Bevezető

Bevezető
Kedves 7. osztályos tanuló!
Szeretnénk, ha a tanév során hasznos társad lenne ez a munkafüzet. Bízunk benne, hogy
már átlapoztad, elidőztél egy-egy képnél, érdekes feladatnál.
A fejezetek az ötödik és hatodik osztályos munkafüzethez hasonlóan a tankönyvi anyag
sorrendjét követik. Az új művek feldolgozását az év eleji ismétlés előzi meg. Reméljük, sok
feladatot meg tudsz oldani közülük.
A művek megismerése során közös gondolkodásra hívunk téged, de abban is bízunk, hogy
a felmerült kérdések egyéni továbbgondolásra is késztetnek majd.
A munkafüzet kérdései és feladatai segítségedre lesznek a művek tanórai és otthoni feldolgozásában. Bízunk benne, hogy érdekesnek találod majd őket. A fejezeteket összefoglalás
zárja, amely megkönnyíti a tanultak felidézését és a rendszerezést. Az otthoni felkészülés
során az internetet is használhatod, de sokszor biztatunk a lexikonokban, szótárakban való
kutakodásra is.
Ne feledd, a pontos és szép munka dicséri mesterét! Légy igényes magaddal szemben!
Figyelj írásod külalakjára és a helyesírásra!
Reméljük, hogy a munkafüzet segítségével még inkább megszereted az irodalmat, és kedvet kapsz az olvasáshoz. Szeretnénk, ha a művek jó barátaiddá válnának, hiszen minél jobban
megismered az irodalmi alkotásokat, azok annál közelebb kerülnek hozzád.
Egész évi munkádhoz sok sikert, örömteli alkotómunkát kívánunk.
A munkafüzet készítői
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Amiről eddig tanultunk
1. A 6. osztályos irodalomkönyved illusztrációiból válogattunk néhányat. Ismerd fel, mely
alkotásokat díszítették, és válaszolj a művekhez kapcsolódó kérdésekre!

Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
• Kik láthatók a rajzon?
a) Mátyás és Markóp
b) Szvatopluk és Kusid
c) Hunor és Magyar
Húzd alá, mely tárgyak kapnak jelentős szerepet a mondában!
nyereg, fék, kulacs, kard, páncél, buzogány, szelence, aranypénz, síp

Az elbeszélő költemény írója és címe:
_____________________________________
_____________________________________
Matyi több álruhát öltött, volt
___________________________________ is.
Matyi azért tudott többször is túljárni Döbrögi eszén, mert…
________________________________________

______________________________________

A regény írója és címe:
______________________________________

A képen látható szereplő:

______________________________________

____________________________________

Állítsd számozással sorrendbe a regény feje
zetcímeit!
__ Oda Buda!
__ Hol terem a magyar vitéz?
__ Eger veszedelme
__ A rab oroszlán

Pótold a mű többi szereplője nevében a mássalhangzókat! (A kétjegyű mássalhangzót
két vonalra írd!)
__ e __ __ e, __ __ ö __ __ __,

__ Holdfogyatkozás

__ o __ __ i __ ő __ i __ __ __ é,
__ a __ __ __ i __ á __ o __,
__ a __ o __ __ i __ á __ __
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2. Csoportokban dolgozzatok! „Keltsétek
életre” az elmúlt tanévben megismert
egyik irodalmi művet!
a) Helyezkedjetek el a mű egyik jelenetének megfelelően egy (vagy
több) állóképben1 szoborszerűen!
Fogalmazzátok meg előtte a beállítás fő jegyeit (szereplők, mozdulatok, arckifejezések stb.)!
Az állókép leírása: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Tervezzétek meg és írjátok le az állókép folytatását is jelzésszerűen, mintha rendezői
utasításokat adnátok!
Az állókép folytatása: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) Mutassátok be a többi csoportnak az állóképet és annak folytatását! Készüljetek fel egy
olyan változattal is, amelyben „hangot” is adtok a műnek egy történetmondó segítségével! Írjátok meg az ő narrációs (elbeszélői) szövegét is!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Csoportokban dolgozzatok! Válasszatok egyet az elmúlt tanévben megismert művek közül,
és idézzétek fel T-táblázat2 segítségével! Írjatok a művel kapcsolatban egy kérdést, problémát a T betű vízszintes vonalára! (Például: Gyilkosságot követett-e el Miklós a malomkő
eldobásával?) Sorakoztassatok fel érveket az állítás mellett, illetve ellene! (Az érvek lejegyzését a füzetben is folytathatjátok.)
Kérdés, probléma
érvek mellette

1–2

érvek ellene

Pethőné Nagy Csilla Módszertani kézikönyve nyomán. Budapest, 2007, Korona Kiadó
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4. a) A
 z Eltűnt tárgyak osztályán türelmetlenül keresik a következő tárgyak a gazdájukat. Írd
melléjük a tulajdonosuk nevét!
talizmángyűrű: __________________________
malomkő: ______________________________
bársonyhüvelyű kard: ____________________
egy hegynyi arany és egy völgynyi ezüst: __________________________
b) Képzeld el, hogy te is ezen az osztályon dolgozol! Válaszd ki az egyik tárgyat, és mutasd
be röviden! Írd le azt is, milyen kapcsolat (esemény, emlék) fűzi a tárgyat a tulajdonosához! _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
c) „ Helyezd el” a fenti tárgyak egyikét egy másik irodalmi műben! Mi lenne a szerepe
például egy malomkőnek a Lúdas Matyiban? _____________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Párokban dolgozzatok!
a) Tegyetek fel egymásnak kérdéseket a szóképekkel kapcsolatban! (Segítségetekre lehet
a tankönyv Fogalomtára is.)
b) Milyen költői kifejezőeszközökre ismertek a versrészletekben és a példamondatban?
Írjátok a számukat a megfelelő könyv lapjaira!
c) Nevezzétek meg szóban, mely művekből valók a részletek!
1. „Hasztalan leskődött ott az édes álom”
2. „A fiú betoppan; szive égő katlan”
3. „Mint komor bikáé, olyan a járása”
4. „Felség! valóban koronád
Legszebb gyémántja Velsz”
Megszemélyesítések

