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Az anyanyelvi órákon használatos jelek

A munkafüzetben található jelek:

  A füzetben oldd meg a feladatot!
  Gondolkodtató, észforgató feladat.

 
Könyvtári kutatómunkát, szótárhasználatot igénylő feladat.

  Páros gyakorlat.
  

 Csoportos gyakorlat.
   A tankönyvi Játéktárban találod a feladat leírását.
    Tréfás feladat, anyanyelvi játék.

Helyesírási javítójelek:

hibás szó vagy szókapcsolat

súlyos helyesírási hiba

egybeírandó szó

különírandó szó

Fogalmazási javítójelek:

értelmetlen szó vagy szókapcsolat

hibás szóhasználat, pongyola fogalmazás, fölösleges szóismétlés

a bekezdés jele

a helyes szórend

hiányzik valami

���

���
���
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Is mé tel jünk!

1. Élőkép   

a) Alkossatok hatfős csoportokat! Az egyik csoporttag három fő bevonásával 
készítsen egy olyan állóképet, amely a nyári élménye egyik pillanatát ábrázolja!

b) A másik két csoporttagnak az alábbi szerepek egyikéből kell beszélnie az álló
képről legalább egy percig. 

●● egy fotókiállítás megnyitója
●● egy régi barát
●● a fotón lévő egyik személy

c) A fotót beállító diáknak úgy kell beszélni az állóképről, mintha egy él mény 
beszámolót tartana a barátainak!

2. A tisz te let re mél tó
a) Ol vas sá tok el a kö vet ke ző Kosz to lá nyino vel lát, majd ad já tok elő sze re pek sze

rint!

Egy hölgy me sél te ezt ne kem, aki most ér ke zett Kí ná ból.
Ott min den alá za tos, ami az enyém, s min den tisz te let re mél tó, ami 

ven dé ge mé. Az én mű velt sé gem, az én nad rág tar tóm, az én nát hám alá-
za tos, de ven dé gem mű velt sé ge, nad rág tar tó ja, nát há ja tisz te let re mél tó.

Ven dé gül vol tam hí va va la mi elő ke lő kí na i hoz. Zöld te át it tak, arany-
csé szé ből.

A há zi gaz da így szólt hoz zám:
– Tisz te let re mél tó ko ra?
– Har minc két éves va gyok.
– Ó – cso dál ko zott a kí nai, s ar cán ál ma tag mo soly fu tott át. – Leg-

alább öt ven nek gon dol tam.
– Mi ért?
– Mert olyan bölcs – vá la szolt a kí nai.
Ezt is az ud va ri as ság ír ja elő.
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Kí ná ban a fi a tal sá got vaj mi ke vés re tart ják: az a ta pasz ta lat lan ság, 
éret len ség. Szá muk ra csak a ta pasz ta lat és érett ség be cses: az agg kor. 
Min den ki fe lé je tö rek szik.

Nem vol na ér dek te len egy szer ilyen mo dor ban ud va rol ni a mi nő ink-
nek is.

Leg kö ze lebb meg pró bá lom.
(Kosz to lá nyi De zső: Ákom bá kom)

b) Vá la szol ja tok a kér dé sek re a szö veg alap ján!

●● Mi ért mond hat juk, hogy eb ben a no vel lá ban két fé le kom mu ni ká-
ciós fo lya mat je le nik meg?

●● Ne vezd meg mind a két kom mu ni ká ci ós fo lya mat té nye ző it!
●● Mi ben kü lön bö zik a hölgy és a kí nai pár be szé dé ből meg is mert vi lág 
a mi vi lá gunk tól?

