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Tudnivalók a tankönyvedről

A tankönyved fejezetekre, azon belül leckékre ta-
golódik. A fejezet számát a bal felső ívben, a címét 
mellette olvashatod.

A munkafüzetedben egész oldalas, nagy kép talál-
ható minden fejezet elején. Ezeket külön is nézegetheted, beszélgethetsz róluk a tár-
saddal, de feladatokat is kapsz hozzájuk a fejezeten belül.

A leckék elején, a bal oldal tetején  a lec-
ke címe helyezkedik el. Ebből a címből jó-
solhatsz is, hogy nagyjából miről fog szól-
ni a lecke. 

A lecke mindig egy hozzád szó-
ló, tankönyvi szöveggel kezdődik, 
amellyel mozgósíthatod előzetes 
tudásodat a témáról, vagy gyara-
píthatod ismereteidet. 

Hozzád szóló szövegeket találsz még a feladatok között is. Ezeket a tankönyvi szö-
vegeket, amelyek a feladatok és az egyéb szövegek közé ékelődnek, színes háttéren 
olvashatod el.

A számozott feladatok változatos tevékenységekre buzdítanak. Több részből is áll-
hatnak. Ezeket a feladatokat vagy szóban, vagy a füzetedben kell elvégezned. 

A tankönyved végén a fogalomtár és a rokon értelmű szavak kincsestára helyezke-
dik el. Ott találod a javítási jeleket és az önellenőrzéshez szükséges szempontokat is.

A feladatok mellett sokszor találkozol jelekkel. Ezek azért hasznosak, mert a fela-
dat típusáról, fajtájáról tájékoztatnak téged.

Párban, a társaddal dolgozz!  Csoportban dolgozz! 

Játsszunk! Adjuk elő!  

66

Miért tetszik a tankönyved a külseje alapján? Mondd el pár mondatban a 
társaddal, felváltva!

Olvassátok el a következő leírást! 

•  Beszéljétek meg, mi az olvasott szöveg témája!
•  Hogyan mutatja be a témát a leírás írója? Többnyire milyen szófajú szavakat 

használ?
•  Gyűjtsétek össze, mi jellemzi ezt a fogalmazási műfajt! Használjátok fel azokat 

az ismereteiteket, amelyeket harmadikosként az elbeszélésről szereztetek!

1.

2.

A LEÍRÁS 

Mi a leírás?

II.

34

hangulatjelek

Figyeld meg a képeket! Mondd el, mi történik rajtuk, mi minden változott! 1.

ÍGY ÍRUNK MA

Röviden és jól

IV.

48

A jellemzés egy valós vagy kitalált személy külső, testi és belső, lelki tulajdonságai-
nak bemutatása. Ha jellemzést készítesz valakiről, te magad, közvetlenül is jellemez-
heted, leírhatod a külső és belső tulajdonságait. Jellemezheted úgy is a kiválasztott 
személyt, hogy ő beszél magáról, vagy mások beszélnek róla, vagy a cselekedetei 
árulják el a belső tulajdonságait.

Olvassátok el a jellemzést Mátyás király feleségéről, Beatrixról! 

•  Beszéljétek meg, milyen külső tulajdonságai miatt csodálták Mátyás király fe-
leségét!

•  Gyűjtsétek össze, mivel indokolta a jellemzés írója, hogy Beatrixot a kor legböl-
csebb asszonyának tartották!

1.

A JELLEMZÉS

Jellemezzünk!

VI.

Európai Szociális
Alap
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ISMÉTLÉS

Az elbeszélés történetet beszél el. A cím után három fő részre tagoljuk. A bevezetés
bemutatja a helyszínt és a szereplőket. A tárgyalás az eseményekről szól, általában 
időrendben. A befejezés zárja le az eseményeket. Írásban az összetartozó részeket a 
többitől bekezdésekkel különítjük el. 

  Válasszátok ki a következő rövid szövegrészletek közül azt, amelyik elbeszélés-
ből való! 

