei
– A kevert szövegek tanításának módszerei

A 3. kötet témái (MK-1905)
– A modern kommunikációs műfajok (sms, e-mail, blog, önéletrajz stb.)
– A sajtóműfajok (hír, tudósítás, interjú, riport stb.) tanításának módszerei
A pedagógiai, magyartanári munkádhoz jó egészséget, sok sikert kívánok!
Kollegiális tisztelettel és szeretettel üdvözöllek:
Budapest, 2021									
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Széplaki Erzsébet, Csöpi

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
A taneszköz szerkezete
Ez a kézikönyv a 6. évfolyamos Szövegértést fejlesztő gyakorlatok elnevezésű taneszközhöz készült. Ahogy
a taneszköz neve is elárulja, benne gyakorló, tréningszerűen végezhető feladatok találhatók. A szövegfeldolgozás algoritmusának elsajátításához, begyakorlásához a 6. évfolyamos Nyelvtan és helyesírás munkatankönyvben találhatók komplex feladatsorok.
A Szövegértést fejlesztő gyakorlatokban a szövegek mindig a bal oldalon olvashatók, a hozzájuk tartozó
feladatsorok a jobb oldalon találhatók. Így a tanulóknak nem kell lapozniuk feladatmegoldás közben, nyugodtan búvárkodhatnak a szövegben. Erre kell ösztönöznöd őket, hiszen a feladatok megoldásakor vissza
kell térniük a szöveghez, ott kell keresniük a megoldásokat, nem az emlékezetükre kell hagyatkozniuk.
A feladatok nemcsak a szövegértő olvasás második szintjére, az értő olvasásra vonatkoznak – tények kiválasztása, magyarázatalkotás, információk alkalmazása stb.–, hanem az értelmező szint elérését is biztosítják.
A fejlesztő feladatok kapcsán a tanulók lehetőséget kapnak az önálló véleményalkotásra, a képzelet működésén alapuló kérdések megfogalmazására. Az értelmező olvasás kapcsán a tanulóknak a sorok között kell
olvasniuk, hiszen ha a válasz közvetlenül nincs benne a szövegben, ki kell következtetniük azt. Sőt, vannak
olyan feladatok, amelyekhez a háttértudásukat kell aktivizálni.
Az egyes feladatok mellett pontszámok is találhatók, és minden feladatsor végén olvasható az elérhető
összes pontszám. Óva intelek azonban attól, hogy ezek miatt a feladatsorokat felméréseknek tekintsd, vagy
osztályozandó produktumoknak! A pontszámok, amelyek itemek alapján állnak össze, csupán tájékoztatásul szolgálnak a tanulók, tanárok, szülők számára. Arról tájékoztatnak, milyen szinten – kiváló, jó, közepes,
elfogadható, nem megfelelő – áll a gyermek a szövegértésben. A százalékos határok ebben nyújtanak fogódzót. Az elért szint ismeretében lehet diﬀerenciált osztálymunkában tovább folytatni a képességfejlesztést.
Javaslom, hogy a feladatok utasítását minden esetben értelmeztesd a tanulókkal. Ha szükséges, akár közösen is. Bár 6. évfolyamon
már elvárható, hogy képesek legyenek önállóan szöveget értelmezni.
A gyenge szövegértéssel rendelkező gyerekek páros munkában
Széplaki Erzsébet
is dolgozhatnak, de párjuk egy
Szövegértést fejlesztő
magasabb szövegértési szinten
gyakorlatok 6.
álló társuk legyen. Csoportmunka vagy páros munka során minden csoporttag azonos pontszámot kapjon. Természetesen
alkalmazhatsz másfajta értékelési módszert is. Kaphatnak
például piros pontot, csillagot,
kis képdarabot a hibátlan megoldásért. Ez utóbbiból egy képet is kirakhatnak. A feltáró
vagy fejlesztő szóbeli értékelésre minden feladat ellenőrzése után időt kell szánnod.
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A feladatok megoldása
Bors Péter								

4–5. oldal

1. Bekarikázandó betűjel: C.
A helyes bekarikázás 1 pont.
2. Bekarikázandó szövegrész: a 4. bekezdés 1. mondata: El is tévedt, el is rabolta a sárkány.
A helyes bekarikázás 1 pont.
Javaslat: A feladat megoldása előtt kerestessük meg az anya jóslatát, amely két részből állt.
– Küldöm én, de nem szívesen, mert eltéved abban az irdatlan nagy erdőben. Még a sárkány is elrabolhatja.
Ennek ismeretében már a gyengébb képességű tanulók is könnyen megtalálják a helyes választ.
3. Aláhúzandó meseszámok és kifejezések:
• [egy özvegyasszony] három gyermeke (1. sor),
• hétnapi gyaloglás (7. sor),
• három napig röpült [a buzogány] (25. sor),
• a sárkánynak kilenc napjába telt [míg kivéste onnét a buzogányt] (26. sor),
• [megcsapkodta a friss hantot a döglött farokkal éppen] hetvenhétszer (36–37. sor).
Minden jó meseszám 1-1 pont,
összesen 5 pont.
Megjegyzés. Több esetben a meseszámok távol esnek a hozzájuk tartozó kifejezésektől, amelyeket zárójelbe tettem. Pontosan meg kell keresnie a tanulónak, hogy mire vonatkoznak a meseszámok, tehát nem
elég a teljes pontszám eléréséhez, ha csak a meseszámokat húzza alá.
4. A buzogány lerajzolása fantázia alapján.
A fantázia 1 pont, a kivitelezés 1 pont,
összesen 2 pont.
5. Így akarta jelezni a sárkánynak, hogy milyen erős, és nem fél tőle.
Az indoklás 2 pont.
6. Bors Péter azzal fenyegette meg a sárkányt, hogy meg fogja ölni.
A helyes értelmezés 2 pont.
7. Az események helyes sorrendje oszloponként:
6. Hazatért a sárkány.
5. Bors Péter visszahajította a buzogányt.
2. Az özvegyasszony nagyon búsult odahaza.

3. Bors Péter elindult a húga és a bátyja után.
4. Megérkezett a buzogány.
1. A sárkány agyonütötte az idősebb fiút.
Minden helyes sorrendben leírt szám 1-1 pont,
összesen 6 pont.

Megjegyzés. A sorrend első elemének eltévesztése esetén 0 pontot adj a feladatra! Ha az első esemény
megjelölése jó, utána annyi pont adható, ahány eseménynek helyes a sorszáma.
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8. Találkozáskor megölelte, megcsókolta őket. A halott bátyját megsiratta.
Minden helyes indok 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Megjegyzés. Az aláhúzott kifejezéseknek szerepelniük kell a válaszban.
9. A mese befejezése egyéni elképzelés alapján.
A befejezés 3 pont.
Megjegyzés. Többféle megoldás is elfogadható. Egyéni ellenőrzést igénylő feladat. A mesei jellegzetességet, az eredetiséget és a szóhasználatot értékeld, pontozd!
Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Sárkányölő Szent György 						

6–7. oldal

1. Silena országában, egy nagy tóban.
A helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 2 pont.
2. lakozott1: Valaki valahol élt.
lakozott2: Torkig jóllakott. Nagyon sokat evett.
A két szómagyarázat 1-1 pont,
összesen 2 pont.
3. A mai szóalakok:
legyen					mondta
			számos ökröt				rögtön (azonnal, kapásból, tüstént)
			amikor					segítségével
			
légy bátor (legyél bátor, merj)		
szólt
Minden helyes szóalak 1-1 pont,
összesen 8 pont.
4. a) A királyra.
b) Az emberekre (városiakra).
c) A királylányra.
d) Szent Györgyre.
e) Az ökrökre.
A helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 5 pont.
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Megjegyzés. Az a) feladatnál beszéljétek meg, hogy a könyörülnének rajta kifejezés nem a királylányra vonatkozik, hiszen a király siránkozott, és könyörgött könyörületért, hogy ne veszítse el a lányát.
A válaszokban a tanulókat a toldalékolásra is figyelmeztesd, ha szükséges!
5. Olyan erőt adott a királylánynak az öv, hogy a megkötözött sárkányt képes volt egyedül bevinni a városba.
A bizonyítás két eleme 1-1 pont,
összesen 2 pont.
Megjegyzés. Az aláhúzott kifejezéseknek szerepelniük kell a bizonyításban. A sárkány hatalmas termetére
abból következtethetünk, hogy a városiak csak ökrökkel tudták elvontatni a tetemét.
6. Például: együtt érző, bátor, hős, erős, segítőkész, lovagias stb.
Minden elfogadható tulajdonság 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Megjegyzés. Más tulajdonság is elfogadható, ha a tanuló szóban meg tudja indokolni.
7. A legenda szentek életéről szóló csodás történet. A történet Szent Györgyről szól, aki legyőzte a sárkányt.
A bizonyítás két eleme 1-1 pont,
összesen 2 pont.
8. Várható címek: Szent György és a sárkány, A sárkányok kora, A megmentett királylány, A sárkányölő lovag
A cím 1 pont.
Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Szent Erzsébet								
1. Édesanyja neve: Gertrúd			
Édesapja neve: II. András			
Férje neve: Lajos				

8–9. oldal

Születési éve: 1207
Halálának éve: 1231
Szentté avatásának éve: 1235
Minden helyes adat 1-1 pont,
összesen 6 pont.

Megjegyzés. A születési és a szentté avatásának évére a szöveg 6. bekezdésében olvasottakból lehet következtetni, illetve lehet kiszámolni.
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2. – gyermeki tulajdonságairól		
– a rózsás legendáról			
– a wartburgi várba érkezéséről		
– az éhínség elleni küzdelméről		

2.		
7.		
1.		
4.

– férjéhez fűződő érzelmeiről		
– szentté avatásáról			
– betegápolói tevékenységéről

3.
6.
5.

Minden helyes sorszám 1-1 pont,
összesen 7 pont.
3. Következtetések:
– Nem vette át az udvari élet előírásait.
– Imádta a férjét.
– A férjek nem a feleségükkel ettek. (A házaspárok külön étkeztek.)
– Éhínség volt a grófságban.
– Félt a férje rokonaitól.
Minden helyes következtetés 1-1 pont,
összesen 5 pont.
4. Hogy megtanulja az ottani udvari élet előírt formáit.
A helyes válasz 1 pont.
Nem úgy viselkedett, ahogyan elvárták tőle. Nem járt tipegve, tánc helyett lovagolt.
Minden helyes válaszelem 1-1 pont,
összesen 3 pont.

Megjegyzés. Az aláhúzott kifejezéseknek szerepelniük kell a bizonyításban.
Isten nem akarta, hogy a szeretet szent asszonyát jósága miatt megszégyenítse.
A helyes válasz 1 pont.
5. 1. A kis menyasszony
2. Gyermeki tulajdonságai
3. A szerelmes feleség
4. Erzsébet küzdelme az éhínség ellen
5. Betegápoló az ispotályban
6. Szentté avatása
7. Élelem helyett rózsák
Minden helyes vázlatpont 1-1 pont,
összesen 7 pont.
Értékelés:
30–28 = kiváló, 27–25 = jó, 24–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő
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Piramismesék										10–11. oldal
1. misztikus: titokzatos, rejtélyes		
legenda: mendemonda			

archeológus: régész
kopt: egyiptomi keresztény.
Minden helyes szómagyarázat 1-1 pont,
összesen 4 pont.