●● Mi lyen nem nyel vi je lek re ta lálsz uta lást a szö veg ben?
●● So rold fel, hogy mi lyen nem nyel vi je lek ről ta nul tál még!

c) A kom mu ni ká ció cél ja
Mi lyen cél lal ír hat ta az író az elő ző fel adat ban ol vas ha tó no vel lát? Ke ress az 
aláb bi kom mu ni ká ci ós cé lok nak meg fe le lő szö veg rész le te ket!

tá jé koz ta tás, ér ze lem ki fe je zés, fel hí vás, kap cso lat te rem tés, kap cso lat-
tar tás és -zárás, gyö nyör köd te tés

3. Ki mit tud? 
a) Írjatok az alábbi kártyákra a címeknek megfelelő kulcsszókat!

A kommunikáció 
tényezői

A kommunikáció  
jelei

A kommunikáció  
nem nyelvi jelei
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b) Tegyetek fel kérdéseket a mellette
tek ülő pá ros nak a kitöltött kártyák 
segítségével! Addig van nálatok a kér
dezés joga, amíg a má sik pá ros nem 
ad helyes választ. Cserélje tek min  dig 
sze repet a helyes válasz után!

4. Szövegírás a képhez 
Válassz az általad megnevezett írásbeli kommunikációs formák közül legalább ket
tőt! Írj a kiválasztott formában a fenti képhez egyegy szöve get úgy, hogy másmás 
legyen a kommunikációs célod!

5. Ábécében 
Kezdjen el valaki egy a múltban játszódó történetet úgy, hogy a mondat első szava 
az ábécé első betűjével kezdődjön! A következő mondatot megalkotónak pedig a 
második betűvel. Ez így menjen addig, amíg mindenki nem mondott egy mon
datot! 

Pl.: A gőzhajón utazunk. Beesteledik, mire célhoz érünk. 

6. Magánhangzók találkozása    
a) Olvassátok el a nyelvtörőket! Jelöljétek bennük a szavakat hangrendjük alapján! 

Húzzátok alá pirossal a magas, kékkel a mély és zölddel a vegyes hang rendűeket!

A beszéd zenei  
eszközei

A kommunikáció  
céljai

A kommunikáció  
formái

Az írásbeli  
kommunikáció formái
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Netán platán, netán palánta, netán tán platánpalánta?

Sikkes sárga sálában a suta kis sün a suliba siet.

b) Versenyezzetek, ki tudja a leggyorsabban és hiba nélkül elmondani a nyelv
törőket!

7. Mássalhangzók találkozása 
a) Olvassa fel valaki az osztályból az alábbi tréfás történetet!

Arad alatt van Tas laka, hatalmas falakkal, nagy vaslakattal. A hatal-
mas falakat Tas apja rakatta. Tas anyja hatalmas almahalmazt raka az 
asztalra. A hat kamasz fakanalakkal, vaskanalakkal apasztja a hatal-
mas almahalmazt.

b) Jelöljétek aláhúzással a szöveg hallgatása közben azokat a szavakat, ahol vala
milyen változás történt írásban vagy kiejtésben a mássalhangzók találkozásakor!

c) Írjátok az aláhúzott szavakat a táblázat megfelelő helyére! Ahova nem tudtatok 
a szövegből példát írni, oda magatoktól írjatok egy szót!

8. Párkereső szóalkotó 
 

a) Írjon az osztály egyik felének minden tagja a képhez kapcsolódóan egy toldalék 
nélküli szót egy lapra! A többiek írjanak egyegy toldalékot egy lapra!

b) Kezdjetek el sétálni a teremben úgy, hogy a lap a kezetekben legyen! Alkossatok 
párokat úgy, hogy egy szótő és egy hozzá köthető toldalék értelmes szóalakot 
adjon!

c) Keressenek a párok 
egy má sik párt! Írjatok 
a két szó fel hasz ná
lásával nyolc perc alatt 
minél több olyan mon
datot, amely a fotóhoz 
kapcsolha tó!

Hasonulás Összeolvadás Rövidülés

Írásban jelölt Írásban nem jelölt
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 9. Mondatelemzés  
 

Válasszatok ki a 2. feladatban szereplő Kosztolányiszöveg mondatai közül egyet! 
Bontsátok a mondat sza vait szóelemekre! Jelöljétek a szótöveket és a toldaléko
kat egyegy vo nal lal!