A csapatunk legjobbja egy lány, Nagy Timi. Csak most végezte a 3. osztályt, 
de káprázatos cseleivel már most mindenkit 
lenyűgöz. Timi igazi csatár alkat. Alacsony 
növésű, gyors és ruganyos. Minden helyzetét 
gólra váltja. Ő a leggólerősebb játékosunk.

A tábori rangadó az utolsó percben dön-
tetlenre állt. Ekkor Nagy Timi, a csapatka-
pitányunk három védőt kicselezve tört a 
kapu felé. A lányok visítoztak, a fiúk vadul 
doboltak. Csatárunk becsapta az ellenfél 
kapusát, és hatalmas gólt rúgott! 

Kedves Táborozók!
Szerda délután 3 órától barátságos focimecs-

cset játszunk a sportpályán a helybeli gyerekek-
kel! Gyertek el szurkolni a csapatunknak!

 A táborvezetőség

•  Indokoljátok meg, miért nem elbeszélésből való a többi részlet!
•  Az elbeszélés melyik fő részéből származik a részlet?
•  Beszéljétek meg, milyen címet adnátok a szövegnek! 
•  Vitassátok meg, melyikőtöké a legjobb cím! A kitalálója írja fel a táblára!

 Írjátok meg közösen egy külön lapra az előbbi feladatban szereplő elbe-
szélő fogalmazásrészlet bevezetését és befejezését! 

1.

Amit már tudsz az elbeszélésről

I.

de káprázatos cseleivel már most mindenkit 
lenyűgöz. Timi igazi csatár alkat. Alacsony 
növésű, gyors és ruganyos. Minden helyzetét 
gólra váltja. Ő a leggólerősebb játékosunk.

A tábori rangadó az utolsó percben dön-
tetlenre állt. Ekkor Nagy Timi, a csapatka-
pitányunk három védőt kicselezve tört a 
kapu felé. A lányok visítoztak, a fiúk vadul 
doboltak. Csatárunk becsapta az ellenfél 

Szerda délután 3 órától barátságos focimecs-
cset játszunk a sportpályán a helybeli gyerekek-
kel! Gyertek el szurkolni a csapatunknak!

 A táborvezetőség

2.
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Meséljétek el, kiket-miket ábrázol az alábbi rajz a nyári zápor után!

 Játsszátok el a következő jelenetek valamelyikét! Készüljetek fel a szerepjá-
tékra! 
– A helybeli gyerekek gratulálnak a győztes csapat kapitányának.
– A győztes csapat kapitánya visszavágót ajánl fel a vesztes csapatnak.
– A táborozó és a helybeli lányok, fiúk megismerkednek egymással, és a 

mérkőzésről beszélgetnek.

 Meséljetek egymásnak a nyári szünidei élményeitekről! 

4.

5.

3.

ELBESZÉLÉSBEVEZETÉS

HELYSZÍN ZÁRÁS

VÉLEMÉNY

SZEREPLŐK

IDŐPONT TANULSÁGBEKEZDÉS BEKEZDÉS

ESEMÉNYSOR

TÁRGYALÁS

BEFEJEZÉS

CÍM

ELŐZMÉNYEK

VÉGKIFEJLET
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A címben feltett kérdésre ezt is válaszolhatnád: amikor valamit leírok, akkor va-
lamit lejegyzek, például egy papírlapra egy üzenetet, vagy azt, hogy mi lesz a házi 
feladat. De ez a válasz is helyes lenne: valakit vagy valamit leírok, vagyis szóban vagy 
írásban megfogalmazom, hogyan néz ki, milyen a külseje.

A Magyar értelmező kéziszótár ezt írja a Magyar értelmező kéziszótár ezt írja a Magyar értelmező kéziszótár leírás szóról: fn. 1. Az a cselekvés, hogy 
vmit leírnak. 2. (Térbeli) jelenségnek, személynek irodalmi ábrázolása. 

Mutasd be a tankönyved a külseje alapján! Mondd el pár mondatban a tár-
saddal felváltva!

