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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és 

eszközei – Oralitás: az irodalom kezdetei, 

népmesék, monda, legenda 

(Orális költészet) 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

9. évfolyam 

25-45 perc 

Hallott szöveg értése és reprodukálása 

Helyzetmeghatározás: ki, kivel, hol milyen viszonyban 

A szöveg mondatainak kapcsolódása (A szöveg 

mikroszerkezete) A kétértelműség bemutatása és 

feloldása 

A nyelv logikai elemeinek helyes használata: kötőszók: 

mert, ha, akkor, ezért stb. 
A szöveg rejtett tartalma 

Slam poetry 
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A slam egy friss és élénk szín a kortárs költészet palettáján. A raphez sokban 

hasonlító ritmikus beszéd sok diákhoz hozhatja közelebb a kortárs költészetet, 

teheti nyitottabbá őket a versek és általában a művészi élmény befogadására. 

Egyúttal ösztönözheti is őket, hogy fogékonyabbá váljanak a közéleti, társadalmi 

valamint humanitárius problémákra, állást foglaljanak ezekben a kérdésekben, 

és önálló véleményt alakítsanak ki róluk. 

A slam játékosságának és poénjainak köszönhetően alkalmas a nyelvi humor 

illusztrálására, valamint a magyar nyelvben (szójátékok, szinonimák, 

homonimák, szóösszetételek stb.) rejlő művészi és „civil” lehetőségek 

bemutatására.  

A slam költészet darabjait a Youtube-on érdemes megnézni. Élő költészet, 

lényeges eleme az előadásmód. Ha nyomtatott formában is érdeklődnek a 

gyerekek a slamek iránt, a SLAM.PONT könyvsorozatot ajánlhatjuk a 

figyelmükbe. 

 

  

Módszertani javaslat a tanároknak 
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1. feleletválasztó feladat megoldása: 

Kérdések Válaszok Helyes 

Melyik szóra épülnek a videón szereplő 

slam szójátékai? 

szalad  

szavak  

szabad X 

Tulajdonképpen mit jelent, amikor 

kopogtatásra azt válaszoljuk, hogy 

„Szabad!”? 

Éppen szabad 

vagyok, bejöhetsz! 
 

Szabad belépned. X 

Szabad 

megtudnom, ki az? 
 

Melyik szóval helyettesítheted a következő 

mondat „szabad” szavát! 

„Be szabad jönni?”   

akarok  

szeretnék  

lehet 

(=megengedett) 
X 

Mit jelent a „szabad” szó a következő 

mondatban? 

„Szabad ember vagyok.” 

Senki sem gátol 

vagy irányít. 
X 

Boldog vagyok és 

gondtalan. 
 

Megoldások 



 

 

36. 

4 

Nincs családom.  

Ha a buszon le szeretnél ülni valaki mellé, 

akkor is az kérdezed, hogy „Szabad ez a 

hely?”, vagyis… 

kényelmes  

nem használható  

nem foglalt X 

Az előbbiek alapján tehát a slamben 

elhangzó „Szabad a csók!” mondatban a 

„szabad” szó jelentése: 

nem foglalt  

megengedett X 

lehetetlen  

 

2. kitöltő feladat megoldása: 

TEJ ( FOG ) ORVOS 

BORSÓ ( SZEM ) ÜVEG 

GUMI ( CSIZMA ) SZÁR 

 