10. Ugyanaz? 
a) Olvasd el Kosztolányi Dezső Csacsirímek verseiből az alábbiakat!
b) Jelöld a dőlt kiemeléssel jelölt szavakon a szóelemeket, és nevezd is meg őket!

Mondok valami rémeset,
ami valóban rémeset,
rendeltem málnás krémeset,
és rám esett.

Szomorú a baktatása.
A kezében aktatáska.
Úgy megy, mint egy vak tatácska.

Átadta a telefont,
mit lombokkal telefont.

11. Villámkártyák   

Készítsetek a hangokról és a szóelemekről tanultakkal kapcsolatosan kártyákat 
a játék szabályai szerint!

12. Szófajgyűjtő   

a) Alkossatok hatfős csoportokat! Válasszon 
mindenki egy szófajt az alábbiak közül!

ige főnév melléknév  
számnév határozószó névmás

b) Írjatok három perc alatt a saját szófajo tok nak 
meg felelően minél több szót a kép alapján!

c) Írjatok a gyűjtött szavak felhasználásával egy 
rövid történetet a kép hez! Igyekezzetek mi nél 
több szót föl hasz nálni a gyűjtött sza vak közül!

13. Jelenet mondatszókkal 
 

Válasszatok a következő helyszínek közül egyet! Képzeljetek el egy olyan jelene
tet, amely ott játszódhat! Adjátok elő a jelenetet úgy, hogy csak mondatszókkal 
beszélhettek! A többi csoportnak ki kell találnia a szituációt és a helyszínt is. Aki 
eltéveszti a szóhasználatot, az a csoport kiesik. 
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kórház szupermarket barlangtúra erdei kirándulás  
repülőn baráti születésnapon színházi szünetben 
filmjelenet forgatásán múzeumban

14. Hi á nyo san, de han gu la to san 
Mondd el egy na po dat csak hang után zó és han gu lat fes tő sza vak kal!

Pl.: csö rög, cam mo gok

15. A vil lám és a vil lám
Ol vasd el az aláb bi ver si ké ket! Fi gyeld meg, mi lyen össze füg gés van a ki emelt 
sza vak kö zött!

A hat van év, mit mind ket ten meg ér tünk,
nem je len ti, hogy gyü mölcs ként meg ér tünk,
azt sem, hogy már min dent böl csen meg ér tünk,
leg föl jebb egy ga rast még is meg ér tünk.

(Weöres Sán dor)

Men nék én is vég re ha za,
Tá vol ból hív már a ha za.

(Pin tér Ti bor)

El dob tam gyor san a vil lám,
Be le ne csap jon a vil lám.

(Ko vács Jó zsef)

16. Kettőt egy csapásra                
a) Írj a következő kétkét szó vagy kifejezés helyett egy olyan kifejezést, amely 

mind a kettő helyett hasz nálható!

Pl.: széjjelzúzok – oszmán = török
tintafoltok – hapsi = 
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hordó része – üt = 
juh hangot ad – török tisztséget = 
erődítmény – ácsorog = 
megütöm – sötét gödör = 

b) Elemezd a megoldásként kapott szavakat szóelemek és szófajuk szerint!

Pl.: széjjelzúzok – oszmán = török

17. Szófejtő 
Olvassátok el az alábbi szótári szócikkeket! Írjátok a meghatározások mellé a 
meg felelő kifejezést! Nevezzétek meg a szavakat hangalakjuk és jelentésük alap
ján!

török: főnév, melléknév tör|ök: ige, jelen idő, E/1. általános 
ragozás (szótő + igei személyrag)

 mn ~ek, ~t vagy  
~et, ~en
1. Széles formájú (fa).
2. Elhízott, testes ember.
3. Széles, nagy kiterjedésű (tárgy).
◆  Szin: 2. kövér, vaskos, (bizalmas) 

dundi, pocakos, pókhasú. 3. testes, 
vaskos

◆  Ell: 2. sovány, vékony, szikár.  
3. keskeny, kicsi, apró

 fn ~’k, ~’t, ~’ ja
Bőrdarabból és a két végén hozzáerő-
sített szíjakból álló hajítófegyver.
◆  Szin: (bizalmas) csúzli
◆  Táj: csudri, parintya

 fn ~ek, ~et, ~je
1.  Az orvos által írt utasítás a gyógy-

szerész szá mára a gyógyszer elké-
szítésére, kiszol gál tatására.