Ahogy azt már a 3. évfolyamos Fogalmazás tankönyvedben jeleztük, ebben a tan-Fogalmazás tankönyvedben jeleztük, ebben a tan-Fogalmazás
évben a leírással, a fogalmazás másik fajtájával fogsz megismerkedni. Ennek a téma-
körnek a végén leíró fogalmazást fogsz majd írni. 

Olvassátok el a következő leírást! 

Itt van az ősz!

Néhány napja hűvösre fordult az idő. Vissza-
vonhatatlanul beköszöntött az ősz.

Igazából szeretem az őszt. Az is egy nagyon 
szép évszak. Gyakran esik ugyan az eső, és egyre 
hidegebbre fordul az idő, amikor azonban kibú-
jik a nap a felhők mögül, színpompás természet-
re szórja sugarait. Gyönyörű látvány! Ma borús az 
idő, de biztos vagyok benne, hogy még sokat fog 
sütni a nap, mielőtt a fák, bokrok levetik színes 
ruháikat. Remélem, idén októberben is lesz még napos, enyhe idő, lesz majd vénasz-
szonyok nyara. Ez egy gyönyörű időszak szokott lenni minden évben.

Én ezért szeretem az őszt.

•  Beszéljétek meg, mi az olvasott szöveg témája!
•  Hogyan mutatja be a témát a leírás írója? Többnyire milyen szófajú szavakkal 

teszi változatosabbá és láthatóbbá a témát?
•  Gyűjtsétek össze, mi jellemzi ezt a fogalmazási műfajt! Használjátok fel azokat 

az ismereteiteket, amelyeket harmadikosként az elbeszélésről szereztetek!

1.

2.

A LEÍRÁS 

Mi a leírás?

II.
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A leírás tárgyak, tájak, természeti jelenségek látványát és tulajdonságait, illetve 
növények, állatok vagy emberek  kinézetét mutatja be. A leíró fogalmazás színes és 
hangulatos, benne az író véleménye, érzelmei is megnyilvánulnak. A leírás lehet 
önálló szöveg vagy egy hosszabb, például elbeszélő szöveg részlete.

Mondjátok el, mi a kapcsolatuk a következő kifejezéseknek a leírással! 

Jonathan Swift [dzsonatán szvift] író világhírű hőse, Gulliver, akiről alább fogsz 
olvasni, orvosként egy hajóra szegődött. Egy irtózatos viharban azonban hajótörést 
szenvedett. Szerencsés megmenekülése után egy ismeretlen vidéken vetődött partra.

  Olvasd el a regényrészletet! Vajon kiknek az országába került Gulliver?  

Az elhagyott templom hideg kőpadlóján nem valami ké-
nyelmes alvás esett. Fel is ébredt Gulliver korán, még napkel-
te előtt. Kimászott a lakásából, s mikor a nap felbukkant a lát-
határ szélén, felállt, hogy szétnézzen egy kicsit a környéken. 
No hiszen volt mit néznie! Gyönyörűséges kerthez hasonlí-
tott a vidék. A szántóföldek mintha virágágyak lettek volna 
csinos kerítésekkel, a zöld erdők között. A fák nem emelked-
tek magasabbra fél méternél, az erdők területe pedig alig volt 
több négy-öt négyzetméternél. Túl az erdőkön, túl a virágzó 
szántóföldeken a büszke főváros emelkedett. Palotái aligha 
értek volna Gulliver térdéig. A város szélesen elterpeszkedett, 
és a távolból olyan volt, mint valami festett kép.

3.

4.

TÁRGYALÁS

BEVEZETÉS

A BEMUTATÁS ÉS ANNAK 
SORRENDJE

KÜLSŐ JELLEMZŐK, 
TULAJDONSÁGOK

TÁRGYAKÉLŐLÉNYEK

TÁJAK, TERMÉSZETI JELENSÉGEK

LEÍRÁS

BEFEJEZÉS
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Meglátod, milyen könnyű lesz ezt eldöntened. Ehhez csak az elbeszélő és a le-
író fogalmazásról eddig szerzett ismereteidet kell felidézned. Tedd magad próbára, 
hogy össze tudod-e gyűjteni őket! 

 Olvasd el a két szöveg címét! Vajon miről fognak szólni majd? 

