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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, 

epigramma) – Az epigramma 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

7. évfolyam 

20-25 perc 

A szövegben ábrázolt valóság ismerethiánya (az 

ismeretpótlás hogyanja) 

Szöveg információinak (adatainak), kigyűjtése és 

csoportosítása (rangsorolása: lényeges-lényegtelen) 

Szövegtranszformáció (tömörítés, kifejtés, 

tudományos szövegből bulvár, hírből történet stb.) 

Zanzásítás (Az epigramma) 
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A feladat egyrészt a lényeg kiemelésére irányítja a figyelmet, másrészt a 

lényegre szorítkozó, pontos megfogalmazásra. A tömörítés és a frappáns 

megfogalmazás módszerének megismerése és elsajátítása, valamint a 

zanzásítás gyakorlati alkalmazása közelebb hozhatja a gyerekekhez az 

epigramma műfaját. Játékos formában saját bőrükön is megtapasztalhatják a 

tömörítés technikáit és nehézségeit. 

 

 

 

 

1. igaz-hamis feladat megoldása: 

Állítások Igaz Hamis 

A zanza eredetileg rajzhoz kötődő fogalom.   X 

A zanza szót eredeti értelmében a speciális módszerrel 
zsugorított fejekre használják.  

X  

Átvitt értelemben a zanzásítás a lényeg kiemelését, 

tömör megfogalmazását jelenti. 
X  

A „vérfagyasztó” szó arra utal, hogy nagyon hideg 
van, még a vér is megfagy az erekben.  

 X 

Vadászok szokása, hogy az elejtett vad fejét, agyarát, 

agancsát kiakasztják a falra. Az ilyen, büszkeségből 

közszemlére tett zsákmányt nevezzük trófeának. 

X  

 

  

Módszertani javaslat a tanároknak 

Megoldások 
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2. feleletválasztó feladat megoldása 

Kérdés Válaszok Helyes 

Melyik ismert vers 

zanzáját olvastad? 

Petőfi Sándor: Farkasok dala  

Petőfi Sándor: Anyám tyúkja X 

Petőfi Sándor: Egész úton hazafelé  

 

3. párosító feladat megoldása: 

Zanzák Szerzők + verscímek 

A máglya sem elég fenyegető, hogy 
megszülessen a dicsőítő ének. 

Arany János: A walesi bárdok 

Nem tudom, mit mondjak anyának, 
ha hazaérek. 

Petőfi Sándor: Egész úton hazafelé 

Az emésztő szerelemre gyógyír: egy 

tulipán. 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó 

kérelem 

 

4. sorrendező feladat megoldása: 

Sorszám A zanzásítás lépései 

3. 
A völgyben virágok nyílnak még, és a nyárfa is zöldell, de a 
bérci tető havas már. 

5. Virágos, zöldellő völgy felett már havas a hegyhát.   

1. 
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, / Még zöldel a nyárfa 
az ablak előtt, / De látod amottan a téli világot? / Már hó 

takará el a bérci tetőt. 

4. 
A völgyben virágok nyílnak, fák zöldellnek még, de a 
hegytető már havas. 

2. 
A völgyben kerti virágok nyílnak még, és a nyárfa is zöldell 
az ablak előtt, de a bérci tetőt már hó borítja. 

 