Megjegyzés. Csak a szövegkörnyezethez illő szómagyarázatot fogadd el! Például ehhez a szöveghez nem
illik a legenda szó azon magyarázata, miszerint szentekről szóló csodás történet.
2. Bekarikázandó kulcsszavak:
• az egyiptomi piramisok (1. sor),
• építésüknek a titkát (2. sor),
• műkedvelő egyiptológusok (3. sor).
Minden helyes válasz bekarikázása 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Megjegyzés. Ne fogadd el a megoldást, ha a tanuló az egész mondatot karikázza be, hiszen az utasítás csak
a kulcsszavakra vonatkozik! Az első kérdésnél a toldalékot nem kell bekarikázni, mert a Mi az… kezdetű
kérdésre a bekarikázandó kulcskifejezés: az egyiptomi piramisok.
3. Cáfolat: A régészek nem találtak siklóernyős ábrázolást. A kopt nyelvben nincs sárkány szó.
A két cáfolat 1-1 pont,
összesen 2 pont.
4. Baktérítőn helyett Egyenlítőn, millióval helyett milliárddal, Föld–Hold helyett Föld–Nap, kilenc helyett
nyolc, megegyezik helyett hasonló.
Minden jó javítás 1-1 pont,
összesen 5 pont.
5. A piramisokat kitűnő szakemberek irányításával jól képzett munkások építették.
Az álláspont két elemének helyes megfogalmazása 1-1 pont,
összesen 2 pont.
Megjegyzés. Az aláhúzott kifejezéseknek szerepelniük kell a megfogalmazásban.
6. e: a Nagy Csarnok			
i: a király sírkamrája			

g: a királynő kamrája
b: a hosszú folyosó
Minden helyes ábraelem 1-1 pont,
összesen 4 pont.
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7. A szellőzőkön és az üres helyeken eloszlott a kövek hatalmas tömege, így nem omlott be a sírkamra.
A helyes ok-okozat megfogalmazása 1-1 pont,
összesen 2 pont.
Megjegyzés. Nehéz feladat. Az aláhúzott kifejezéseknek szerepelniük kell a válaszban. A feladat a problémamegoldó gondolkodást fejleszti. A tanulónak rá kell jönnie, hogy a kövek hatalmas tömege alatt
beomlott volna a sírkamra.
8. Oda jártak aludni a piramisépítők.
A helyes válasz 1 pont.
9. Alvó város.
A helyes válasz 1 pont.
10. Aláhúzandó: a sírkamrába való behatolás (5. bekezdés 4. sor)
A helyes aláhúzás 1 pont.
Megjegyzés. A tanulóknak nem kell az egész mondatot aláhúzniuk, hiszen a kérdés csak a világra szóló
esemény megnevezésére vonatkozik, a megvalósítás módjára nem.
Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Damoklész kardja									12–13. oldal
1. Aláhúzandó:
• A Kr. e. I. században élt.
• Római író, szónok, politikus volt.
• Hitt a köztársaság eszményében.
Minden helyesen aláhúzott mondat 1-1 pont,
összesen 3 pont.
2. Csak az erény tehet boldoggá.
A tétel helyes megfogalmazása 1 pont.
3. Erény: valakinek az előnyös, jó oldala, értékes tulajdonsága.
A helyes szómagyarázat 1 pont.
Megjegyzés. Csak a szövegkörnyezethez illő szómagyarázatot fogadd el!
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4. Állandóan dicsérje azt, akinek a kegyeit keresi (akitől függ).
A helyes „feladatmeghatározás” 1 pont.
Megjegyzés. Természetesen a feladatmeghatározás ebben az esetben a hízelgő feladatának megfelelő l
eírást jelenti.
5. Sose higgy a hízelgőnek!
A megfelelő közmondás 1 pont.
Megjegyzés. A közmondás O. Nagy Gábor könyvében a hízelgő címszó alatt található.
6. Bekarikázandó: félelmet.
Nem nézte a szolgákat és a művészi ezüstmunkákat. Nem vett el semmit az asztalról. Könyörgött, hogy
elmehessen.
A helyes bekarikázás 1 pont, a megfelelő igazolás 3 pont,
összesen 4 pont.
Megjegyzés. Az állítás igazolása a szöveg utolsó mondata alapján történhet. Többféle megoldás is elfogadható. Egyéni ellenőrzést igénylő feladat.
7. Egy idő után a kard tömegétől elszakadt volna a szőrszál. A lezuhanó kard megölhette volna Damoklészt.
Az ok és az okozat megnevezése 1-1 pont,
összesen 2 pont.
Ajánlás. Gyakorlat szerint a tanulók többsége a tömeg szó helyett a súly szót használja. Ezért nem kell
pontot levonnod tőlük, de beszéljétek meg, hogy a tömeg a helyes megnevezés. Így erősíthetjük a fizikai
ismereteiket.
8. Teljesen egyéni megoldások születhetnek. Várható szöveg:
Fenséges Dionüsziosz, szeretett uram! Kérlek, hadd mehessek el innen. Nem vágyom már kincsekre, gazdagságra. Békében, félelem nélkül szeretnék élni. Bocsáss el, drága uram! Haza szeretnék menni.
A rövid szövegalkotás maximális pontszáma 5 pont.
Javaslat. Előre hívd fel a tanulók figyelmét, hogy csak annyit írjanak, ahány sor a rendelkezésükre áll! Ezzel
elejét veheted a terjengős megfogalmazásoknak. Értékeléskor a szövegalkotás szempontjait vedd figyelembe!
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9. Nem, mert halálfélelemben él. Attól fél, hogy megölik a zsarnoksága miatt.
A válasz és az indoklás 1-1 pont,
összesen 2 pont.
Javaslat. Az esetleges igen válaszok esetén újból tisztázzátok a tanulókkal Cicero történetének mondanivalóját, üzenetét!
Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő

A testfestés művészete									14–15. oldal
1. Várható megfogalmazás: A hennafestésről. Hogyan lehet festeni a bőrt?
A bőrre való festés is lehet bőrbarát.
A tartalomra való helyes vonatkoztatás 1 pont.
Megjegyzés. Többféle megoldás is elfogadható. Egyéni ellenőrzést igénylő feladat.
2. kreatív: alkotó, újat létrehozó, teremtő
motívum: rendszeresen ismétlődő díszítőelem
tradíció: hagyomány
Minden helyes szómagyarázat 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Javaslat. Csak a szövegkörnyezethez illő szómagyarázatot fogadd el!
3. Várható szöveg:
A tetoválás helyett inkább a hennafestést válasszátok, hiszen bőrbarát! Nem marad életre szóló nyoma.
Csak a bőr felszínét érinti, ezért néhány hét alatt lekopik.
Az ajánlás minden jó eleme 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Javaslat. Többféle megoldás is elfogadható, de a kommunikációs partnereket is figyelembe kell venniük
a tanulóknak, azaz többes szám 2. személyben kell fogalmazniuk. Egyéni ellenőrzést igénylő feladat.
4. Bekarikázandó szavak soronként:
• igaz,
• igaz,
• hamis.
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 3 pont.
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5. Egyiptomban, Indiában, Marokkóban.
Az esküvőre.
Ameddig a henna le nem kopik.
A helyes válaszok 3-1-1 pont.
Megjegyzés. Az első kérdésre három országot kell megnevezni, ezért ér 3 pontot.

6. A festendő bőrfelület letisztítása. A hennapép elkészítése. A minta felfestése.
Minden helyes művelet 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Megjegyzés. Más nyelvi megfogalmazás is elfogadható. Például: Letisztítja a festendő felületet. Hennapépet készít. Felfesti a motívumokat.
7. Az ősi minták közé kitalált, egyéni díszítést is lehet tenni.
A helyes értelmezés 1 pont.
8. Várható kérdések: Mennyi idő alatt szívódik fel a henna? Miért nem érheti víz a friss hennafestést? Hogyan
kell eltávolítani a hennapépet? Milyen növényi olajat érdemes használni a hennapép eltávolításához?
A helyes kérdésfeltevés 1 pont.
Megjegyzés. Többféle megoldás is elfogadható. Egyéni ellenőrzést igénylő feladat.
Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő

A szekér meg a hintó									 16–17. oldal
1. A szekér: teherszállításra való.
A helyes megállapítás 1 pont.
A hintó: személyszállításra való, kényelmes, díszes.
Minden helyes megállapítás 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Megjegyzés. Több különbség is található a két jármű között, de csak a leglényegesebbeket kell kiemelniük
a tanulóknak. A pontszámok sugallják, hogy mennyit írjanak.
2. Mátyás király, (szegény) paraszt, kocsis, báró.
Minden helyes szereplő 1-1 pont,
összesen 4 pont.
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3. A valós helyzetet akarta látni az országában.
A helyes ok megfogalmazása 1 pont.
Megjegyzés. Más nyelvi megfogalmazás is elfogadható. A saját szemével akarta látni, hogy mi folyik az országában. Egyéni ellenőrzést igénylő feladat.
4. Az álruhás király nem engedte, hogy a paraszt a szekerével kitérjen a hintó elől.
A bonyodalom megfogalmazása 1 pont.
Javaslat. A bonyodalom megfogalmazásának tartalmaznia kell a két aláhúzott kifejezést. Ha csak az egyik
szerepel, ne adj pontot a feladatért!
5. a) …, nehogy kitérjen a hintó elől.
b) …, ezért felemelte az ostorát.
c) …, amikor felismerte a királyt.
Minden helyes mondatbefejezés 1-1 pont,
összesen 3 pont.
6. a) A báró magasabb rendűnek tartotta magát a kocsisnál és a parasztnál.
b) Úgy megijedt a királytól, hogy szóhoz sem tudott jutni.
Az okok megfogalmazása 1-1 pont.
Javaslat. Az összefüggés kifejtésének tartalmaznia kell a két aláhúzott kifejezést. Természetesen rokon
értelmű megfelelőket is elfogadhatsz, például Lenézte a kocsist és a parasztot. Nem vette emberszámba a
kocsist és a parasztot.
7. A szegény parasztember: szótlan, segítőkész.
Mátyás király: jószívű, igazságos, határozott.
A kocsis: haragos, erőszakos.
A tulajdonságok helyes szétválogatása 1-1 pont,
összesen 7 pont.
8. Várható vázlat:
1. Mátyás király vándorlása
2. A szekér és a hintó találkozása
3. A király álruha nélkül
A megfelelő vázlatpont megfogalmazása 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő
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A kilencöves tatu

18–19. oldal

1. Az USA-ban, Mexikóban, Argentínában, Uruguayban.
Minden helyes országnév 1-1 pont,
összesen 4 pont.
Megjegyzés. Ne fogadd el Kansast és Missourit, mivel ezek nem országok, hanem az Amerikai Egyesült
Államok államai! Az USA helyett viszont elfogadható az Amerikai Egyesült Államok megnevezés is. Az USA
szó toldalékolására helyesírási szempontból is hívd fel a tanulók figyelmét!
2. A testét fedő szarulapok kilenc sorba rendeződnek a hátán keresztben, mint az övek.
Az elnevezés magyarázata 2 pont.
Megjegyzés. Az elnevezés magyarázatának tartalmaznia kell a két aláhúzott kifejezést.
3. Testmérete: 80 cm
A tatuk ivaréretté válása: 6-12 hónap

Testtömege: 20-30 kg
A vemhesség ideje: 120 nap
Minden helyes adat 1-1 pont,
összesen 4 pont.

4.
0,5 m

3,5 m

alvókamra

alvókamra
7m

fészekkamra

A feladat 5 pont.

Megjegyzés. Az alagutak útvonala egyéni elképzelés. Az 5 pont a következőkből tevődik össze: 1 pont
a tatuvár mélysége (0,5–3,5 m), 1 pont a hossza (7 m), 3 pont a két alvókamra és a fészekkamra berajzolása,
megnevezése.
Érdemes előre felhívnod a tanulók figyelmét, hogy méretarányos legyen a rajzuk.
5. Aláhúzandó: rovarokat, kisebb gerinceseket, gyökereket
Minden helyes aláhúzás 1-1 pont,
összesen 3 pont.
6. Várható megfogalmazás:
Éjjelente szerez táplálékot. Szorgosan futkározik, közben meg-megállva szagmintát vesz. Hosszú ormányát a földre nyomja. Erős mellső lábaival ássa ki a táplálékot.
A rövid szövegalkotás maximális pontszáma 5 pont.
Javaslat. Előre hívd fel a tanulók figyelmét, hogy csak annyit írjanak, ahány sor a rendelkezésükre áll! Ezzel
elejét veheted a terjengős megfogalmazásoknak. A feladat értékelésekor a szövegalkotás szempontjait
vedd figyelembe! Természetesen a mintától eltérő megfogalmazás is elfogadható.
A szövegnek tartalmaznia kell az aláhúzott szavakat és kifejezéseket.
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7. A petesejt a sejtosztódás elején négy részre válik, ezért az utódok mindig egypetéjű négyes ikrek.
Az összefüggés megfogalmazása 2 pont.
Megjegyzés. Az összefüggés magyarázatának tartalmaznia kell az okot (a sejt a sejtosztódás elején négy
részre válik) és az okozatot (az utódok mindig egypetéjű négyes ikrek). Ezért 2 pontos a feladat.
8. A számozás sorrendje oszloponként:
A tatu élelemszerző útjairól: 4.		
A tatu föld alatti várairól: 3.			
A tatu szarulapocskáiról: 2.

A tatu élőhelyéről: 1.
A tatu csemetéiről: 5.
Minden helyén lévő szám 1-1 pont,
összesen 5 pont.

Értékelés:
30–28 = kiváló, 27–25 = jó, 24–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő

A medve, mikor kacsa									 20–21. oldal
1. Az olvasó elgondolkozik azon, milyen esetben lehet a medve kacsa.
Álhír.
Egy pesti újságban.
1870-ben.
Deák Ferencet.
Baráti körben. (Baráti társaságban.)
Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 6 pont.
Megjegyzés. Az első kérdésre más megfogalmazás is elfogadható, de derüljön ki, hogy a tanuló érzékeli,
hogy a kacsa szó nem szó szerint értendő a címben, illetve többjelentésű szó.
A válaszokat, ahol szükséges, például 1870-ben, csak toldalékos formában fogadd el!
Egy kis érdekesség. Ráth-Végh István Az emberi butaság története című művéből többek között azt is
megtudhatjuk, miért a kacsa szót használjuk az álhírek, tévedések megnevezésére. A németeknek már
a XV. században volt egy ’blaue Ente’ kifejezésük, amely kék kacsát, azaz lehetetlen dolgot jelentett.
Helmut Wolle Istenek, múmiák, hetérák című könyvében a következő magyarázattal áll elő: „A 19. században is szokás volt még a hatóságok körében, hogy a nem egészen megalapozott jelentéseket n. t. betűkkel lássák el (latinul: non testatum = ellenőrizetlen), és ez a rövidítés – kimondva – Entének hangzott.”
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2. Aláhúzandó:
• gyakori,
• állatkerti lakó,
• tetszését,
• akit pártfogolnak.
Minden jó aláhúzás 1-1 pont,
összesen 4 pont.
3. Valóságos esemény				
Egy öreg asszonysággal történt.		
Majom volt a ketrecben.			
A majom elvette a nő kalapját.		
A nő nem szólt semmit.			