• Figyeld meg, miben hasonlítanak, és miben különböznek a szövegek!

A szőlőhegyünk

Az egész családunk nagyon büszke nagyapám sző-
lőbirtokára, vagy ahogy ő mondja: szőlejére.

Ahogy közeledünk, már messziről látszanak a 
hegyoldalon katonásan sorakozó szőlőtőkék. Meg-
látszik a szőlőn nagyapa egész éves gondos munkája. 
Most, ősszel aztán roskadoznak is a vesszők az érett 
szőlőfürtöktől. Van olyan óriási fürt szakértő nagy-
apám borszőlőjében, amelyiken akár 300 zamatos 
szőlőszem is nő. A hatalmas fürtök vékony héjú, lé-
dús és sok cukrot tartalmazó szemeiből nagyon finom must készül. Nekem a szép, 
nagy szemű, ropogós húsú csemegeszőlő a kedvencem. Ezért ültetett ilyet is egy pár 
tőkével.

Sok felnőtt csudájára jár a papám szőlejének. Hát még mennyien a borának!

Szüreteltünk

Vasárnap a családunk nagyapám szőlejébe ment szüretelni.
Nagyapám irányította a munkát. A férfiaknak puttonyt akasztott a vállukra, a nők 

és a gyerekek vödröket és szüretelőollókat kaptak. Papám a lelkünkre kötötte, hogy 
úgy vágjuk le a fürtöket, hogy ne peregjenek le a földre a szemek. Mikor egy vödröt 
teleszedtünk, a szőlőt puttonyba öntöttük. A férfiak meg lecipelték a kádakba a bor-
nak valót. Munka közben beszélgettünk, daloltunk, nevetgéltünk. Néha megálltuk 
egy kicsit: pihentünk és falatoztunk a szőlőből. Ebédre nagymama bográcsgulyást 
főzött. Mind felfaltuk. Estére a kádak megteltek szőlővel. Nagyapám örült a termés-
nek. Megkóstoltuk a szőlő levét is.

Nagyon szeretem a családi szüreteket. Együtt vagyunk, és mindenki jókedvű!

1.

Elbeszélés vagy leírás?
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 Melyik előző szöveghez illesztenéd az alábbi képeket? Indokold meg!

  Mind a két szöveg közel azonos számú szóból áll. Szerintetek melyikben szere-
pel kevesebb, és melyikben több melléknév? Vajon miért?

• Számoljátok meg mind a két szövegben a mellékneveket! 
• Írjátok le a címek alá az eredményt az élményfüzetbe!
• Fogalmazzátok meg közösen a megállapításotokat az adatok ismeretében!
•  Mire következtettetek a címekből? Mit tudtatok meg a szövegekből és a képek-

ből? Beszéljétek meg!

  Mondd el összefüggő mondatokban a kétféle fogalmazás közötti hasonlóságo-
kat és különbségeket a táblázat alapján!

HASONLÓSÁG KÜLÖNBSÉG
Elbeszélés Leírás Elbeszélés Leírás

Különálló fogalmazásként 
van címük. A cím után eseményt mond el. A cím után valakit 

vagy valamit bemutat.

Mind a kettőt három fő részre 
tagoljuk.

Az események általában 
időrendben állnak. 

A bemutatásnak 
sorrendje van.

Bevezetés
A helyszín, az időpont, 

a szereplők, az előzmény 
megjelölése.

A leírás témájának 
megnevezése, az ok közlése.

Tárgyalás
A tartalmilag összefüggő kisebb 
részeket bekezdésekre tagoljuk.

A lényeges események 
megfogalmazása.

A leírás tárgyát alkotó élőlény, 
tárgy stb. szemléletes, 

érzékletes bemutatása.

Befejezés
A történet lezárása: megálla-

pítás, állásfoglalás, vélemény, 
tanulság, kívánság stb. 

A leírás tárgyához kapcsolódó 
saját érzelmek, tapasztalatok 

összefoglalása.

•  Igaz a táblázat a két olvasott szövegre is? Beszéljétek meg!

4.