2. (Étel, ital) elkészítésének leírása.
3.  (bizalmas) Szokásos módszer, 

eljárás.
◆  Szin: 1. (hivatalos) vény, (kissé 

régi) orvo si rendelvény, (régi) reci-
pe. 3. szabály.

 fn ~ok, ~t, ~a
1. Mesebeli szörnyeteg.
2.  Vázra feszített és hosszú zsinóron 

a leve gő be röpíthető szögletes, 
lapos papír- vagy vá szonfigura 
mint játékszer.

3.  Fémvázból, az erre szerelt ernyő-
ből, oly kor kis benzinmotorból 
álló repülő sport esz köz.

4.  (rosszalló, gúnyos) Gonosz nő, 
fúria.
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18. Történet írása
Írj a 16. és a 17. feladat szavai nak különböző jelentéseit fel használva egy rövid 
törté ne tet!

19. Fogalmazás receptre 
Fogalmazzátok meg egyegy recept formájában, hogyan írjunk elbeszélést, 
leírást, jellemzést és levelet!

Végy egy…   Tegyél hozzá…   Keverd össze…   Fűszerezd meg…

20. Ötletbörze 
   

Alkossatok csoportokat! Írjatok ötleteket a következő fogalmazási témákhoz! 
A fogalmazások műfaja: elbeszélés, leírás, jellemzés, levél.

21. Fogalmazás párban 
   

Kezdjétek el az előző gyakorlatban előkészített fogalmazásokat megírni a Fo gal 
mazás párban szabályai szerint!

22. Színkereső  

Írjatok olyan humoros mondatokat, amelyekben minden alapszófajú szóra igazak 
a következő állítások! Használjátok fel a tankönyv Sétáló gyűjtögető című felada
tában összegyűjtött példákat!
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●● Csak rövid i, o, ö, u, ü van a szótőben.
●● Van hosszú í, ó, ő, ú, ű a szótőben.
●● Van hosszú mássalhangzó a szótőben.
●● Van ly a szótőben.

23. Helyesírási elemzés 
a) Olvassátok el a szöveget! Jelöljétek meg, hogy a szöveg mely részletéhez kap

csolódik a fotó!
b) Ma gyarázzátok meg a szövegben kiemelt szavak helyesírását!

A Balatonfüredi Turisztikai 
Egye sü let több civil szerve-
zet együtt mű kö dé sé vel idő-
utazásra hív szep tem berben 
Balatonfüredre. A ro mantikus 
reformkort idéző rendezvényen 
igazi történelmi kalandban 
vehetünk részt. Az élő törté-
nelemórán minden a reform-
korról szól: a különböző helyszí-
neken zenei és irodalmi műsorokkal, sporteseményekkel, tarokk-kártyá-
sok bemutatójával, szín  házi előadással és bállal csalogatják a turistákat.

De említhetnénk a 200-nál is több, korhű jelmezbe öltözött résztve-
vő felvonulását, korzózását is. A megidézett kor történelmi, egyedülálló, 
utánoz hatatlan programot és hangulatot kínál. Az 1800-as évek hangula-
tát eleveníti fel a népművészeti és iparművészeti vásár is, valamint a füredi 
éttermekben kínált, eredeti receptek szerint elkészített reformkori étkek. 
Ez a program felejt hetetlen hétvégét ígér, a 19. század első felének hangu-
latába repít vissza, korabeli és korhű helyszínen, Balatonfüred újjáépített 
reformkori városrészében.

(Forrás: http://balatonfured.info.hu/)

24. Totókészítő
Készítsetek totót a 6. osztályban tanultakról! Majd oldjátok meg egymás totóit!
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Mit ta nul tunk?