Az újságban megjelent esemény
Deák Ferenccel történt.
Medve volt a ketrecben.
A medve elvette Deák esernyőjét.
Deák Ferenc megszólalt.
Minden jó helyre beírt esemény 1-1 pont,
összesen 8 pont.

4. Deák Ferenc járt az állatkertben, és látta a majmos esetet.
Minden igazságnak megfelelő megállapítás 1-1 pont,
összesen 2 pont.
Megjegyzés. Elfogadható még például: Deák Ferenc szeretett az állatkertbe járni. Nagyon tetszett neki
a medve.
5. Várható megfogalmazás: Az emberek mindent elhisznek, amit az újságban olvasnak. Sok ember kerülhet viszont kellemetlen helyzetbe, ha valótlant írnak róla. Nem tudja elmondani minden újságolvasónak
az igazságot. Ha az érintett kérésére vagy a bíróság ítélete alapján helyesbítést tesznek közzé, az általában
kevesebb hangsúlyt kap, mint a korábbi álhír.
A rövid szövegalkotás maximális pontszáma 5 pont.
Megjegyzés. Előre hívd fel a tanulók figyelmét, hogy csak annyit írjanak, ahány sor a rendelkezésükre áll!
Ezzel elejét veheted a terjengős megfogalmazásoknak. A feladat értékelésekor a szövegalkotás szempontjait vedd figyelembe!
Természetesen a mintától eltérő megfogalmazás is elfogadható, sőt, az internetes kacsákat is belefogalmazhatják.
Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő
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Gergő és az álomfogók									 22–23. oldal
1. Budapesten.
A helyes válasz 1 pont.
Megjegyzés. A Pesten szó nem fogadható el, mert Pest önmagában nem város, csak Budapest része. Fontos
az is, hogy csak toldalékos formában fogadd el a választ.
2. Boglárka: Gergő édesanyja.
Zsó: a mostohatestvére (a nevelőapjának a lánya).
Botlik Géza: az édesanyja férje (a nevelőapja).
Apollónia: az édesanyja barátnője.
Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 4 pont.
Javaslat. Érdemes tisztázni a mostohatestvér fogalmát, illetve a féltestvérét. Utóbbi esetben ugyanis vérségi kapcsolatban vannak, azaz vagy az édesanyjuk, vagy az édesapjuk közös. Gergő esetében ilyen nem áll
fenn, ezért mostohatestvérek Zsóval.
3. Például: esetlen, állandóan botladozó, csetlő-botló, ügyetlen stb.
Minden helyes cselekvés 1-1 pont,
összesen 2 pont.
Megjegyzés. A fenti szavak és kifejezések közül bármelyik két tulajdonság megfelelő, de egyéb megoldás
is elfogadható, ha a tanuló szóban meg tudja indokolni.
4. Aláhúzandó:
• állítólag danászik az esőben (2. bekezdés 2. sor),
• mindeközben repül (2. bekezdés 3. sor).
Minden helyes cselekvés 1-1 pont,
összesen 2 pont.
5. Aláhúzandó: beszélő farkaskölyök.
A helyes aláhúzás 1 pont.
6. Bekarikázandó: Mindennapjait a számítógép előtt tölti, … (3. bekezdés 3–4. sor).
A helyes bekarikázás 1 pont.
7. Bekeretezendő: a www.ekultura.hu ajánlójából (a 2. bekezdés alatti kiemelt sor).
A helyes bekeretezés 1 pont.
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8. Vajákosok, táltosok, sámánok, kuruzslók, dobolók, garabonciások, mágusok és varázslók a világ minden
tájáról.
Minden helyesen lemásolt résztvevő 0,5-0,5 pont,
összesen 4 pont.
9. Bagoly-bükki-völgy.
A helyes válasz 1 pont.
Megjegyzés. A 22. oldalon a szövegben a következőképpen írva: Bagoly-bükki
-völgybe.
Így ismerheti fel a tanuló a helyes írásmódot: Bagoly-bükki-völgy, nem pedig Bagolybükki-völgy.
A dupla elválasztójel használatával a 238. helyesírási szabálypont foglalkozik: Ha a kötőjellel írt
szóösszetételt vagy tulajdonnevet a szóhatáron szakítjuk meg, a kötőjelet csak a sor végén tesszük ki.
Ennek a sor elején való megismétlése csak szakmunkákban szokás, kivételesen, a kötőjeles alapformára
való figyelmeztetés végett.
Bár a könyvajánló nem minősül szaknyelvi szövegnek, de a feladat helyes megoldásához a mi esetünkben nélkülözhetetlen.
10. Gergőnek kell megmentenie a révülők világát az összeomlástól, mert a Gonosz arra készül, hogy tönkretegye a Kilenc Jurta Szövetségét.
A helyes válasz 1 pont.
11. Várható átalakítás:
Ha kíváncsiak vagytok arra, vajon sikerül-e teljesítenie Gergőnek a küldetését, hogy megmentse a révülők
világát, olvassátok el Böszörményi Gyula Gergő és az álomfogók című regényét!
A helyes átalakítás 2 pont.
Megjegyzés. Az átalakításnak tartalmaznia kell a küldetés megnevezését és az elolvasásra vonatkozó
felszólítást.
Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő

Láthatatlan kiállítás
1. lát:

24–25. oldal

kiált:

⠇⠈⠞

⠅⠊⠈⠞

Minden Braille-írással helyesen leírt szó 1-1 pont,
összesen 2 pont.

Megjegyzés. Az üres karikák nélkül is elfogadható a feladat megoldása, de így jobban elkülönülnek
a betűknek megfelelő Braille-írás jelei.
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2. Bőr, fül, orr.
Minden helyesen megnevezett érzékszerv 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Megjegyzés. Csak az érzékszerveket fogadd el, a tapintás, hallás, szaglás szavakat azonban ne, mert ezek az
érzékelési módok megnevezései!
3. Azért, hogy bemutassa, milyen érzés látás nélkül élni, hogyan erősödik fel a többi érzékszerv.
Minden helyesen megnevezett cél 1-1 pont,
összesen 2 pont.
4. Vakok és látássérültek.
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 2 pont.
5. a) Telefonon, e-mailben.
Minden helyes mód megnevezése 1-1 pont,
összesen 2 pont.
b) 2400 · 28 = 67 200. A belépőjegyek ára 67 200 Ft.
Az elvégzendő művelet felírása 1 pont, a helyes végeredmény 1 pont,
összesen 2 pont.
Megjegyzés. Azt kell figyelembe venni, hogy 20 fő felett csoportos jegyet lehet vásárolni.
6. a) 9300 · 4 = 37 200 Ft
A helyes eredmény 1 pont.
b) 7900 · 4 = 31 600
37 200 – 31 600 = 5600 Ft
A helyes eredmény 1 pont.
7. Bekarikázandók:
• két gimnáziumi tanár,
• három tanító,
• egy középiskolai igazgató,
• négy általános iskolai osztályfőnök,
• négy napközis nevelő.
Minden helyesen bekarikázás 1-1 pont,
összesen 5 pont.
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8. IGAZ, HAMIS, HAMIS, IGAZ, IGAZ
Minden helyes X 1-1 pont,
összesen 5 pont.
Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Mit hoz az új év?										26–27. oldal
1. Bekarikázandó:
• mit hoz az év,
• férfinak,
• hagymakalendáriumból,
• december 25-én,
• XIII. Gergely pápa,
• pihentek, ettek, ittak,
• frissek akartak lenni egész évben.
Minden helyesen bekarikázott válasz 1-1 pont,
összesen 7 pont.
2. A számozás helyes sorrendje soronként:
a naptárreformról: 2.		
a hagymakalendáriumról: 4.
az újévi étrendről: 6.			
az emberek reményeiről: 1.
a hajnali mosakodásról: 5.
Minden helyén lévő szám 1-1 pont,
összesen 5 pont.
3. Sót tettek tizenkét gerezd fokhagymába. Minden gerezd egy-egy hónapot jelképezett. Amelyikben
nedves lett a só, abban a hónapban sok esőre vagy hóra lehetett számítani. Amelyikben nem, az csapadékmentes lesz.
A rövid szövegalkotás maximális pontszáma 5 pont.
Javaslat. Előre hívd fel a tanulók figyelmét, hogy csak annyit írjanak, ahány sor a rendelkezésükre áll!
A feladat értékelésekor a szövegalkotás szempontjait vedd figyelembe!
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7. Áthúzandó:
• tyúkhúsleves,
• nyúlpaprikás,
• sült csirke.
Minden helyesen bekeretezett étel 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Ajánlás. Hívd fel a tanulók figyelmét az utasításban a nem szóra! Csak az áthúzást fogadd el!
Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő

Hideg töltött paprikák									28–29. oldal
1. C-vitamint.
Könnyen, fél óra alatt elkészíthető.
Hideg sült húsokhoz.
A helyes válaszok értéke 1 pont,
2 pont,
1 pont.
Megjegyzés. A 2. kérdésben fel kell ismernie a tanulónak, hogy nem a recept (paprikából készült zöldségétel), hanem az elkészítési mód főbb jellemzőiről van szó. Két információt – könnyen elkészíthető, illetve fél
óra alatt elkészíthető – kell figyelembe vennie a tanulónak, ezért jár 2 pont a válaszért.
2. Juhtúró, vaj.
Minden helyesen megjelölt hozzávaló 1-1 pont,
összesen 2 pont.
3. 20 dkg vajat, 1 fej vöröshagymát, 1 tubus (üveg vagy flakon) mustárt, 10 dkg krémtúrót, 1 csomó kaprot,
1 csomó petrezselyem zöldjét, 4 nagy paprikát.
Minden szükséges hozzávaló 1-1 pont,
összesen 7 pont.
Ajánlás. Valójában bevásárlólistát állítanak össze a tanulók, ezért a mennyiséget is írják oda. Erre érdemes
felhívnod a figyelmüket a feladat elvégzése előtt. A vaj esetében össze kell adniuk a kétszer 10 dkg-ot.
Bár a gyakorlatban általában nem egy fej vöröshagymát veszünk, de ilyen mennyiséget is lehet vásárolni.
A mustárt pedig tubusban, flakonban vagy üvegben árulják. A kaprot és a petrezselyem zöldjét azonban
nem apróra vágva lehet beszerezni.
A tapasztalatok szerint a hozzávalók közül sokszor elfeledkeznek a paprikáról, pedig azt is meg kell
vásárolni, mert nem tudják mibe tenni a tölteléket. A kérdésfeltevésből adódóan a hozzávalókat -t toldalékkal kell ellátni.
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4. 20 dkg
A hiányzó mennyiség helyes megállapítása 1 pont.
5. A körözött a pirospaprikától, a fehér juhtúrótól és a vajtól lesz rózsaszín színű. A fokhagymakrém zöld
színét az apróra vágott kaportól és a petrezselyem zöldjétől kapja.
Az indoklás minden eleme 1-1 pont,
összesen 5 pont.
Megjegyzés. Az aláhúzott kifejezéseknek szerepelniük kell az indoklásban.
6. A hűtőszekrényben a hideg hatására megdermed a krém.
A helyes indoklás 1 pont.
7. Várható ajánlás:
Ha barátaitokat vendégül látjátok, jólesik nekik, ha ti készítetek valami finomságot. A C-vitaminban gazdag
hideg töltött paprika főleg téli bulikon hasznos a szervezetnek. A színes falatokat a legválogatósabbak is
biztosan megkóstolják. A vitaminkarikák mellé azért nem árt néhány szelet sült hús is, hogy jóllakjanak
a vendégeitek.
A szövegalkotás maximális pontszáma 5 pont.
Megjegyzés. Előre hívd fel a tanulók figyelmét, hogy egyrészt a szöveg címzettjei többes szám 2. személyűek, másrészt csak annyit írjanak, ahány sor a rendelkezésükre áll! Természetesen egészen más tartalmú szöveg is lehet jó. A feladat értékelésekor a szövegalkotás szempontjait vedd figyelembe!
Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Egyszemélyes játék									30–31. oldal
1. Aláhúzandó:
• táblás játék,
• egy személy is játszhatja,
• kétféle figurával kell játszani.
Minden helyes aláhúzás 1-1 pont,
összesen 3 pont.
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2. Ceruza, vonalzó, olló, ragasztó.
Minden helyes eszköz megnevezése 1-1 pont,
összesen 4 pont.
Megjegyzés. A szükséges eszközökre a játéktábla készítésének leírásából kell következtetnie a tanulónak.
Például a négyzetek rajzolásához feltétlenül kell ceruza és vonalzó. A két nagy négyzetet ki kell vágni, ehhez
ollóra, az összeillesztéshez ragasztóra van szükség.
3. A kartonlap és az eszközök előkészítése.
Két kilenc x kilenc cm-es négyzet rajzolása.
A két négyzet kivágása.
A három x három cm-es mezők berajzolása a két négyzetbe.
A négyzetek beszámozása egytől tizenhétig.
A két négyzet összeillesztése a kilences számú mezőnél.
A két négyzet összeragasztása a kilences számú mezőnél.
Minden helyes kiegészítés 1-1 pont,
összesen 11 pont.
Megjegyzés. A kiegészítés során minden elemet külön kell pontozni.
4.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A rajz 2 pont.