2.

3.

A LEÍRÁS
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Anyaggyűjtés a leíráshoz

Sok mindenről tudunk leírást készíteni: valóságos vagy kitalált személyekről, nö-
vényekről, állatokról, tárgyakról, tájakról, természeti jelenségekről, sőt a játékok 
szabályai is leírások.

Ugye emlékszel? Ahhoz, hogy szöveget tudj alkotni, a téma kiválasztása után anya-
got kell gyűjtened. A 3. évfolyamon tanult anyaggyűjtési módokat a leíró fogalmazá-
sok írásakor is fel tudod használni. 

 Idézzétek fel a 3. évfolyamon megismert anyaggyűjtési módokat kerek-
asztal-technikával! 

 Elveszett Boglárka és Bence kutyája. Szórólapon kértek segítséget a kör-
nyékükön élő emberektől. Olvassátok el a felhívásukat! 

•  Beszéljétek meg, milyen anyaggyűjtési módot használtak fel a gyerekek a leíró 
rész megfogalmazásakor!

•  Játsszátok el, amikor Dámát hazaviszik a megtalálói! Osszátok ki a sze-
repeket! 

1.

2.

tapasztalat emlékezésmegfigyelés olvasás elképzelés

Egy hete elveszett egyéves, fehér alapon fekete pettyes dalmata kutyánk.
Dáma névre hallgat. Különös ismertetőjegye a bal szeme körüli nagyobb 

fekete folt. Eltűnésekor nyakörvet viselt.
Kérjük a becsületes megtalálót, hívja fel a  nyakörv belső oldalán lévő tele-

fonszámot.
Nagyon várjuk haza a kedvencünket.

Budaházi Boglárka és Bence

E L V E S Z E T T .  K E R E S S Ü K !
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  Döntsétek el a szöveg elolvasása után, milyen anyaggyűjtési módot hív 
segítségül Boglárka, hogy teljesíthesse édesanyja kérését! 

Miután megkerült Dáma, Boglárka átment a szomszédba játszani Anikóhoz. A ba-
rátnője éppen akkor kezdett banángolyókat készíteni. Ő is beállt kuktáskodni. Na-
gyon ízlett neki a sütés nélkül, gyorsan elkészíthető édesség. Otthon elmesélte az 
édesanyjának, milyen finomat evett Anikóéknál. Az anyukája megkérte, mesélje el, 
hogyan készültek a banángolyók.

•  Játsszátok el a jelenetet a hozzávalók és az elkészítés menetének ismeretében!

Hozzávalók
3 db nagyobb banán
30 dkg darált háztartási keksz 
10 dkg porcukor 
kókuszreszelék 
Elkészítés
felkarikázzuk a banánokat
krumplinyomóval pürésítjük
összekeverjük a banánokat és a porcukrot
apránként hozzáadjuk a darált kekszet
kézzel összedolgozzuk a masszát
megformáljuk a golyókat
kókuszreszelékben meghempergetjük

  Nézzétek meg Bence jegyzeteit, amelyeket még Dáma becsületes megtalálójára 
várva készített! Melyik állatról szeretne leíró szöveget készíteni?

3.

4.

Magyarországon 
évtizedek óta védett faj.

Ritkán bukkan fel.

Szőrzete élőhelyétől 
függően a fehértől a 

mélyfeketéig változik. 
Európában általában 

szürkésbarna.

Izomzata, tüdeje, szíve 
kiválóan alkalmazkodott 
a zsákmány üldözéséhez.

A legintelligensebb 
ragadozó. Falkában él, 
ahol az alfahím az úr.

A nőstény átlag 40 kg, 
a hím átlag 50 kg 

testtömegű.

Testhossza 1–1,6 m, 
a farok hossza 

40–50 cm.

A LEÍRÁS
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Megtanultad a 3. évfolyamon, hogy a fogalmazás címe egy vagy több szóból, eset-
leg egy rövid mondatból áll. A jól megválasztott cím utal a szöveg tartalmára, rövid 
és érdeklődést keltő. Igaz ez a leíró fogalmazásokra is. 