Tu dás pró ba

1. Hang és be tű 
a) Mi a kü lönb ség a hang és a be tű kö zött? Pró báld fel hasz nál ni az in dok lás hoz 

mind azt, amit a ma gyar nyelv ről, a ma gyar nyelv hang ja i ról és he lyes írá sunk ról 
ta nul tál!

b) Ké szíts a fel adat meg ol dá sá hoz kulcs sza vak ból ál ló váz la tot!

2. Finn di á kok Nagy vá ra don 
Ol vasd el fi gyel me sen Ady End re pró zai írá sát, majd oldd meg a fel ada to kat a szö
veg alap ján!

Finn di á kok Nagy vá ra don

A ma gyar nem zet nek egyet len ro kon fa já ról, a messze észa kon la kó 
fin nek ről sok ér de kes dol got be szél most Bátori Fe renc, a nagy vá ra di 
ke res ke del mi is ko la ta ná ra, aki évek óta me rő tu dás szomj ból be ha tó an 
fog lal ko zik a finn nyelv vel és az iro da lom mal – és most nyá ron kö zel 
egy hó na pot töl tött Helsingforsban és más finn vá ro sok ban, ta nul má-
nyoz ván az ere de ti nép tör té ne tét és iro dal mát. A fin nek, akik büsz kék 
ma gyar ro ko na ik ra, és úgy his tó ri án kat, mint li te ra tú rán kat ala po san 
is me rik, nagy lel ke se dés sel és sze re tet tel fo gad ták Bátorit, s a finn di á-
kok – akik úgy is ké szül tek a jö vő hó nap ban Bu da pes ten meg tar tan dó 
di ák kong resszus ra – ígé re tet tet tek ne ki, hogy vi szon zá sul el lá to gat nak 
szep tem ber vé gén Nagy vá rad ra.

A finn if jú ság ven dég já rá sa rit ka gyö nyö rű sé get fog a nagy vá ra di ak-
nak okoz ni – amennyi ben ez a di ák csa pat, mint Bátori ta nár úr tól hall-
juk, egy ben egy je les finn ének kar rá szer vez ke dett, úgy hogy itt idő zé sük 
alatt al kal munk lesz tő lük ta lán egy hang ver seny ke re té ben hal la ni a 
szebb nél szebb, éde sen bús finn nép da lo kat és me ló di á kat.

a) Ke res sé tek meg a tér ké pen Nagy vá ra dot!
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b) Fo gal mazd meg a finn ven dé ge ket kö szön tő sza va kat a ma gyar di á kok ne vé ben!
c) Mi lyen más sal hang zó és ma gán hang zó tör vé nyek ér vé nye sül nek a kö vet ke ző 

mon dat ki emelt sza va i ban?

(…) ez a di ák csa pat (…) egy ben egy je les finn ének kar rá szer vez ke dett, úgy-
hogy itt idő zé sük alatt al kal munk lesz tő lük ta lán egy hang ver seny ke re té-
ben hal la ni a szebb nél szebb, éde sen bús finn nép da lo kat és me ló di á kat.

d) Ál la pítsd meg a ki emelt mon dat min den sza vá ról, hogy mi lyen szó fa jú, és mi lyen 
na gyobb szó fa ji cso port ba so rol ha tó be!

e) Mi lyen szó az édes mel lék név és a csa pat fő név a han ga lak és a je len tés vi szo nya 
szem pont já ból? Ál lí tá so dat bi zo nyítsd pél da mon da tok kal!

f) Mi lyen he lyes írá si alap el vek ér vé nye sül nek a kö vet ke ző sza vak ban? Ele mezd 
szó ele mek sze rint az utol só há rom szót!

ma gyar, nem zet, messze, fin nel, fo gad ták, hall juk

g) Írd le több fé le kép pen a ha gyo mány el ve sze rint Bátori ta nár úr ne vét!

3. Szö veg ér tés 
Oldd meg az aláb bi fel ada to kat a 2. fel adat szö ve ge alap ján!

a) Fo gal mazd meg más sza vak kal a kö vet ke ző mon dat je len té sét!