5. Aláhúzandó:
• egy lépés a szomszédos mezőre,
• egy ugrás a szomszédos figurán át az üres mezőre.
Minden helyes aláhúzás 1-1 pont,
összesen 2 pont.
6. A kétféle figurák helyet cserélnek, és a 9-es mező üres.
A helyes megfogalmazás 2 pont.
7. Így meg lehet számolni, hány mozdulattal sikerült megoldani a feladatot.
A helyes indoklás 1 pont.
Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő
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Robotporszívó										32–33. oldal
1. Kiváltja a porszívózás fárasztó munkáját.
Okostelefonról is lehet működtetni.
Különféle padlótípushoz használható.
Minden helyes indok 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Megjegyzés. Más indok is elfogadható, ha alá tudja támasztani a tanuló.
2. A garázsba és az erkélyre.
Az előszobában.
Minden helyes helyszín 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Megjegyzés. Fontos a toldalékok helyes használata is.
3. A padlóig leérő függönyöket felhajtom (az ablakpárkányra teszem), a vezetékeket valamire rárakom.
Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 2 pont.
Megjegyzés. Más megoldás is elképzelhető.
4. Működik a robotporszívó.
Valami hiba van a működésben.
A kijelzők megfelelő értelmezése 1-1 pont,
összesen 2 pont.
5. Bekarikázandó: kb. másfél m2-t.
A helyes bekarikázás 1 pont.
Megjegyzés. A 250 m2 osztva 2,5 órával (150 perccel) = 250 : 150 = 1,66… m2/perc.
6. A helyes kiegészítés:
• 1 óra 30 perc,
• 84 m2.
A mondatonkénti helyes kiegészítés 1-1 pont,
összesen 2 pont.
7. Válaszol, hogy meg lehessen találni. Tud köszönni. Szól, ha takarítani kezd, ha lemerülőben van.
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 4 pont.
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8. Várható szöveg:
Drága Nagyi! Tudom, hogy nagyon fárasztó számodra a porszívózás. Ez a robotporszívó most már elvégzi
helyetted. Az okostelefonodról tudod irányítani. A lakásod egész területét tárolja a memóriájában. Neked
csak el kell indítanod, és nyugodtan pihenhetsz.
A szövegalkotás 3 pont.
Megjegyzés. A három pont összetevői: 1 pont a megszólításért, 1 pont azért, hogy milyen házimunkát
könnyít meg, 1 pont, hogy mi a legfőbb előnye.
Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő

Toldi Miklós szerelme									34–35. oldal
1. Arany János és Toldi Miklós kapcsolatáról.
A Toldi című elbeszélő költemény rövid tartalmáról.
Minden helyes aláhúzás 1-1 pont,
összesen 2 pont.
2. Rozgonyi Pál: Rozgonyi Piroska édesapja. vagy Nemes.
Tar Lőrinc: Toldi Miklós egyik csatlósa. vagy Rozgonyi Piroska férje.
Jodok lovag: Annak a cseh bajnoknak a fia, akit Toldi Budán megölt.
Minden helyes meghatározás 1-1 pont,
összesen 3 pont.
3. fiúsít: leánygyermeket a fiút megillető öröklési jogokkal ruház fel
csatlós: fegyverhordozó, kísérő
sírrablás: a halottal eltemetett értékeknek a sír(bolt)ból való elrablása
Minden helyes szómagyarázat 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Javaslat. Csak a szövegkörnyezethez illő szómagyarázatokat fogadd el! A csatlós esetében például nem jó
a lovász meghatározás.
4. álnok, ellop vagy elrabol, feleségül veszi,
megszakadt a szíve vagy belehalt,
eltemették, éjszaka,
meggyanúsították.
Minden helyes kifejezés 1-1 pont,
összesen 7 pont.
Megjegyzés: Más rokon értelmű szó vagy kifejezés is elfogadható.
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5. A sértett büszkesége miatt.
Megjegyzés. Más megoldás is elfogadható, például: Miklós, a szerelme megsértette, mert Tar Lőrincnek
nyerte el a kezét a párviadalban.
A helyes válasz 1 pont.
6. Aláhúzandó: kolostor.
A helyes aláhúzás 1 pont.
7. Rozgonyi Piroska: Dacból férjhez ment Tar Lőrinchez, pedig Toldi Miklósba volt szerelmes.
Tar Lőrinc: Csalással szerzett magának feleséget. vagy Elvette Rozgonyi Piroskát, aki Toldiba volt szerelmes.
Toldi Miklós: Későn döbbent rá, hogy szerelmes Rozgonyi Piroskába.
Minden helyes ok megfogalmazása 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő

Kiszehajtás, villőzés									36–37. oldal
1. Aláhúzandó: virágvasárnap, a húsvét előtti vasárnap. (1. bekezdés 1. sor)
Minden helyes aláhúzás 1-1 pont,
összesen 2 pont.
2. Bekarikázandó:
• Nógrád,
• Pest,
• Heves (megye).
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 3 pont.
3. Női ruhába öltöztetett szalmabábu, amelyet sokféleképpen neveztek.
A meghatározás két tagmondata 1-1 pont,
összesen 2 pont.
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4. Bekarikázandó:
• kisze, (2. bekezdés 2. sor)
• kiszőce, (2. bekezdés 3. sor)
• kice,
• kiszice,
• kicice,
• kivevice,
• banya.
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 7 pont.
5. ég: lángol			

ég: mennybolt.
A két jelentés megadása 1-1 pont,
összesen 2 pont.

6. Fűzfaágakra, szalagokra, kukókra, azaz kifújt hímes tojásokra.
A felsorolás minden eleme 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Megjegyzés. A kukó és a kifújt hímes tojás ugyanazt jelenti, ezért elég az egyiket leírni. Ha mind a kettő szerepel a válaszban, akkor is 1 pontot ér. A tanulóknak a toldalékolásra is ügyelniük kell.
7. a) és b)
Van maguknak virágvasárnapjuk?
Nem.				Igen.
A lányok továbbálltak.		
Eldalolták a villőzés énekét.
Az ábra minden eleme 1-1 pont,
összesen 5 pont.
8. Éneklés után a gazdaasszony az egyik ágból letört egy gallyacskát. Minden lánynak megvesszőzte a derekát vele. A következő varázsszöveget mondta: „Menjetek mind férjhez!” Ajándékul tojást adott nekik.
Minden helyes válaszelem 1-1 pont,
összesen 5 pont.
Megjegyzés. A válaszban az aláhúzott kifejezéseknek vagy rokon értelmű megfelelőjüknek szerepelniük kell.
9. Bekarikázandó: a tavasz behozatalát.
A helyes bekarikázás 1 pont.
Értékelés:
30–28 = kiváló, 27–25 = jó, 24–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő
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Mikor jön a 9-es autóbusz?								38–39. oldal
1.

metró

villamos

trolibusz

autóbusz

HÉV

Minden helyes kiegészítés 1-1 pont,
összesen 5 pont.
Megjegyzés. A HÉV a Helyiérdekű Vasút rövidítése. Olyan vasutat jelöl, amelynek a megépítése egy térség,
régió érdeke, és nem országos érdek. A magyar HÉV szó eredetileg az 1880 után alakult helyiérdekű vasúttársaságok állandó rövidítése volt. Magyarországon egyedül Budapesten közlekedhetünk HÉV-vel.

2. Kiegészítendő:
• 7 percre,
• 9 percre.
Minden helyes kiegészítés 1-1 pont,
összesen 2 pont.
3. Járatindulások: 7:06, 7:12, 7:18, 7:24, 7:30, 7:36, 7:42, 7:48, 7:54.
A járatindulások felsorolása 5 pont.
Javaslat. A feladat megoldása előtt tisztázzátok a tanulókkal, hogy a 7:00 és a 8:00 óra közötti időintervallumba a 7:00 és a 8:00 óra nem tartozik bele (matematikaórán tanultak). Tehát az első járat 7:00 és 8:00
óra között 7:06-kor indul. A menetrend ad útbaigazítást, hogy 6:00 órától is 6 percenként járnak a 9-es
autóbuszok, azaz 7:00-kor is indul egy, de ez a 8:00 órához hasonlóan nincs benne a megadott időintervallumban.
A kilenc indulási időpontért 5 pontot lehet elérni. Minden hibás vagy kimaradt időpont miatt
0,5 pontot szükséges levonni.
4. Beírandó megállapítások:
• I,
• I,
• H.
Minden helyes megállapítás 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Megjegyzés. A harmadik megállapítás eldöntéséhez azt kell figyelembe vennie a tanulónak, hogy mun
kaszüneti napokon 5 járat indul 8:00 és 9:00 között, tanítási szünetben pedig 8 járat.
Munkaszüneti napokon a 8:00-kor induló járatot nem kell beleszámolni, mert az nem tartozik a feladatban megadott időintervallumba.
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5. 7 percet.
9 óra 47 perckor (9:47-kor).
Minden helyes válaszelem 1-1 pont,
összesen 3 pont.
6. A 17-es, 18-as, 41-es villamosra, a 109-es autóbuszra.
A felsorolás minden eleme 1-1 pont,
összesen 4 pont.
7. Tizennyolc óra huszonegy perckor.
A helyes válasz 1 pont.
8. Az uszoda értelmezésre szolgáló köznévi tag.
A Sportuszoda intézménynév eleme.
A helyes megfogalmazás 1-1 pont,
összesen 2 pont.
Megjegyzés. A feladat a nyelvtanórán megismert 190. helyesírási szabálypont alapján oldható meg.
Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Az időjárás előrejelzése								40–41. oldal
1. A számozás sorrendje:
• A barométer feltalálásáról. 2.,
• A meteorológiai ballonokról. 5.,
• A nemzeti meteorológiai szolgálatok ágazatairól. 3.,
• Az időjárás tudományának első tankönyvéről. 1.,
• A világ meteorológiai távközlési központjairól. 6.,
• A speciális hurrikán-előrejelzésről. 4.
Minden helyes sorrendben leírt szám 1-1 pont,
összesen 6 pont.
2. A meteorológia az időjárási jelenségekkel és azok törvényszerűségeivel foglalkozó tudományág.
A meghatározás minden eleme 1-1 pont,
összesen 2 pont.
Megjegyzés. Egy pontot ér a legközelebbi nemfogalom (tudományág) és egy pont a megkülönböztető
jegy (időjárási jelenségekkel és azok törvényszerűségeivel).
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3. Kr. e. 384–322 között élt görög filozófus. Ő írta meg az időjárás-tudomány első tankönyvét Meteorologica
címmel.
Minden helyes adat 1-1 pont,
összesen 4 pont.
Megjegyzés. Az aláhúzott kifejezéseknek szerepelniük kell a válaszban.
4. Akkor fedezték fel a barométert, a higanyos hőmérőt, amelyekre feltétlenül szükség volt a meteorológiai
állomások működéséhez.
A kifejtés minden fontos eleme 1-1 pont,
összesen 2 pont.
Megjegyzés. Az aláhúzott kulcsszavaknak szerepelniük kell a kifejtésben.
5. Aláhúzandó: …a megfigyelési eredményeket csak lassan tudták továbbítani. (2. bekezdés 5–6. sor)
A helyes aláhúzás 1 pont.
6. Közlekedés-, repülés-, agrármeteorológia, tengeri időjárási szolgálat.
A felsorolás minden eleme 1-1 pont,
összesen 4 pont.
7. Áthúzandó:
• napsütés,
• felhőzet,
• dér,
• szárazság.
Minden helyes áthúzás 1-1 pont,
összesen 4 pont.
Megjegyzés. Az utasításban két dolgot szoktak figyelmen kívül hagyni a pontatlanul olvasó és értelmező
tanulók. Azt kell kiválasztaniuk, hogy miről nem ad tájékoztatást a katasztrófaszolgálat. A válaszadás módja pedig áthúzás. Ne köss kompromisszumot! Csak az utasításnak megfelelő választ fogadd el!
8. Bekarikázandó számadatok az 5. bekezdésben:
• 30 km (4. sor)
• 2 m (6. sor)
• 30 km (7. sor)
• tízszeresére (7. sor)
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 4 pont.
Megjegyzés. A 7. sorban szereplő tízszeresére is számadat.
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9. Oroszország, Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália.
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Értékelés:
30–28 = kiváló, 27–25 = jó, 24–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő

Internetes meteorológia								42–43. oldal
1. Észak-Dunántúl.
A helyes válasz 1 pont.
2. A győri időjárás aktuális és Észak-Dunántúl hétnapos előrejelzésének ismertetése.
A helyes megfogalmazás 1 pont.
3. A különböző betűtípusokkal és színekkel az olvasók figyelmét keltik fel.
A helyes válasz 1 pont.
Megjegyzés. A válasz ennél bővebben is megfogalmazható. Elfogadható az is, ha valamelyik tanuló
a lényegkiemelésre vagy az adatok megkülönböztetésére helyezi a hangsúlyt.

