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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

Művészeti ágak, műnemek, műfajok – Groteszk, 

egyperces novellák 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

9. évfolyam 

15 perc 

Helyzetmeghatározás: ki, kivel, hol milyen viszonyban 

A szöveg mondatainak kapcsolódása (A szöveg 

mikroszerkezete) A kétértelműség bemutatása és 

feloldása 

Szöveg információinak (adatainak), kigyűjtése és 

csoportosítása (rangsorolása: lényeges-lényegtelen) 

A nyelv logikai elemeinek helyes használata: kötőszók: 

mert, ha, akkor, ezért stb. 

A szöveg rejtett tartalma 

Groteszk egypercesek – Túlélsz pöcök! 
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A groteszk tartalom értelmezéséhez, valamint az egyperces novellák 

olvasásához nyújt módszertani segítséget a feladatsor. Érdemes az órán a teljes 

gondolatmenetet bemutatni, a gyerekekkel egy másik egyperces novellát a 

tanult módszer szerint közösen vagy csoportmunkában értelmezni. Ha a diákok 

fogékonyak rá, akár velük is lehet íratni egyperces novellát. Az elkészült 

egyperceseket szintén közösen elemezzük az osztállyal. 

 

 

 

 

1. feleletválasztó feladat megoldása: 

Kérdések Válaszok Helyes 

Miért furcsa az első 

egyperces? 

vastaggal van szedve az egész novella  

túl hosszú a címe, és túl rövid a 

novella 
X 

a novellának nincsen címe, nincs, ami 
támpontot adjon  

 

Mit fejezhet ki az első 

novella aránytalan 

szerkesztése? 

a jelentéktelen témáról hosszan és 

körülményesen ír, holott a lényeg 
egyszerűen is kimondható 

X 

a vasdarab ugyan kicsi, de lényeges, 

hasznos eleme az ember életének 
 

a pöcök generációkon átívelő 
történetének hosszát állítja szembe a 

létünk rövidségével 

X 

Módszertani javaslat a tanároknak 

Megoldások 
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Mi a második novella 

furcsasága? 

nincs hírértéke az információknak X 

nincs benne egyetlen párbeszéd sem   

a hírek sokkal hosszabbak szoktak 
lenni 

 

A hír első mondatának 

elolvasása után, milyen 
befejezésre számítunk? 

a vájár valamilyen tüdőbetegséget kap 

majd a sok dohányzástól 
 

a vájár kiszellőzteti a szobát, mielőtt 
nem dohányzó felesége hazajön 

 

a vájár elalszik, és az égő cigarettától 

felgyullad a háza 
X 

Mitől furcsa a harmadik 

novella? 

az ismétlésektől X 

a párhuzamoktól  

az ellentétektől  

Milyen ember Wolfné? 

szorgalmas, kitartó, igényes és 

egyedül él 
 

boldogtalan, magányos, monoton a 
munkája és az élete is 

X 

férjével él, igénytelen, monoton a 

munkája  
 

 


