27.

A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK

Évfolyam

8. évfolyam

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok –
Kerettantervi
kapcsolódás

Tematikus, motivikus kapcsolódások felismerése

Ajánlott időráfordítás

45 perc

Szövegművelet problématerület

Szókincsfejlesztés
Kérdésfeltevés: „Mit nem értek?”
Szövegtranszformáció (tömörítés, kifejtés, tudományos
szövegből bulvár, hírből történet stb.)
Vitakultúra, érvelés: egy probléma bemutatása
szövegesen, osztálytermi feladat a vita szempontok
megadásával
Kódváltás (Képről, ábráról szövegírás. Szöveg alapján
ábrakészítés)
A szöveg rejtett tartalma

Cím

Motívumok: A szerelem

(szerelem)
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Módszertani javaslat a tanároknak

A szerelmet megverselő költői nyelvet és ábrázolásmódot mutatja be a
feladatsor. A szerelmes metaforák értelmezésén keresztül érdemes a költői
nyelv mélységét, árnyalatait bemutatni: hogyan önthet képekbe egy ennyire
komplex

érzelmet

az

ember.

A

szerelmes

SMS-k

a

nyelv

túlzott

egyszerűsödésének és elszegényedésének problémáját vezethetik fel. (Ezzel
párhuzamosan az érzelmek felületessé, felszínessé válásának problematikája is
vitatémává tehető az osztályban.) Az elhibázott szerelmes levél kijavítása
csoportos feldolgozásban történhet, majd közös megvitatással érdemes lezárni.
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Megoldások

1. feleletválasztó feladat megoldása:
Mondat eleje

Mondat befejezése

a) Kukorica Jancsi galambnak,
gerlicének hívja szerelmét,
Iluskát, mert…

… a lány olyan kedves és szelíd.
… a lány is rab, akár egy
kalickába zárt madár.
… megkeményedett Jancsi szíve
a sok szenvedéstől.
… a lány szerelme teszi
értékessé és gazdaggá Jancsi
szívét.
… nagytermetű és pompás az a
lány. És benne lakik a szíve.
… fenségesnek, szépnek és
elegánsnak látja őt. Benne lakik
a szíve.
… még ha fájdalmas is, de
megtisztít a bűnöktől, azaz jobbá
teheti az embert.
… elégeti, felperzseli az ember
lelkét, pokollá teheti az életét.
… nem áll jól ez a nyaklánc, mert
nem szép a nyaka. Ezért is
jutnak a férfi eszébe a
gyöngyökről békafejek.
… gyönyörű és sima nyaka van.
Szépségéhez képest még a
legszebb gyöngyök is
közönséges békafejeknek
tűnnek.
… fehér (hiszen a nyírfa törzse is
hófehér, akárcsak a lány bőre),
finom és karcsú.

b) A szívemnek gyöngyháza kép
arra utal, hogy…

c) Balassi azért nevezi
palotámnak a szerelmét, mert…

d) A gyehenna szó tisztítótüzet
jelent, vagyis a szerelem…

e) A kláris gyöngysor, melyet
egy olyan lány visel ebben a
versben, akinek…

f) Az elalvó nyírfaágat és a
párnára hulló női kezet az köti
össze, hogy mindkettő…

Helyes
X

X

X

X

X

X
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g) A Mont Blanc Európa egyik
legmagasabb hegye, csúcsát
mindig hó borítja. A versben
szereplő férfi, szerelmes volt
régen egy lányba, aki nem
viszonozta az érzéseit. A férfi
azért hasonlítja a szívét a jeges
hegyhez, mert mindketten…

… nehéz és kérges. A lány keze a
sok munkától tönkrement.
... magányosak és fagyosak. A
férfi szívét megfagyasztotta a
reménytelen szerelem, és már
semmi sem képes
megmelengetni. Még a nap sem.
… magányosak és fagyosak. A
férfi szívét csak a lány emléke
képes kicsit megmelengetni.
Felolvasztani azonban már nem
tudja, ahogy a nap sem képes
megolvasztani a Mont Blanc
havát.

X

2. párosító feladat megoldása:
Versrészlet

SMS (helyes sorrendben)

„Gyere ki, galambom! gyere ki,
gerlicém!
A csókot, ölelést mindjárt elvégzem
én…”
(Petőfi Sándor: János Vitéz)

Itt vaok cica! Talizzunk a ház előtt
+ölelgetnélek ;)))

„Szivemnek gyöngyháza, lelkem
Iluskája!”
(Petőfi Sándor: János Vitéz)

Drágaság! Mióta ismerlek, ragyogok,
kivirult a szívem, nagyon
SZERETLEK Ilus <3 <3 <3 NAGYON
NAGYON

„Én drágalátos palotám,
Jóillatú piros rózsám,
Gyönyörű szép kis violám,
Élj sokáig, szép Juliám!”
(Balassi Bálint: Hogy Júliára talála,
így köszöne néki)
„Fájnak a csókok, fájnak a vágyak,
Te vagy a kínom, gyehennám
nékem…
(Ady Endre: Tüzes seb
vagyok)

te v az én kis kecóm  beléd cuccolt
a <3m Juckó sztlek

kinyír ez a csaj  de teljesen
ráfagytam
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„Klárisok a nyakadon,
békafejek a tavon…”
(József Attila: Klárisok)
„Kezed párnámra hull, elalvó
nyírfaág…”
(Radnóti Miklós: Tétova óda)
És ekkor még szivem kigyúl,
Mint hosszu téli éjjelen
Montblanc örök hava, ha túl
A fölkelő nap megjelen…
(Vajda János: Húsz év múlva)

+int vettél 1 tök flslgs cuccot 
anélkül is hi7etlN jól nézel ki 
bocsi de néztem ahogy elaludtal 

valszeg túl vaok rjtad
nm vgy soxor az szmbe
de hol igaz, -zol naon
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