4. Győr-Moson-Sopron megye.
A helyes válasz 1 pont.
5. a) Bekarikázandó: május 16. csütörtök
Megjegyzés. Ekkor esik a legtöbb eső a három esős nap közül.
b) Bekeretezendő: május 19. vasárnap
c) Áthúzandó: május 14. kedd (8 °C)
Minden helyesen jelölés 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Megjegyzés. A válaszadás módja igen változatos: bekarikázandó, bekeretezendő, áthúzandó. Ne köss kompromisszumot! Ha például áthúzás helyett a tanuló aláhúzza a választ, ne fogadd el! Csak az utasításnak
megfelelő választ!
6. km/h
A helyes válasz 1 pont.
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7. csütörtök: északkeleti szél, az erőssége 20 km/h.
szombat: északi szél, az erőssége 5 km/h.
Minden helyesen jelölés 1-1 pont,
összesen 2 pont.
8. Várható időjárás-előrejelzés:
Észak-Dunántúl mai időjárása az évszaknak megfelelő. Enyhén felhős az ég, de csapadék nem várható.
A felhők mögül gyakran kisüt a nap. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 °C, a legmagasabb 17 °C. Az északi
szél csupán 5 km/h sebességgel fúj.
A rövid szövegalkotás maximális pontszáma 5 pont.
Megjegyzés. Előre hívd fel a tanulók figyelmét, hogy csak annyit írjanak, ahány sor a rendelkezésükre áll!
Ezzel elejét vehetjük a terjengős megfogalmazásoknak. A feladat értékelésekor a szövegalkotás szempontjait vedd figyelembe! Természetesen a mintától eltérő megfogalmazás is elfogadható.
Értékelés:
15–14 = kiváló, 13–12 = jó, 11–10 = közepes, 9–8 = elfogadható, 7–0 = nem megfelelő

Kosárlabda az utcán									45–46. oldal
1. Egy palánkra játsszák.
A helyes válasz 1 pont.
2. Csak félhivatalos szabályai vannak.
A helyes válasz 1 pont.
3. Az utcai kosárlabda népszerűsítése. Melyik a legjobb csapat.
Minden helyes célkitűzés 1-1 pont,
összesen 2 pont.
4. Bekarikázandó:
a) 4,
b) a pályafelügyelők,
c) az a játékos, aki ellen elkövették,
d) 5.
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 4 pont.
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5. Ha az ellenfél játékosai a 3 perces várakozási idő letelte után sem jelennek meg. Ha az ellenfél egyik játékosa zsákol. Ha súlyos, ismétlődő sportszerűtlenség miatt az ellenfelet leléptetik. Súlyos ismétlődő sportszerűtlenség miatt. A csapatkísérők sportszerűtlenül viselkednek.
Minden helyesen megfogalmazott ok 1-1 pont,
összesen 4 pont.
Megjegyzés. A második oknál következtetnie kell a tanulónak, mert a kizárás, leléptetés mindig a vétlen
csapatnak jelent 21:0-s győzelmet.
6.
• I,
• H,
• H,
• I,
•I
Minden helyesen megállapítás 1-1 pont,
összesen 5 pont.
7. Egyéni megoldás. Például: A játékosok egymás között egyeznek meg a játékszabályokban. Nincs döntetlen. A szabadban játsszák. Sportszerű játék.
Minden helyesen felsorolás 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Megjegyzés. Többféle megoldás is elfogadható.
Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő

Szórólap											46–47. oldal
1. Bekarikázandó: augusztus 4-én délután 2 óráig.
A helyes bekarikázás 1 pont.
2.

Egy adag

Fizetendő összeg

Gyerekadag

Egy napra

Egy hétre
napi
rendeléssel

Egy hétre
előrendelés
esetén

900 Ft

45 000 Ft

40 500 Ft
4 500 Ft

Megtakarítás

Egy napra

Egy hétre
napi
rendeléssel

Egy hétre
előrendelés
esetén

450 Ft

2 250 Ft

2 025 Ft
225 Ft

Minden helyes adat 1-1 pont,
összesen 8 pont.
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Megjegyzés. A szórólap következő mondata szokott gondot okozni: A szünidőben gyermekadag fél áron!
Mivel a szórólapon csak egy ár, a menü ára olvasható, ezért a fél áron kifejezés csak erre vonatkoztatható,
tehát a gyermekadag 450 Ft-ba kerül. Az is kiolvasható az idézett mondatból, hogy gyermekadag csak
szünidőben rendelhető.
3. a) Telefonon, interneten.
A helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 2 pont.
b) Egyéni megoldás
A megfelelő érdeklődésért 2 pont.
Megjegyzés. Többféle megoldás is elfogadható. Egyéni ellenőrzést igénylő feladat. Előzetesen hívjuk
fel a tanulók figyelmét, hogy nekik kell megválasztaniuk a kommunikációs csatornát és a partnert!
Ez meghatározza a megfogalmazás mikéntjét és a szóhasználatot is.
4. hétfő: B menü
csütörtök: C menü

kedd: A menü
péntek: B menü

szerda: C menü
Minden helyesen megválasztott menü 1-1 pont,
összesen 5 pont.

5. Egyéni feladatmegoldás
A menü összeállítása és helyes leírása 1-1 pont,
összesen 2 pont.
Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő
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A szövegfeldolgozás módszertani lépései
Az olvasás jelrendszerének elsajátíttatásával és az olvasástechnika eszközzé fejlesztésével a tanító teremt
feltételt a tanulók számára az írott szövegek tartalmának önálló megértéséhez. A szövegek értelmezésével
felkészíti őket a lényeg megértésére, a mélyebb tartalmi rétegek felfogására.
Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy a tanulók többsége a 4. évfolyam végére még csak az értő
olvasás szintjére jut el. Csak az értelmező olvasás szintjén képesek a tanulók „a sorok között is olvasni”, szó
képeket értelmezni és megérteni. Ez azonban nem megy máról holnapra. Türelmesen, sok-sok gyakorlással,
a különböző képességek együttes fejlesztésével juttathatod el a tanítványaidat az olvasásnak erre a magasabb szintjére. Ezt a szintet a 8. évfolyam végére kell elérniük.
Az olvasási képesség fejlődése terén – Lénárd Ferenc nyomán – a következő szinteket különböztethetjük meg:
1. szint
Olvasástechnika
A betűk felismerése, összeolvasása, dekódolás.
2. szint
Értő olvasás
A szövegben kifejtett gondolatok, információk szó szerinti megértése. A feltett kérdésekre a szövegben való
visszakereséssel megadható a válasz. Erre a szintre a 4. évfolyam végére kell(ene) eljuttatni a tanulókat.
3. szint
Értelmező olvasás
A szöveggel kapcsolatos kérdésre közvetlenül nem adható meg a válasz. A szó szerinti megértésen túl
a sorok mögé kell látni, azaz ki kell következtetni a választ. Ok-okozati viszonyokat kell megérteni. Továbbá
szükség van a rejtett gondolatok, a mögöttes, illetve alkalmi jelentések feltárására. Az olvasónak az olvasottak alapján különböző „fordításokat” kell végeznie, például átfogalmazás, rajz készítése, cselekvés végzése.
Ki kell deríteni nemcsak a hiányzó szavakat, kifejezéseket, hanem az írói szándékot is. Ezt a szintet 8. évfolyam végére kell elérniük a diákoknak.
4. szint
Bíráló (kritikai) olvasás
Ezen a szinten az olvasó már képes az olvasottakat összevetni saját tapasztalataival, más forrásokkal. El tudja
különíteni a tényt a véleménytől. Képes felfedezni az ellentmondásokat és a hibákat. Értékeli a szöveget, más
szöveghez, erkölcsi normához viszonyítja. Feltárja a szerző viszonyát a témához. A középiskolai fejlesztés
feladata elérni ezt a szintet.
5. szint
Alkotó (kreatív) olvasás
A legfelső szinten az olvasó képes belső képeket alkotni, az olvasottakat megjeleníteni, ellentmondásokat
megszüntetni. Bele tudja élni magát egy-egy szereplő helyzetébe. Tudja folytatni vagy megváltoztatni
a történetet.
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Ezek a szintek természetesen nem különülnek el élesen egymástól, sőt, már alsó tagozaton is kapnak
olyan feladatokat a tanulók, amelyek egy magasabb szint eléréséhez szükségesek.
Az olvasmányok tartalmi és formai vizsgálata fejleszti a tanulók ítélőképességét, erkölcsi és esztétikai értékek iránti fogékonyságát. Ez lehetőséget teremt az elemi irodalmi ismeretekkel kapcsolatos tapasztalatok
megszerzésére, irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a magyar nyelv
és a magyar kultúra érzelmi átélésére, az olvasás megszerettetésére. Az önálló tanulás képességének fejlesztése során már az alsó tagozaton feladat – az olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva –
a megismerőképességek intenzív fejlesztése, a tanulási szokások és technikák tanulása, a könyvtárhasználat
helyes módjának, az információszerzés lehetőségeinek megismerése, helyes szokásainak elsajátíttatása.
A következőkben azokat az olvasási és gondolkodási műveleteket veszem sorra, amelyek a legalkalmasabbak a didaktikus, az elbeszélő (szépirodalmi) és a magyarázó-értelmező (ismeretterjesztő) szövegek információtartalmának megragadására, egyben lehetővé teszik a használható és hasznosítható olvasói szokások kialakítását, kialakulását is.

A didaktikus szövegek
A didaktikus szövegek célja az olvasónak címzett valamilyen utasítás közlése. Minden tankönyvben, munkafüzetben, feladatgyűjteményben találkoznak a tanulók utasításokkal. Nemcsak az alsó tagozaton, hanem
még 5. és 6. évfolyamon is igen nagy gondot kell fordítanunk az utasítások értelmezésére, hiszen ha a tanuló
nem érti, mit kell tennie, nem tudja megoldani a feladatot sem.
Minden új feladattípus utasítását – még felső tagozaton is! – érdemes először közösen, tanári irányítással
értelmezni, majd ezt követően a tanulók már önállóan is elvégezhetik ezt a műveletet. Az utasítások szövegében a következőket kell megvizsgálni:
1. Mi az utasítás tárgya?
2. Mi a megoldandó probléma?
3. Mi a válaszadás módja?
Konkrét példákon:
Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 15. oldal:
4. Karikázással jelöld, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis!
A levelek fejlődésével csökken a bennük lévő színezőanyag mennyisége.		

igaz

hamis

A henna leveleit porrá őrlik a festéshez.						

igaz

hamis

A henna északi gyógynövény.							igaz

hamis

Az utasítás tárgya: Állítások értelmezése.
A megoldandó probléma: Eldönteni az állításokról, hogy igazak vagy hamisak.
A válaszadás módja: Bekarikázás.
Ilyen esetben a gyerekekkel grafikusan is kiemeltetheted az utasításban a karikázással kifejezést!
Ne fogadj el a válaszban más válaszadási módot: aláhúzást, áthúzást, keretezést stb.
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Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 37. oldal
7. Sorold fel, mire volt szükség a villő készítéséhez!
Fűzfaágakra, szalagokra, kukókra, azaz kifújt hímes tojásokra.
Az utasítás tárgya: A villő készítése.
A megoldandó probléma: A villő készítéséhez szükséges dolgok felsorolása.
A válaszadás módja: Írás.
Ebben a feladatban az okozhat problémát, hogy a tanulók nem a megfelelően toldalékolt szóval
válaszolnak a mire? kérdésre, hanem a következőképpen írják le a szavakat: fűzfaágak, szalag, kukók.
Ezzel szemben a mire? kérdésre a fűzfaágakra, szalagokra, kukókra a nyelvileg helyes válasz.
Érdemes tehát az utasítás értelmezésekor külön kiemelni a kérdőszót: mire?, és felhívni a tanulók figyel
mét, hogy önellenőrzéskor olvassák el magukban a választ, és ellenőrizzék, megfelelően toldalékoltak-e
minden szót.
A válaszok helyesírási és nyelvhelyességi, esetleg stilisztikai értékelésére minden órán sort kell keríte
nünk. Így talán sikerül kiküszöbölnünk azt a gyakori problémát, hogy a gyerekek többsége csak a magyar
órákon figyel oda a helyesírásra, a nyelvhelyességre, a stílusra.

