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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, 

epigramma) – Az elégia (Janus Pannonius: Egy 

dunántúli mandulafáról) 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

7. évfolyam 

20 perc 

A szövegben ábrázolt valóság ismerethiánya (az 

ismeretpótlás hogyanja) 

Önelemzés 

Vitakultúra, érvelés: egy probléma bemutatása 

szövegesen, osztálytermi feladat a vita szempontok 

megadásával 

Kódváltás (Képről, ábráról szövegírás. Szöveg alapján 

ábrakészítés) 

A szöveg rejtett tartalma 

Időtévesztés (Az anakronizmus) 
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A megkésettség vagy a túl korán érkezettek magányérzése visszatérő motívum 

az irodalomban. Ez a feladatsor lépéséről lépésre vezeti rá a gyerekeket a 

motívum értelmezésére, a benne megfogalmazódó probléma átérzésére. A 

feladatsorban több megvitatásra szánt problémával is találkozhatunk, amit akár 

disputa formájában is lejátszhatunk. 

A Janus-verset mindenképp felvételről vagy a pedagógus előadásában hallják 

először a gyerekek! A szöveg számos idegen kifejezést tartalmaz, aminek már a 

puszta kiejtése is problémát okozhat, megakasztja az olvasást, gátolja az 

értelmezést. 

 

  

Módszertani javaslat a tanároknak 
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1. feleletválasztó feladat megoldása: 

Kérdések Válaszok Helyes 

Kik voltak a Hesperidák? 

Herkules birtokának 
kertészei. 

 

Nimfák, azaz erdei tündérek. X 

A boldogság kertjének őrzői. X 

Milyen csodálatos növény nőtt 

a kertjükben? 

aranyalmafa X 

gyémántliliom  

mindentermő fa  

Mi volt Ulysses másik neve? 

Alkinoos  

Héraklész  

Odüsszeusz X 

Ki volt Ulysses? 

Trója királya, aki egy háború 

után 10 évig bolyong a 
tengeren. 

 

Ithaka királya, aki a trójai 

háború után 10 évig bolyong 
a tengeren. 

X 

Ithaka királya, aki a trójai 
háború után 1 évig bolyong 

a tengeren. 

 

Ki volt Alkinoos? 
A phaiákok királya, aki egy 
gyönyörű, örökzöld szigeten, 

(talán Korfun) uralkodott. 

X 

Megoldások 
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Spártai király, aki egy 

gyönyörű, szigeten, (talán 
Rodoszon) uralkodott. 

 

A phaiákok királya, aki egy 

gyönyörű, örökzöld szigeten, 
Ithakában uralkodott. 

 

Hol volt a „boldogok szigete”? 

keleten  

nyugaton X 

délen  

Ki volt Phyllis? 

Trák királylány, akit halála 
után fecskévé változtattak 

az istenek. 

 

Trák királylány, akit halála 
után aranyalmafává 

változtattak az istenek. 

 

Trák királylány, akit halála 
után mandulafává 

változtattak az istenek. 

X 

 

2. feleletválasztó feladat megoldása: 

Évszakok Elemek Helyes 

TAVASZ 

virágzó körtefa  

pirosló eper  

kéklő kökénybogyó X 

NYÁR 

földből kibúvó tulipán X 

nyíló vadrózsa  

illatos almák a fán  

ŐSZ 

virágzó krizantém  

cseresznyeszedés X 

érett körte  

 


