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Mondatok: 

 Így látta viszont. 

 Megdöbbent, mert mogyoró volt a kezében. 

 Furcsa volt, hogy lila lett. 

 

1) Mondd el a történetet, mintha a barátoddal beszélgetnél! 

2) Mondd el a történetet egy idegennek a buszon! 

3) Készíts a történetből újsághírt! 

 

 

Segítünk! Lépésről, lépésre! 

Találj ki a három mondathoz egy történetet. Például így:  

 

A 3 mondat jelen esetben így szól: 

 A hajó elment. 

 A majom eszeveszett ugrálásba kezdett. 

 Piroska új frizurája tönkrement.  

  

 Találj ki egy történetet! 

 Az alábbi három mondat egy szövegből való.  

 Mind a három mondat legyen a történet része. 

 (A mondatokon természetesen – a szövegnek megfelelően – alakíthatsz.)  
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Történet: 

 

Piroska állt a parton, és integetett a férjének, aki a hajóval vízre 

szállt. A hajó éppen elment, amikor Piroska rémülten érezte, 

hogy valami ráugrott. Döbbenten látta, hogy egy kis majom az. 

Valószínűleg a közeli állatkertből szökött meg. Mi-közben az 

asszony igyekezett elzavarni az állatot, az belekapaszkodott a 

hajába. Piroska új frizurája tönkrement. 

 

Hogy egy történetet miképp mesélsz el, az függ a hallgatóságodtól (olvasóidtól). 

Másképp mondod el a Facebookon, másképp a tanárodnak, és másképp egy 

idegennek.  

 

A történet így hangzik a barátoddal: 

 

 Húúúú, képzeld mit láttam. Piroska – a szomszédunk – állt a 

parton, éppen integetett egy hajónak, ami elment, és ekkor 

bummm! A fejének ment egy majom. 

 Majooom? 

 Ja. Ahogy mondom, egy majom. Eszeveszett ugrálásba 

kezdett. 

 A nő? 

 A nő is, de a majom. És belekapaszkodott a hajába, az új 

frizurája tökre szétment.  
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A történet így szól, mint hír: 

 

A Duna parton a járókelők arra lettek figyelmesek, hogy miközben 

egy hajó elment a kikötőből, egy parton álldogáló nőnek (K. 

Piroska, 35) a fejére lépett egy majom. Az állat eszeveszett 

ugrálásba kezdett, teljesen szétdúlva az asszony haját. Mint később 

megtudtuk az áldozattól, az új frizurája, amit akkor csinált a 

fodrász, tönkrement. Az anyagi kár 12 ezer forint. 