Az elbeszélő szövegek
Az elbeszélő típusú szövegek azok a folyamatos, összefüggő írásos szövegek, amelyek célja egy történet,
egy esemény leírása. E szövegtípus jellemzői a következők: emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmek
hatásos megformálása, a személyes hangvétel, az olvasóra gyakorolt érzelmi hatás. Idetartoznak: a mesék,
novellák, esszék stb., amelyek a szerző szubjektivitását is tükrözik, illetve az objektív jellegű szövegek, mint
például az útleírások vagy a tudósítások.
1. Ismerkedés a szöveggel
Ez történhet bemutató olvasással, követő olvasással vagy néma (csendes) olvasással. Az érzelmekre ható
elbeszélő szövegekkel (mesék, novellák stb.) való ismerkedés esetében mindenképpen a tanári bemutatást javaslom, nemcsak tantárgy-pedagógiai, hanem nevelési szempontból is. Az érzelmi nevelést
a tanár–diák kapcsolatban is nagyon fontosnak tartom. A tanulók tapasztalják meg azt, hogy a tanáruknak
is vannak érzései, érzelmi megnyilvánulásai.
Bizonyos esetekben lehetővé teheted, hogy a tanulók kövessék a könyvükben a bemutató olvasást.
Nagyon kivételes esetben érdemes egy-egy elbeszélő szöveget előre elolvastatnod a tanulókkal. Ezt
a módszert általában nagyon terjedelmes szövegek feldolgozásakor alkalmazzuk. Igaz, hogy a gyakorlatban sajnos ritkán lehet elérni, hogy minden tanuló otthon elolvassa a feldolgozandó szöveget. Ha csak
egyetlen tanuló is akad, aki ezt nem tette meg, nem tud bekapcsolódni az órai munkába, nem tud aktív
szereplője lenni a szövegfeldolgozási vagy tanulási folyamatnak.
2. A tartalom felidézése
A szöveggel való megismerkedést minden esetben kövesse legalább olyan szinten a tartalmi felidézés,
hogy fogalmaztasd meg a tanulókkal, miről szólt a szöveg.
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3. A cím és a szöveg kapcsolata
A cím funkciójából érdemes kiindulni. A jó cím utal a tartalomra, érdeklődést keltő és rövid. A cím teremti
meg a szöveg globális kohézióját is.
4. Címadás
Adass a gyerekekkel más címet a szövegnek! A tanulói címvariációk meghallgatása arra is jó, hogy képet
kapjunk, mennyire értették meg az olvasott szöveget. Ezt a feladatot a szövegfeldolgozás befejezéseként
is megoldathatod velük.
5. Szómagyarázat
A klasszikus elbeszélő szövegek többségét a mai tankönyvszerzőknek lábjegyzetekkel kell ellátniuk, hiszen tanítványaink többségének ismeretlen a szavak és kifejezések többsége. Ha lehetőséged van rá, amit
csak tudsz, szemléltess. A mai gyerekek számára ugyanis Arany János szép mívű sora: „Ösztövér kútágas
hórihorgas gémmel” teljesen értelmezhetetlen. Ahogy mondani szoktam: ebből a négy szóból négynek
nem ismeri a jelentését. Egy gémeskútról készült fotó bemutatása sokat segíthet a megértésben. Ehhez
a képhez kötheted az ösztövér és hórihorgas szavak értelmezését is. Nem sokkal jobb a helyzet a 20. századi
prózánál sem. Hogyan lehet kamaszokat olvasóvá nevelni olyan szövegeken, amelyek nagy részét a szókincsbeli hiányosságaik miatt nem értik meg? Vallom, hogy a számukra érthető, ezáltal élvezhető szövegeken juttathatjuk el őket odáig, hogy klasszikusokat is szívesen olvassanak, de ehhez rengeteg szókincsfejlesztő feladatra is szükség van.
Az elbeszélő szövegek esetében is használhatjuk azokat az eljárásokat, amelyeket a magyarázó-értelmező szövegeknél: szövegösszefüggés, tanulói magyarázat, tanári magyarázat, szótár és lexikon, valamint
az internet használata. A szemléltetésnek az irodalmi szövegek esetében is kitüntetett szerepe van.
6. A helyszínek, időpontok, szereplők, események megnevezése
Ezek kiemelésében már elég nagy gyakorlattal rendelkeznek a tanulók felső tagozaton. Alsó tagozatos
korukban nemcsak olvasásból, hanem fogalmazásból is sok ilyen jellegű feladatot végeztek.
7. Az események időrendi sorrendbe állítása
Ez sem szokott általában különösebb gondot okozni a tanulók számára, hiszen sokat gyakorolták alsó
tagozatban, sőt 5. évfolyamon is, és nemcsak a szövegértéskor, hanem a szövegalkotáskor is.
Bors Péter – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 5. oldal
7. A kibontakozás eseménysora összekeveredett. Számozással állítsd helyes sorrendbe őket!
6. Hazatért a sárkány.					
3. Bors Péter elindult a húga és a bátyja után.
5. Bors Péter visszahajította a buzogányt.		
4. Megérkezett a buzogány.
2. Az özvegyasszony nagyon búsult odahaza. 		
1. A sárkány agyonütötte az idősebb fiút.
8. Tartalmi egységekre bontás
A tanulók 6. évfolyamon már az epikus művek szerkezeti egységeinek megfelelően tagolják a szöveget:
előkészítés, bonyodalom, események kibontakozása, tetőpont, befejezés. Alsó tagozaton és 5. évfolyamon a szövegalkotáskor megszokott módon: bevezetés, tárgyalás befejezés.

39

9. A szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása
Természetesen egyetlen szöveg feldolgozásakor nem alkalmazhatod valamennyi feladattípust. Mindig az
adott szöveg, a tanulók szövegértési szintje határozza meg, hogy melyeket alkalmaztatod, gyakoroltatod.
a) Kérdésekre adott válaszok közül a helyes kiválasztása
A medve, mikor kacsa – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 21. oldal
2. Húzd alá, mit jelentenek a szövegben a kiemelt kifejezések!
rendes vendég			
jól viselkedő		
gyakori			rendszerető
új vendég			 állatkerti lakó		
állatkerti látogató
állatkerti gondozó
hajlamát			szokását		tetszését		 formáját
pártfogolt			 akit pártfogolnak
aki pártfogol		
aki párt talál magának
b) Kérdésekre adott válaszok közül a helytelenek kiválasztása
Az időjárás előrejelzése – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 41. oldal
7. Húzd át azt, amiről nem ad tájékoztatást a katasztrófaszolgálat!
szél, napsütés, köd, zivatar, felhőzet, fagy,
havazás, dér, lavinaveszély, szárazság, hurrikán
c) Válaszadás kérdésekre
A medve, mikor kacsa – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 19. oldal
1. Válaszolj a következő kérdésekre!
Miért figyelemfelkeltő a cím? Az olvasó elgondolkodik azon, milyen esetben lehet a medve kacsa.
Mit jelent a címben a kacsa szó? Álhírt.
Hol jelent meg a történet? Egy pesti újságban.
Melyik évben tették közzé az esetet? 1870-ben.
Kit neveztek a haza bölcsének? Deák Ferencet.
Hol szerzett tudomást az újságcikkről? Baráti körben. (Baráti társaságban.)
d) Kérdések megfogalmazása
Minden pedagógus tudja, hogy kérdezni nem könnyű feladat. A gyerekeknek is meg kell tanulniuk
a kérdezés technikáját, annak helyes nyelvi megfogalmazását. Ebben az esetben is mi, tanárok nyújtunk
mintát a tanulók számára. Nagyon fontos, hogy a helyes kérdezéskor a kérdőszó mindig a mondat élén
áll. Például: Mikor voltál a barátaiddal legutóbb moziban?
A testfestés művészete – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 15. oldal
8. Tegyél fel egy kérdést az 5. bekezdésben olvasottakkal kapcsolatban!
Várható kérdések: Mennyi idő alatt szívódik fel a henna? Miért nem érheti víz a friss hennafestést? Hogyan
kell eltávolítani a hennapépet? Milyen növényi olajat érdemes használni a hennapép eltávolításához?
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e) Tételmondat kikeresése
A tételmondatok felismerése nélkülözhetetlen a vázlatíráshoz. A tételmondatok kikeresését alsó tagozatban is gyakorolták a gyerekek, akkor természetesen még a tételmondat fogalmának a meghatározása nélkül. „A leglényegesebb mondat” kifejezést használták rá.
Bár az alábbi minta nem köthető feladathoz, de minta lehet a többi elbeszélő szöveg tagolására.
Bors Péter – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 4. oldal
A (bevezetés) előkészítés tételmondata: Volt egyszer egy özvegyasszony, annak három gyereke: két fiú
meg egy lány. (1. sor)
A (tárgyalás) tételmondatai:
bonyodalom:
El is tévedt, el is rabolta a sárkány. (6. sor)
kibontakozás:
Az lett, hogy a nagyobbik fiú elindult kis húgának keresésére. (7. sor)
– Hogy mertél idejönni?! – ordította a sárkány, azzal rávetette magát a fiúra, és egyetlen csapással agyonvágta. (12–13. sor)
				
A kisebbik fiút most már nem lehetett semmiképpen visszatartani. (16. sor)
tetőpont:
Mérges is volt nagyon, dúlva-fúlva érkezett haza:
				
– Ki csúfolkodik az én buzogányommal? (27–29. sor)
A (befejezés) megoldás tételmondata: Bors Péter gyorsan levágta a halott sárkány farkát, kiment a bátyja sírjához, megcsapkodta a friss hantot a döglött farokkal éppen hetvenhétszer. (35–38. sor)
A mesére jellemző befejező formula: Boldogan éltek mind a négyen, míg meg nem haltak. (utolsó mondat)
f) Szövegtömörítés, -bővítés és -átalakítás
Ezt a feladattípust akkor tudják megoldani a gyerekek, ha megértették a szöveg egészét. A történet
tömörítését főleg azokkal a tanulókkal gyakoroltasd, akik hajlamosak a bőbeszédűségre, a felesleges
részletezésre.
		 A tanulók egy része éppen ellenkezőleg, túl tömören beszél, lényeges elemeket hagy el a történet
mesélésekor. Nekik az a feladatuk, hogy részletezzék a történéseket.
		 Átalakításkor például azt kérheted a tanulóktól, hogy fejezzék be másként a történetet.
g) A szöveggel kapcsolatos állítások indoklása, bizonyítása
Bors Péter – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 5. oldal
8. Bizonyítsd be, hogy a lány szerette a testvéreit!
Találkozáskor megölelte, megcsókolta őket. A halott bátyját megsiratta.
Sárkányölő Szent György – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 7. oldal
7. Bizonyítsd be, hogy az olvasott történet legenda!
A legenda szentek életéről szóló csodás történet. A történet Szent Györgyről szól, aki legyőzte a sárkányt.
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10. Vázlatkészítés
A vázlat készítéséhez feltétlenül használtasd fel a tanulókkal a kiemelt tételmondatokat, a szövegfeldolgozás közben megfogalmazott kérdéseket és válaszokat! Minden tanulót el kell juttatni arra a szintre,
hogy képes legyen önállóan vázlatot készíteni.
A szekér meg a hintó – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 17. oldal
7. Készítsd el a monda vázlatát!
1. Mátyás király vándorlása
2. A szekér és a hintó találkozása
3. A király álruha nélkül
11. A szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyilvánítás
Kiválóan alkalmazható az olvasónapló, amelyet házi feladatként is feladhatsz a tanulóknak. Ezzel
a módszerrel elsajátíthatják a tömör, lényegre törő véleménynyilvánítást. Az is elképzelhető, hogy tanítványaidnak eltér a véleményük. Ilyen esetben érvek, cáfolatok csaphatnak össze. Ezáltal fejleszthető
a szociális kompetenciájuk, empátiájuk; a másikra való odafigyelés, mások véleménye meghallgatásának,
elfogadásának képessége.

Olvasónapló
Kérdés

Válasz

Indoklás

Mi tetszett a történetben?

Mi nem tetszett a történetben?

Melyik szereplő gondolkodása,
viselkedése áll hozzám a legközelebb?

Mennyire elfogadható számomra
a történet befejezése?