A finn if jú ság ven dég já rá sa rit ka gyö nyö rű sé get fog a nagy vá ra di ak-
nak okoz ni.

b) Vá la szolj az aláb bi kér dé sek re!

●● Mi vel fog lal ko zik évek óta Bátori Fe renc ta nár?
●● Hol töl töt te a nyá ri szü ne tet? Mi ért?
●● Mi ért lá to gat nak a finn di á kok Bu da pest re?
●● Hol fog nak a finn di á kok hang ver senyt ad ni?

c)  Írd le az aláb bi sza vak nak a szö veg ben sze rep lő ro kon ér tel mű ki fe je zé sét!

tör té nel mün ket, iro dal mun kat, diák-összejövetel, dal la mo kat:  
 
 

4. Kép ze let ben Nagy vá ra don
Kép zeld azt, hogy te is részt ve szel a finn di á kok hang ver se nyén! Fo gal mazz er ről az 
él mény ről egy le ve let ba rá tod nak vagy ba rát nőd nek!
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A tanulás tanulása

Az ismeretterjesztő szövegek feldolgozása

1. A nevekről 
Meséld el a társadnak, mit tudsz a keresztnevedről!

2. Zoltán 
a) Gyűjtsétek össze egy Ttáblázatban, mit tudtok a Zoltán névről! Írjátok le azt is, 

hogy mire lennétek még kíváncsiak a névvel kapcsolatban!

b) Olvassátok el az alábbi ismeretterjesztő szöveget! Jelöljétek azokat az in for
mációkat, amelyek újak voltak számotokra! 

c) Vizsgáljátok meg, adotte választ a szöveg a táblázatban levő kérdésekre!

Eredete: Török eredetű régi magyar személynevünk. Jelentése ’fejede-
lem’. Ugyan ennek a szónak az alakváltozata a szultán. Érdekes azonban, 
hogy ezzel a szóval csak 1473-tól nevezték a törökök az uralkodóikat, 
előtte az emír kife jezéssel illették őket. A szultán eredetileg arameus 

Mit tudok? Mire vagyok kíváncsi?

11731_M_.indd   19 4/24/15   9:55 AM



20

eredetű arab szó, s perzsa közvetítéssel került a török nyelvbe. A kipcsak 
és a kun nyelvben soltan, a be se nyőben sultan alakban élt. Nem tudjuk, 
melyik népcsoport ismertette meg őse in ket ezzel a szóval, hiszen a hon-
foglalás előtt a magyarok több török néppel ta lálkoztak. Az bizonyos, 
hogy személynévvé a magyarban vált. (…)

Névnapja: március 8., június 23. 
Gyakorisága: A Zoltán név a honfoglalás után századokon keresztül 

feledésbe me rült. A reformkor idejében, a nemzeti romantika korában lett 
ismét népsze rű. A név XIX. századi elterjedését elősegítette, hogy Petőfi 
Sándor fiát e névre ke resztelte. Ettől kezdve aztán fokozatosan egyre 
ismertebbé válik. Persze nem Petőfi fia volt az első újkori Zoltán. 1833-ban 
már ezt a nevet kapta Balogh Pál orvos fia, Balogh Zoltán, aki a szabad-
ságharcban is részt vett. A XIX. század végén készült névgyakorisági listán 
még a 20–25. helyen találhatjuk a Zoltánt, de az 1950-es években már a 
9–10. leggyakoribb névvé vált. Az igazi népszerűsége az 1960-as évektől 
kezdődik. 1967-ben már a második leggyakoribb név, és a kis fiúk közül 
ebben az évben 5919-en kapták a nevet. (…)

Becézése: Zoci, Zolcsi, Zoli, Zolics, Zolicska, Zolika, Zolkó, Zoló, 
Zolóka, Zoltánka, Zolti, Zoltika, Zotya, Zotyek, Zotyesz, Zotyi, Zotyika, 
Zotyó, Zotyóka, Zozó.