Elbeszélés írásakor az események, leírás készítésekor a bemutatás sorrendje na-
gyon lényeges. Változatosabb lesz a leírásod, ha a sok egyhangú „van” helyett más 
szavakat, szószerkezeteket használsz.

  Figyeld meg, mi minden teszi érdekessé, változatossá ezt a leírást! 

•  Figyeljétek meg, hány helyen kerülte el Bence a van ige használatát! Melyikő-
tök talált többet? Versenyezzetek!

1.

Milyen a jó leírás?

•  Figyeljétek meg, hány helyen kerülte el Bence a 
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  Mondj véleményt Bence fogalmazásáról az értékelőlapok segítségével! Milyen 
osztályzatot adnál neki?

  Foglaljátok össze a leírásról eddig tanultakat! Hasonlítsátok össze az elbeszélés 
és a leírás szerkezeti egységeit bemutató gondolattérképet!

2.

3.

ÉRTÉKELŐLAP

Jól alkalmazta 

a leírásról 

tanultakat.

ÉRTÉKELŐLAP

A leíró 

fogalmazása 

a címről szól.

ÉRTÉKELŐLAP

Megfelelően 

tagolta 

a szöveget.

ÉRTÉKELŐLAP

Illik a témához 

a bevezetés 

és a befejezés.

ÉRTÉKELŐLAP

A tárgyalásban 

jó a bemutatás 

sorrendje.

LEÍRÁSBEVEZETÉS

TÉMA

ÉRZELEM

OK

TAPASZTALATBEKEZDÉS BEKEZDÉS

BEMUTATÁS, TULAJDONSÁGOK

TÁRGYALÁS

BEFEJEZÉS

CÍM

ELBESZÉLÉSBEVEZETÉS

HELYSZÍN ZÁRÁS

VÉLEMÉNY

SZEREPLŐK

IDŐPONT TANULSÁGBEKEZDÉS BEKEZDÉS

ESEMÉNYSOR

TÁRGYALÁS

BEFEJEZÉS

CÍM

ELŐZMÉNYEK

VÉGKIFEJLET

A LEÍRÁS
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Az állatleírás

Azt már tudod, hogy mindenről tudunk leíró fogalmazást készíteni: valóságos vagy 
kitalált személyekről, növényekről, állatokról, tárgyakról, tájakról, természeti jelensé-
gekről, sőt a játékok szabályai, a használati útmutatók és a receptek is egyfajta leírások.

A 3. évfolyamos tankönyveidben sokféle állatról olvastál leíró szövegeket. Ahhoz, 
hogy az állatokról szóló szövegekből valóban leíró fogalmazásokat alkothass, az ál-
latok bemutatásán kívül szükséged van még néhány szövegalkotási ismeretre. Erről 
szól a mai leckénk.

 Mindhárom szöveg a szarvasokról szól, mégis más mindegyik. Melyik le-
het irodalmi, ismeretközlő, illetve hétköznapi szöveg? Miért?

A) Gímszarvasok csoportja
A gímszarvascsapat német nyelvből  származó vadászelnevezése a rudli (csoport, 

falka). Több nemzedék tehenei élnek együtt borjaikkal. A fiatal bikák az öreg bikák-
kal alkotnak bikarudlit, amelyet egy fiatal bika vezet. Nagyon hideg télen a tehén-
rudlikhoz bikák is csatlakoznak. A szarvasok közössége anyajogú. A vegyes csapato-
kat általában egy idős, tapasztalt, borjas tehén vezeti.

B) Szarvaskaland 
Nem fogod elhinni, mit láttam, amikor szombaton nagyiékhoz utaztunk! Egy ha-

talmas szarvascsapat rohant az út melletti réten. Ha jól láttam, egy fiatal szarvasbika 
volt a vezérük. Félelmetes volt, ahogy robogtak mellettünk! Még a szám is tátva ma-
radt az ámulattól. Néhány pillanat múlva lehagytuk őket. Akkor nagyon sajnáltam, 
hogy gyors autónk van.