12. A szöveg tartalmával kapcsolatos önálló szövegalkotás
A fogalmazás tanításában fontos szerepük van az irodalmi szövegeknek, amelyek mintául szolgálnak
a tanulók számára. Először reproduktív szövegeket érdemes alkottatni a tanulókkal, amikor saját szavaikkal mondják el, írják le a történetet. A következő fázisban félproduktív szövegalkotás a feladat, azaz más
befejezést alkotnak hozzá, továbbszövik a történetet. Végül a produktív fogalmazások következnek, ahol
esetleg az olvasott szöveghez kapcsolódó témát kapnak.
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A magyarázó-értelmező szövegek
A magyarázó-értelmező szövegek elsősorban tudományos, illetve ismeretterjesztő jellegűek, és céljuk
az információközlés: egy jelenség elmagyarázása, egy esemény bemutatása objektív szempontok alapján.
Idetartoznak a definíciók, a tudományos okfejtések, az érvelések. Ennek a szövegtípusnak a feldolgozása
azért is nélkülözhetetlen és fontos, mert a tankönyvi szövegek többsége ehhez a szövegtípushoz tartozik.
Az ismeretterjesztő szövegek készítik elő leginkább a szaktárgyak tanulását, ezért hozzájuk kapcsolódik a legtöbb feldolgozó művelet is.
1. A szöveg előzetes áttekintése
A cím, az ábrák, a képek, képaláírások megfigyelése. Feltételezések megfogalmazása a szöveg várható
tartalmáról, az új információról. Ez az eljárás megalapozza a kívánatos olvasói szokások kialakulását.
Érdemes hangsúlyozottan foglalkoznotok a címmel. Esetleg te is tapasztalhatod, hogy a tanulók elsiklanak
a cím fölött. Meg kell érteniük a tanulóknak, hogy milyen fontos szerepe van a címnek, hiszen ez utal az
egész szöveg tartalmára, témájára, segíti a szöveg globális megértését.
A címeket akkor is szükséges értelmeztetned a tanítványaiddal, ha ez a feladatgyűjteményben nem
szerepel a feladatok között.
A testfestés művészete – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 15. oldal
5. Olvasd el a címet, figyeld meg a fotókat! Vajon miről szól a szöveg?
A hennafestésről. Hogyan lehet festeni a bőrt? A bőrre való festés is lehet bőrbarát.
2. Ismerkedés a szöveggel
Az ismeretterjesztő szövegekkel a tanulók többnyire néma (csendes) olvasással ismerkednek meg. Érdemes rászoktatnod őket arra, hogy olvasás közben használják a következő jeleket, inzerteket, amelyeket az
egyes szövegrészek mellett, a lapszélen jelölhetnek:
ükorábban is tudtam
+ új ismeret
– nem tudtam, nem így tudtam
? nem értem, kérdésem van
A túl hosszú szöveget még 6. évfolyamon is felolvashatod – a tanítványaid fejlettségi szintjének ismeretében – , de lehetőleg úgy, hogy a tanulók némán veled együtt olvassanak. Az elkalandozás megakadályozására ilyen esetben mindig azt kérem a gyerekektől, hogy olvasás közben számozzák be
a bekezdéseket.
Ugyancsak a követő olvasást érdemes alkalmaznod, ha a tételmondat megtalálásában akarsz segít
séget nyújtani a diákoknak. Ilyenkor ugyanis olvasás közben a tételmondat előtt rövid szünetet szükséges tartani, magát a tételmondatot pedig lassabb tempóban, hangsúlyosabban kell felolvasnod. Így előkészítheted a későbbi évfolyamokon az előadás alapján készülő jegyzet tanítását is.
Szívesen használom a követő olvasásnak azt a változatát, amikor olvasás közben szándékosan hibát
vétek: kétszer olvasok egy mondatot vagy kifejezést, kihagyok egy mondatot, felcserélek szavakat stb.
Ez persze nem öncélúan történik. A gyerekek az olvasás befejezése után bekarikázzák annak a bekezdésnek a sorszámát, amelyikben felolvasás közben hibáztam. A jó bekarikázásért piros pont jár. A következő
piros pontot akkor szerezhetik meg a tanulók, ha a hibásan olvasott részt megtalálják, és valamilyen
módon jelölik a szövegben.
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3. A szöveg témájának megnevezése
A tanulók minél rövidebben, lehetőleg egy mondatban fogalmazzák meg, hogy kiről, miről szól a szöveg,
mi a témája. Ezt mindenképpen vessék össze előfeltevéseikkel! Azt „kapták-e”, amit a szövegtől vártak?
4. Ismeretlen kifejezések magyarázata
a) Szövegösszefüggésből
Meg kell tanítanunk a gyerekeket arra, hogy bizonyos esetekben a szöveg összefüggéseiből is kikövetkeztethetik egy számukra nem ismert kifejezés jelentését, hiszen így olyan szavakat is megértenek,
amelyeket nem tudnak meghatározni. Gondolj például arra, hogy a kisgyerek is felismeri a kört, a négyzetet, pedig nem ismeri a két alakzat definícióját.
b) Tanulói magyarázattal
Szívesen alkalmazom a tanulói magyarázatot is, hiszen a gyerekek a társuk ismertetését gyakran figyelmesebben hallgatják, és általában jobban megértik, mint a pedagógusét. A magyarázó tanulót büszkeség tölti el, és még inkább arra sarkallja, hogy nyitott szemmel járjon a világban, valamint iskolán kívüli
forrásokból is tudásra, ismeretre tegyen szert.
c) Tanári magyarázattal (szemléltetés)
Természetesen nem vitatható a tanári magyarázat fontossága sem. Ilyenkor különösen nagy szerepe
van a szemléltetésnek, ahol nagy szolgálatot tesznek a fényképek, a képeskönyvek is. Napjainkban
azonban ezek felhasználása sem zökkenőmentes, hiszen a mai gyerekek nem jönnek izgalomba egyegy állóképtől.
		 Sokkal hatékonyabb a tanórai szemléltetés, ha a tanulási folyamat, illetve a szemléltetés szolgálatába
állítod a modern kor vívmányait: a számítógépet, az internetet, a projektort, az interaktív tananyag-feldolgozásokat, a saját magad vagy kollégáid által készített digitális anyagokat. Ez utóbbiak ingyenesen
letölthetők a különböző, tanítókat és magyartanárokat egyesítő Facebook-csoportok oldalairól.
d) Szótár, lexikon felhasználásával
Az ismeretlen kifejezések magyarázata meg is előzheti a szöveggel való megismerkedést. Ilyenkor érdemes a helyesejtési, gyorsolvasási gyakorlatokat úgy összeállítanod, hogy a szóanyaguk tartalmazza
a tanulók számára várhatóan ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Az előzetes szó- és kifejezésmagyarázatok megkönnyíthetik a tanulók számára a szöveg megértését.
		 A szótárhasználatot is irányítani és szervezni kell. Meg kell tanítani a kézikönyvek gyors kezelését, ehhez viszont elengedhetetlen az ábécé tökéletes ismerete és a betűrendbe sorolás szabályainak alkalmazásképes tudása. Gondot kell fordítani a szócikkek olvasására és értelmezésére is, például a rövidítések,
jelek feloldására. Mindehhez természetesen megfelelő tárgyi feltételekkel is rendelkeznie kell az iskolának. Nehéz megtanítani például a Magyar értelmező kéziszótár használatát úgy, hogy az intézményben
csak néhány darab van belőle. Legalább két-két tanulónak kell biztosítani az adott szótárt, lexikont,
hogy a használatukat elsajátíttathassák.
		 Egyre inkább az online szótárak használata kerül előtérbe. Ezek közül az alábbiak használatát javaslom:
• A magyar nyelv értelmező szótára:
https://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/elolap.php
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• A magyar nyelv értelmező szótára:
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara1BE8B
• Magyarország online szinonimaszótár: https://szinonimaszotar.hu
• Idegen szavak szótára: https://idegen-szavak-szotara.hu
e) Internet használatával
Már az előző pontban is kikerülhetetlen volt az internet, az online felületek említése, hiszen a mai gyerekek egy része számítógépes, okostelefonos környezetben nő fel, tehát ők a számukra ismeretlen
szavakat is online lexikonokban keresik meg. Ezek között azonban vannak olyanok, amelyeknek megbízhatósága erősen megkérdőjelezhető. A pedagógus feladata többek között az is, hogy megtanítsa
a tanítványainak: kritikával fogadják a világhálón megjelenő információkat. Ezért tartom fontosnak,
hogy megismerjék a biztos, megbízható forrásokat, ahogyan azt az előző pontban tettem.
5. A szöveg bekezdések szerinti feldolgozása
Ekkor történik a szöveg új információinak megismerése. Ehhez szükséges az, hogy a gyerekek beszámozzák a bekezdéseket a könnyebb tájékozódás és az ellenőrzés érdekében.
Gyakran tapasztalom, hogy a tanulók nehezen tájékozódnak a szövegben. A feladatok megoldása közben mindig az egész szöveget igyekeznek újraolvasni, ami nemcsak időigényes, hanem felesleges is. Ennek
kiküszöbölésére a szöveghez kapcsolódó feladatok utasításának értelmezésével egy időben azt is tisztázd
velük – ha még szükségesnek tartod –, hogy melyik bekezdés alapján tudják megoldani a feladatot.
a) Adatkeresés
A szövegben az adatokat valamilyen látványos módon érdemes kiemeltetni a tanulókkal – ahogyan
ez a feladatok utasításában is történik: bekarikázás, bekeretezés, aláhúzás, áthúzás. A tanulóknak be
kell gyakorolniuk, hogy adatkereséskor ne kezdjék el újraolvasni a szöveget, hanem a szemükkel „pásztázzák” a bekezdéseket – áttekintő olvasás –, és csak a(z) (szám)adatokat, valamint a hozzájuk tartozó
szövegkörnyezetet figyeljék. Az adatkeresés alkalmával olyan feladatokat is adhatunk a tanulóknak,
amelyekben téves adatokat javítanak ki, illetve mondatokat egészítenek ki hiányzó adatokkal.
A kilencöves tatu – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 19. oldal
3. Keresd meg a megadott szempontokhoz tartozó adatokat!
Testmérete: 80 cm				
Testtömege: 20-30 kg
A tatuk ivaréretté válása: 6-12 hónap 		
A vemhesség ideje: 7 hónap (210 nap)
Az adatkeresés gyakorlásához nagyon jó feladattípus az, amelyben a tanulóknak hibás adatokat tartalmazó szöveget kell javítaniuk a eredeti szövegben olvasottak alapján. A taneszközben az idő- és helytakarékossági szempontokat figyelembe véve a javítást föléírással végzik el.
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A kilencöves tatu – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 11. oldal
4. Javítsd ki föléírással a szövegrészlet hibás szavait, kifejezéseit!
						Egyenlítőn
Akadnak olyanok, akik azt állítják, ha a Baktérítőn fekvő piramisok eredeti magasságát
			
milliárddal					Nap
1 millióval megszorozzuk, megkapjuk a Föld–Hold távolságát. Másik érvük szerint a Hold
nyolc
felszínéről készített űrfelvételek kilenc hegyes torony árnyékát mutatják, s ezeknek az
hasonló
objektumoknak az elhelyezkedése megegyezik a gízai piramisok térbeli elhelyezkedésével.
b) Lényegkiemelés
Állapíttasd meg a tanulókkal, hogy melyik bekezdésben olvastak az általad vagy a feladat által közölt
tényről, eseményről!
A kilencöves tatu – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 19. oldal
8. Számozd meg a bekezdéseket! Írd a vonalra, melyik bekezdésben olvastál az alábbiakról!
A tatu élelemszerző útjairól: 4.			
A tatu élőhelyeiről: 1.
A tatu föld alatti várairól: 3.			
A tatu csemetéiről: 5.
A tatu szarulapocskáiról: 2.
A lényegkiemelés gyakorlását szolgálja a bekezdések kulcsszavainak megkeresése.
Piramismesék – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 11. oldal
2. Karikázd be a következő kérdések alapján a szöveg 1. bekezdésének kulcsszavait!
Mi az, ami még ma is látható az ókor hét csodája közül? az egyiptomi piramisok (1. sor)
Mit próbáltak megfejteni a misztikus történetek és fantáziadús legendák? építésüknek a titkát (2. sor)
Kik álltak elő szenzációs ötleteikkel? műkedvelő egyiptológusok (3. sor)
A lényegkiemelés fontos eleme továbbá a bekezdések tételmondatának aláhúzása. Ezt minden esetben
végezzék el a tanulók, és igyekezzenek a saját szavaikkal megfogalmazni a tételmondatokat. Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy jó vázlatot és majd megfelelő jegyzetet tudjanak készíteni.
c) Felosztások, rendszerezések
Táblázatok kiegészítésével, alkotásával segíthetjük tanítványainkat gondolataik rendezésében, amely
a logikai műveletvégzésük alapját képezi. A felosztások, rendszerezések elsősorban a természettudományos tantárgyak tanulását könnyítik meg számukra.
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d) Ábrák értelmezése
Némely szöveg tartalmazhat ábrát, grafikont, diagramot. Ezek értelmezésére és a szöveggel való kapcsolatuk felfedezésére is kell időt szánnunk. Az ábraértelmezés fejlesztése során támaszkodhatunk
a természettudományos tantárgyak tananyagához tartozó ábrákra is.
Piramismesék – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 11. oldal
A 6. feladat megoldásához a 10. oldalon látható, a Kheopsz-piramis keresztmetszetét ábrázoló rajzot,
illetve az ábra magyarázatot kell felhasználniuk a tanulóknak.
6. Tanulmányozd az ábráját!
Írd le, mit jelölnek az egyes betűk!
e: a Nagy Csarnok
g: a királynő kamrája
i: a király sírkamrája
b: a hosszú folyosó
6. A szöveg újraolvasása
Ez történhet néma (csendes) és hangos olvasással is. Utóbbit azért javaslom, mert ekkor gyakoroltathatjuk a tanulókkal a hangos olvasást, illetve a felolvasást is. Felolvasáskor időt kell adni a tanulóknak arra is, hogy a nehezen
olvasható szavakat (hosszabb terjedelműeket, mássalhangzó-torlódást tartalmazókat, idegen tulajdonneveket,
közneveket) újra áttekintsék. Az egyéni hangos olvasást
feltétlenül kövesse értékelés, illetve az esetleges olvasástechnikai hibák javítása.

j
szellőző

szellőző
e

i
g f
c

d

h

a
b

A Kheopsz-piramis keresztmetszete:
a: a bejárat, amely az összes piramison az északi oldalon található, b: a hosszú folyosó, c: a befejezetlen kamra, d: felfelé
vezető folyosó, e: a Nagy Csarnok, f: a középső kamrába vezető
folyosó, g: a királynő kamrája, h: ezt az összekötő járatot a sírrablók ásták ki, i: a király sírkamrája, j: üres helyek, amelyek
statikailag biztosították a fáraó végső nyughelyét.