Rokon nevei: Csolt, Solt, Zolta, Zsolt.
Női párja: a Zoltána. Ez az alak azonban csöppet sem közkedvelt. 

1967-ben pél dá ul senki nem választotta kislányának ezt a nevet. Másik női 
rokon neve, a Szultána szintén nem tartozik a népszerű nevek közé.

Hí res viselői: A név első ismert viselője Zolta herceg (907–947) volt, aki 
Árpád fe je delem ötödik, legifjabb gyermeke. (…)

Ambrus Zoltán (1861–1932) író, műfordító, kritikus, az MTA levelező 
tagja. A Hét, majd a Nyugat munkatársa. 

Gombocz Zoltán (1877–1935) magyar és finnugor nyelvész. 
Kodály Zoltán (1882–1967) zeneszerző, népzenekutató, zenetudós. 

Felismerte az ifjúság zenei nevelésének fontosságát, kidolgozta az iskolai 
énekoktatás sajátos módszerét, a Kodály-módszert, mely ma világszerte 
ismert és elterjedt. (…)

Művészetben: Irodalmi művek szereplőjeként is csak elvétve találko-
zunk a Zoltán névvel. Sokak által ismert azonban Jókai Mór híres regé-
nyének, a Kárpáthy Zoltánnak ifjú főhőse, ki ezt a nevet viseli, és talán 
neki is köszönhető e név széles körű népszerűsége.

„Mi legyen a fiú neve? Egyike azon fejedelmek nevének, kik a legel-
ső Kárpáthy-őssel áldomást ittak a szép Hunnia földjén. Legyen Zoltán. 
Kárpáthy Zoltán! Milyen szépen fog az hangzani.”
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Földrajzi névként: Az erdélyi tartományuraság fejének, Zoltánnak a 
nevét őrzi ma is Háromszék megyében az Olt partján fekvő Étfalvazoltán, 
a két faluból egybeépült kis község. Zoltánháza ma szlovéniai község. 

Csúfolók:  Zoltán, / Lovagol a hangyán.
Zoltán, / Tököt visz a hátán, / 
Megunja, leteszi, / Földhöz vágja, megeszi.
Zoltán, / Szúnyog a hátán, / Ha nem bírja, leteszi.

(Fercsik Erzsébet–Raátz Judit: 
Keresztnevek enciklopédiája – részlet)

d) Tanuld meg a csú fo lókat! Mondd el őket minél kifeje zőbben!

3. Kérdések 
   

a) Írjatok a 2. feladat szövegéhez öt kérdést! Adjátok át a mellettetek levő csoport
nak a kérdéseiteket! 

b) Válaszoljátok meg a másik csoporttól kapott kérdéseket úgy, hogy a szövegben 
húzzátok alá a helyes válaszokat!

4. Ismeretterjesztő szöveg 
  

Bizonyítsátok legalább három dologgal, hogy a 2. feladat szövege isme ret ter jesztő 
szöveg!

5. Ismeretterjesztő írás készítése
Készíts a saját keresztneved ről hasonló ismeretterjesztő írást! Hasz nálj különböző 
forrá so kat!
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Könyv- és könyvtárhasználat

A hivatkozás

1. Cím ren de ző
Írd le he lye sen a fel so rolt mű vek ada ta it a következő táb lá zat se gít sé gé vel! Ügyelj 
az írás je lhasz nálatra is!

●● Ende, Michael Mó ra Könyv ki adó. 2001. Bu da pest. Gom bos Jim és 
Luk ács, a ma si nisz ta.

●● Tin ta Ki adó. 2001. Tótfalusi Ist ván. Ide gen sza vak ma gya rul. Bu da-
pest.

●● 1992. Libra Ki adó. Bu da pest. Rá kó czi zász lai. Bá rány Ta más
●● A Damokosok. Bu da pest. Uni kor nis Ki adó. 1992. Jó kai Mór
●● A ma gyar ál lam szü le té se. Nem ze ti tan könyv ki adó. Sza bó Pé ter. 
1999. Bu da pest

Szerző A kiadás éve Cím Kiadó A kiadás 
helye
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