5.

Bontsd ki a metaforát!

Mit, milyen sorrendben, hogyan?
1) Hallgassátok meg a következő szöveget!
2) Milyen közös tulajdonság köti össze a következő metaforák elemeit?
Kösd össze a párokat!
3) Milyen emberre mondhatjuk azt, hogy „patkány” vagy „csiga”? Kösd össze
a metaforát az általa takart emberi tulajdonsággal!
4) Kösd össze a következő külső tulajdonságokat a hozzájuk tartozó
metaforával!
5) Kösd össze a következő metaforákat a hozzájuk tartozó tulajdonsággal!

Metafora
A metafora egy költői kép. A költői képek segítségével a versek elképzelhetővé
és érzékletessé válnak a számunkra. Mikor olvassuk vagy hallgatjuk a verseket,
a költői képeknek köszönhetően szinte filmszerűen elevenednek meg a papírra
vetett sorok.
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Bontsd ki a metaforát!

A metafora egy olyan költői kép, aminek a segítségével két dolgot azonosítunk
egymással. Máris mondok egy példát rá!
Akit

nagyon

szeretünk,

annak

szívesen

mondjuk,

hogy

„mókuskám”,

„galambom”, „macikám” vagy épp „menyétkém”. Ilyenkor nem azt akarom
kifejezni, hogy a másik egy állat, hanem, hogy olyan kedves, aranyos,
szeretgetni való lénynek tartom, mint amilyen ez a kis jószág. Természetesen
az embernek lehetnek olyan utálatos tulajdonságai is, amelyeket szintén állatok
megnevezésével fejezhetünk ki. Ilyen például a „lusta disznó”, a „görény” vagy
az „álnok kígyó”. Akire ezt mondjuk, az nem kedves nekünk.
Mit is tettünk az előbbi két esetben? Valakit azonosítottunk egy közös
tulajdonsága alapján egy másik lénnyel, esetleg tárggyal (pl. „kis gyémántom”
vagy „te szemétláda”).
Tehát hogyan készül a metafora?
1) Vegyél egy embert, állatot, növényt, tájat, tárgyat!
2) Keress egy olyan embert, állatot, növényt, tájat vagy tárgyat, amihez
hasonlít!
3) Amihez hasonlít, azzal nevezd meg az eredetit!
A metaforából bármikor készíthetsz hasonlatot. Így!
1) (Heninek mondom): „Rózsám!”
2) Heni: akit azonosítunk
rózsa: amivel azonosítjuk
szépség: közös tulajdonság
3) Azaz: Heni olyan szép, mint egy rózsa.
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Párosító feladat
Milyen közös tulajdonság köti össze a következő
metaforák elemeit? Kösd össze a párokat!

METAFORA
(+ metafora elemei)

Közös tulajdonság

rózsám (rózsa + lány)

szelíd, félénk, kedves

galambom (galamb +
lány)

könnyű, puha, fehér

hópehely (tollpihe + hó)

szép, illatos, hamvas
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Bontsd ki a metaforát!

Párosító feladat
Milyen emberre mondhatjuk azt, hogy „patkány” vagy
„csiga”? Kösd össze a metaforát az általa takart emberi
tulajdonsággal!

METAFORA

Milyen embert takar?

patkány

szelíd és ártatlan

csiga

aljas és alávaló

bagoly

szorgalmas és dolgos

bárány

lassú és ráérős

hangya

későn alszik el
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Párosító feladat
Kösd össze a következő külső tulajdonságokat a
hozzájuk tartozó metaforával!

Tulajdonság

METAFORA

loboncos haj

pipaszár

vékony láb

lapát

nagy fül

szénaboglya

5

5.

Bontsd ki a metaforát!

Párosító feladat
Kösd össze a következő metaforákat a hozzájuk tartozó
tulajdonsággal!

METAFORA

Milyen tulajdonságot
takar?

tejképű

vörös az arca

paprikaképű

széles az arca

tányérképű

sápadt az arca
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