C)  Szárnya kél a fehér homoknak,
a völgyben szarvasok robognak.
Jönnek a szél-árka völgyből, egyre többen,
száz, meg még több nyargal egy-seregben.

A szittyós itatón megállnak,
szarvaik kék eget kuszálnak.
Egy vén bika szétnéz, beleront a porba
és nyomában dübörög a vén horda.
   Weöres Sándor: Szarvasok – részlet

1.
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Az állatról készített leírás az ismeretközlő szöveghez áll a legközelebb. A könnyebb 
áttekinthetőség és a megértés kedvéért érdemes tagolnod a szöveget. 

Az állatleírás bevezetésében indokold meg a témaválasztásodat!
A tárgyalásban mutasd be
 – az élőhelyét, életmódját,
 – a testfelépítését, érzékszerveit,
 – a táplálkozását,
 – a szaporodását, utódait!
A befejezésben írhatsz az állattal kapcsolatos saját tapasztalataidról, de a hozzá 

fűződő érzelmeidről is.

Boglárka fogalmazása megjelent az iskolaújságban. Olvasd el!

A gímszarvasbika

Szerintem Magyarország egyik legcsodálatosabb kinézetű vadja a 
gímszarvas. 

Kedvenc tartózkodási helye a lombos erdő. Szereti a tisztásokat és 
a réteket is. 

A bika testhossza 165–250 cm, tömege 100–350 kg. Színe vörö-
ses árnyalatú, de télen szürkésbarna, vastag bundát növeszt. Fe-
jét évről évre nagyobb és egyre több ágú agancs díszíti. Egy öreg 
bika akár 24 ágú koronát is viselhet. Csodálatos fejdíszét február-
ban elhullatja, de néhány nap múlva újra növeszteni kezdi. 

Füvekkel, lágy szárú növények, bokrok és fák leveleivel táp-
lálkozik. Ősszel rengeteg makkot eszik. 

A nyugodt, félénk állat természete az őszi szarvasbőgés ide-
jén, szeptemberben és október elején teljesen megváltozik. 
Ilyenkor, a párzási időszakban a bikák a tehenekért küzdenek. 
Néha halálosan is megsebzik egymást. A borjú májusban vagy 
júniusban jön a világra, és 6–8 hónapig szopik. Többnyire utána is azzal a csapattal, 
rudlival marad, ahová született.

Nagyon örülnék, ha egyszer közelről is megcsodálhatnám ezt a 
gyönyörű állatot. 

•  Adj másik, fi gyelemfelkeltőbb címet a szövegnek!
•  Készítsd el az élményfüzetedbe az olvasott szöveg vázlatát!

2.

Bevezetés

Tárgyalás

Befejezés

A LEÍRÁS
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A növényleírás

Ahogy az állatoknak, a növényeknek is létezik tudományos osztályozáson és saját 
tapasztalaton alapuló leírása is. A növény bemutatásának is van sorrendje. A környe-
zetismeret-órákon tett megfigyeléseidet most fogalmazásórán is alkalmazhatod.

Figyeld meg a galagonyáról készült fotókat! Olvasd el a hozzá kapcsolódó jel-
lemzőket is!

•  Mutasd be a társadnak a galagonyát!
•  Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, milyen betegségeket lehet gyó-

gyítani a galagonyával és más gyógynövénnyel, például a kökénnyel!

A növényleírás nem mindig kezdődik bevezetéssel, sokszor a cím is elegendő.
A fő részben, a tárgyalásban mutasd be
– az élőhelyét, elterjedését (és esetleg a fajtáját, családját),
– a kinézetét, méretét,
– a gyökérzetét és szárát, azok fajtáját,
– a levelét, levélzetét,
– a virágát, virágzatát, annak színét,
– a termését, szaporodását,
– a különös vagy egyéb jellemzőit,
– a felhasználását!
 A befejezésben írhatsz a növénnyel kapcsolatos saját tapasztalataidról, élmé-
nyeidről is. A hivatalos leírásban ez az egység is elmaradhat.

1.

gyökérzete mélyre hatoló ágai tüskések

fás szárú leveléből, virágából
tea készül
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