7. Vázlatírás
A vázlatot mindig a kiemelt tételmondatok alapján fogalmaztasd meg a tanulókkal! A vázlat ugyanis nem
más, mint a bekezdések témáinak megnevezése. A 6. évfolyamon már kellő biztonsággal kell tudniuk
a tanulóknak vázlatot írni, ezért lehetőleg önállóan készítsék el ezeket.
Vázlatot azokhoz a szövegekhez is érdemes írattatnod, amelyekhez a feladatsorokban nincs konkrét
utasítás.
Szent Erzsébet – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 9. oldal
5. Állítsd helyes sorrendbe a megadott vázlatpontokat, és pótold a hiányzókat!
A kis menyasszony, Erzsébet küzdelme az éhínség ellen, Élelem helyett rózsák
1. A kis menyasszony
2. Gyermeki tulajdonságai
3. A szerelmes feleség
4. Erzsébet küzdelme az éhínség ellen
5. Betegápoló az ispotályban
6. Szentté avatása
7. Élelem helyett rózsák
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8. Jegyzetelés
Bár ez a 8. évfolyam feladata, de a teljesség igényét szem előtt tartva már most is írok róla.
A jegyzet a szöveg tartalmának tömör megfogalmazása. Úgy gondolom, hogy csak a legjobb képességű tanulókkal, tanulói csoportokkal kezdd el taníttatni a jegyzetelés technikáját, főleg a 7. évfolyamon.
Azokkal a tanulókkal, akiknek még az önálló vázlatkészítés is komoly problémát okoz, nincs értelme el
kezdeni a jegyzetelés tanulását. Jegyzetkészítéskor ugyanis a vázlatból kell kiindulni, hiszen ez adja a jegyzet alapját.
A vázlaton kívül felhasználandó a szövegfeldolgozás során kiemelt adatok, kulcsszavak és a felismert
ok-okozati összefüggések.
Majdan a jegyzet leírását is gyakoroltatni kell a diákokkal. Érdemes lesz először csak egy-egy bekezdés
jegyzetét elkészíteniük a te irányításoddal. Ilyenkor hívhatod fel a figyelmüket a rövidítések, jelek használatának fontosságára, hiszen a jegyzetnek tömörnek és jól áttekinthetőnek kell lennie. A könyvhasználati
ismereteikre építve szükséges feleleveníteni a szótárakban, lexikonokban használt egyezményes jeleket.
Például: vö. = vesd össze, pl. = például, kb. = körülbelül, bek. = bekezdés, stb. = és így tovább; < = nagyobb,
> = kisebb, = egyenlő, azonos, | = idézetben új verssort jelöl, ~ = a címszót helyettesíti, ≈ = közelítőleg
egyenlő.
Fontos, hogy a diákok adott esetben – ez a szöveg jellegétől függ – tudják táblázatba rendezni a szövegből szerzett ismereteiket.
A későbbiekben egy-egy bekezdésről készült, hiányos jegyzetet egészíthetnek ki a gyerekek, esetleg
hibás jegyzetet korrigálhatnak. A 8. évfolyam végére kell odáig eljutniuk, hogy önállóan tudjanak jegyzetet készíteni egy szöveghez.

A dokumentumszövegek
A dokumentum típusú szövegek formailag nem folyamatosak. Olyan írásos információhordozók tartoznak ide, mint a grafikonok, térképek, menetrendek, használati utasítások, különböző nyomtatványok, szórólapok, kérdőívek stb., amelyekkel a tanulók a mindennapi életükben is találkoznak. Itt nem a műfajnak vagy
a témának van meghatározó szerepe, hanem a szöveg formájának, elrendezésének. A dokumentum típusú
szövegek főleg grafikusan megjelenített tényeket közölnek. Előfordulhatnak önállóan, például menetrend,
használati utasítás, illetve a másik két szövegtípus kiegészítéseként, például térképek, ábrák, grafikonok.
A dokumentumszövegek jellegéből adódik, hogy általános érvényű algoritmust nem lehet adni az értelmezésükhöz, hiszen másképp kell feldolgozni egy használati utasítást, mint egy menetrendet vagy egy szórólapot, illetve receptet. Amit viszont feltétlenül ki kell emelnem, az a szövegáttekintés fontossága, valamint
a tipográfiai megoldások elemzése.
A Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című taneszközökben minden évfolyamon – így a 6. évfolyamon is –
konkrét feladatsorok nyújtanak segítséget a dokumentumszövegek feldolgozásához.
Néhány ötlet a taneszközben található dokumentumszövegek feldolgozásához.
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A Láthatatlan kiállítás – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 24–25. oldal
Előkészítési variációk
1. A Braille-írásról. A magyar ábécé betűinek megfelelő, a Braille-írásban használt jelek bemutatása
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2. Beszélgetés arról, hogyan segíthetjük a vak és gyengén látó embereket.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma olvasás.
Táblázatokban való tájékozódás gyakorlása, információk kigyűjtése, azok alapján számítások elvégzése.
A matematikai kompetencia fejlesztése a mindennapi felhasználhatóság érdekében.
Állításokról döntések meghozatala, indoklás. Kiegészítésként szóban a hamis állításokat igazzá lehet átalakítani.
A következő feladatok utasítását különösen fontos értelmeztetni:
2. feladat: …érzékszerveidre (nem az érzékelést kell megnevezni).
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1–4., 7–8.
Páros munkára javasolt feladatok: 5–6.
Nevelési helyzet: A másság elfogadása, tolerancia a fogyatékkal élő emberek iránt.
Hideg töltött paprikák – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 28–29. oldal
Előkészítési variációk
1. A C-vitamin szerepe az egészséges táplálkozásban.
2. Beszélgetés a televízióban látható főzőműsorokról.
3. Internetről egy egyszerű recept elkészítésének közös megtekintése.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma olvasás. A hozzávalók és a recept tipográfiai elkülönülésének megfigyelése.
Bevásárlólista összeállítása és/vagy a 3. feladat megoldása.
Ételajánlás készítése önállóan.
A következő feladatok utasítását különösen fontos értelmeztetni:
1. feladat: …a recept (hideg töltött paprikák) elkészítésének főbb jellemzői.
7. feladat: …írj ötletes ajánlást… (Nem a recept szövegét kell átfogalmazni.)

49

Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1–7.
Csoportmunkaként javasolt feladat például technika és tervezés tanórán – a tantárgyat tanító kollégát
felkérve – a recept alapján a hideg töltött paprikák elkészítése.
Nevelési helyzet: Egészséges életmód, egészséges táplálkozás.
Egyszemélyes játék – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 30–31. oldal
Előkészítési variációk
1. Milyen táblás, kártya- vagy egyéb játékokat ismernek a tanulók, amelyeket egyedül is játszhatnak?
2. Beszélgetés arról, ki milyen játékokkal szeret játszani. Az egyéni vagy a csapatjátékokat kedvelik-e jobban? Miért?
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma olvasás.
Az illusztráció alapos megfigyelése. Segítség a 3. és a 4. feladat megoldásához.
A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
4. feladat: …felülnézetét
Az eredeti méretű táblát is készítsék el a gyerekek. Próbálják ki magát a játékot is! Rendezhetnek bajnokságot, ahol a csoportokat egy-egy tanuló képviseli. A többiek tanácsokat adhatnak neki. Az győz,
aki a legkevesebb lépésből tudja megcserélni a bábukat.
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1–7.
Páros munka: A játéktábla elkészítése.
Nevelési helyzet: A játékszabályok pontos betartása.
Robotporszívó – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 28–29. oldal
Előkészítési variációk
1. Beszélgetés arról, ki milyen házimunkát végez otthon.
2. Milyen házimunkát segítő berendezéseket, gépeket használtak már a tanulók, melyekről hallottak,
olvastak? Melyiket próbálnák ki szívesen?
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma olvasás.
Az illusztrációk – lakásalaprajz, a telefonkijelzők alapos megfigyelése. A 2., a 4. és a 6. feladat megoldásához elengedhetetlenül szükséges.
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A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
5. feladat: tisztázni kell a tanulókkal, hogy számítást kell végezniük, nem pedig tippelniük.
8. feladat: Mit mondanál neki, amikor átadod? Hívd fel a tanulók figyelmét, hogy beszéljenek a robotporszívó előnyeiről is, hogy valóban örüljön a nagyi az ajándéknak. Ehhez kapcsolódóan néhány szót
lehet arra is fordítani, hogy az idősebb korosztály miért tartózkodóbb a technológiai vívmányok, az
elektromos, digitális kütyükkel szemben.
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1–7.
Nevelési helyzet: Jobb adni, mint kapni.
Mikor jön a 9-es autóbusz? – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 38–39. oldal
Előkészítési variációk
1. Közlekedési járművek csoportosítása különböző szempontok szerint.
2. Miként tájékozódhatunk az interneten és az autóbusz-megállókban a járművek indulásáról?
3. A budapesti autóbusz-menetrendeken látható ikonok és jelentésük a 39/1. feladat alapján.
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: a menetrend önálló vagy pedagógus által irányított tanulmányozása:
• a menetrend fejlécei,
• indulási időpontok,
• menetidő az egyes megállók között,
• átszállási kapcsolatok, az ikonok értelmezése.
A következő feladatok utasítását különösen fontos értelmeztetni:
3. feladat: …7:00 és 8:00 óra között… (Milyen időpontok tartoznak az időközbe?)
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1–7. önállóan vagy tanári segítséggel.
Páros munkaként javasolt feladat: 8.
Nevelési helyzet: A tömegközlekedés szerepe a nagyvárosokban.
Internetes meteorológia – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 42–43. oldal
Előkészítési variációk
1. Az internet használatának előnyei.
2. A várható időjárással kapcsolatos hagyományos és modern tájékozódási lehetőségek.
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Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma, áttekintő, tájékozódó olvasás.
A feladatok elvégzése előtt önállóan figyeltesd meg, de közösen beszéljetek arról, hogy mi a szerepük
a dokumentumszövegben a különféle betűméreteknek, -színeknek, -típusoknak, az eltérő háttérszíneknek! Tehát végezzetek tipográfiai elemzést!
Az időjárás-jelentésekben használatos mértékegységek: °C, mm, km/h, hPa (hektopascal).
A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
3. feladat: …betűtípusok
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1., 2., 4., 5., 6., 7.
Páros munkaként javasolt feladatok: 3., 8.
Nevelési helyzet: Az emberek segítőkészsége katasztrófahelyzetekben.
Szórólap – Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 6. évfolyam 46–47. oldal
Előkészítési variációk
1. Az étlap és a menü közötti különbség tisztázása.
2. Különböző szórólapok olvasása, tartalmuk megfogalmazása tömören. Mi a szerepük a tájékoztatásban?
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: néma olvasás.
A tipográfiai megoldások önálló vagy pedagógus által irányított megfigyelése.
Miért jó táblázatba rendezni a információkat? (Áttekinthető, rendszerezett, könnyebb eligazodni az információk között stb. – a 2. feladat előkészítése)
A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
4. feladat: …menü
Munkaformák
Egyéni munkaként javasolt feladatok: 1., 2., 3. a), 4., 5.
Páros munkaként javasolt feladat: a 3. b) feladatot érdemes eljátszatni a tanulókkal, amennyiben telefonon érdeklődnének. Interneten történő érdeklődés esetén fogalmazzák meg a várható választ is!
Nevelési helyzet: Helyes táplálkozási szokások, a helyes étrend.
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