5. „Elfeküdt már a nap túl a nádas réten”
6. Az egriek oroszlánként küzdöttek.
7. „Egyenes rónaság nyujtózkodott végig”
8. „És amint sereg kél szürke por ködéből
Úgy kel a sohajtás a fiú szivéből”

Hasonlatok

Metaforák
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A könyv és az élet
A könyvek bűvöletében
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány
1. Figyelmesen olvastad-e el a Jóhegyi Laciról szóló történetet? Bizonyítsd a három villámkérdés
hibátlan megválaszolásával (is)!
a) Húzd alá, mi körül forogtak Laci gondolatai!
az evés
a mozi
a félbehagyott könyv
b) Karikázd be, melyik költő kötete hevert a fiú ágya alatt!
Bosnyák Viktóriáé
Toldi Miklósé
Arany Jánosé
c) Miért lett nevezetes dátum július 14-e? Húzd alá, mik változtak meg ezután!
a tévéműsorok
a buszmenetrendek
a szendvicsek
2. John Montagu Sandwich [dzson montegu szendvics] gróf nem volt lelkes könyvolvasó
– mint Jóhegyi Laci –, az ő neve szenvedélyes kártyajátékosként ismert. A férfi – holmi
étkezés miatt – egy pillanatra sem kívánt felállni a kártyaasztaltól. Olyan étket kért ezért
az inasától, amelyet játék közben is elfogyaszthatott.
a) Búvárkodj az interneten! Melyik században élt Sandwich gróf, akiről később magát az
ételt is elnevezték? _____________________________
b) Írd le, hogyan „tökéletesítették” Jóhegyi Laci nagyszülei a kezdeti hagyományos szendvicseket!
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Képzeld el, hogy Laci nagymamája, Vali néni levelet írt egy barátnőjének a nyáron történt
eseményekről! Laci is beszámolt egy barátjának az élményeiről. Folytasd a megkezdett
sorokat néhány gondolattal!
Drága Ilonkám!

A nyáron

Kedves Máté!
A nyáron
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„A vers tükör”
Érzések, hangulatok, gondolatok – régen és ma
1. Olvasd el az irodalomkönyv Fogalomtárában a korstílus, a stílusirányzat és
a reneszánsz címszavakat, majd az ismertetőjegyek, valamint a történelem-, rajz- és énekórákon tanultak
alapján fejezd be a mondatokat!
A reneszánszt és a klasszicizmust
azért nevezhetjük korstílusnak, mert Michelangelo Buonarroti [mikelándzseló bonarroti] festménye
(A címét megtudod, ha megoldod a 2. feladatot)

_____________________________________________________________________________
A reneszánsz szülőföldje a 14. századi Itália, később _______________________________
___________________________________________________________________________
2. Fejtsd meg a rejtvényt!
1. A korszak jelentős költőjének a keresztneve.
2. A reneszánsz világnézete s betű nélkül.
3. Az ókori görög és … eszméket követte.
4. … Pannonius (költő).
5. Tájköltészete a … szépségét énekelte meg.
6. Ádám… (Michelangelo festménye).
7. A túlvilág fontossága helyett a … élet került
előtérbe.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3. Képzeld el, hogy időutazást tehetsz a 15. századi Európában!
a) Nevezz meg két reneszánsz stílusú épületet! Jegyezd le azt is, mely országokba kell
elutaznod a megtekintésükhöz! (Az ország korabeli és mai nevét is írd le!)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) Látogasd meg a kor egyik neves festőjét alkotás közben! Tegyél fel neki két kérdést a készülő – vagy a már elkészült – műveivel kapcsolatban! Próbáld meg a válaszait is megfogalmazni!
• Akinek a kérdéseket felteszem: ___________________________________________ (név)
• A kérdések és a válaszok: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8

Irodalom 7 mf nyomdai.indd 8

2016. 06. 20. 14:33

„A vers tükör”

„Én és a világ”
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
1. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!



Magyarországi János

A 15. században Magyarországon még nem voltak szilárdan rögzült családnevek. Az volt a szokás, hogy apjuk, lakóhelyük, foglalkozásuk, de leggyakrabban szülőhelyük szerint nevezték el az embereket.
A költő eredeti családneve – szülőhelye után – feltehetőleg a Csezmiczei
volt. A Janus Pannonius elnevezés a kor humanista szokása szerint felvett
név, jelentése ’Magyarországi János’. A Névváltoztatásról című versében így
ír minderről:
János volt a nevem, s Janus, ki e verseket írta!
Megmondom, ha netán tudni kivánod okát.
Nem buta gőgből hagytam cserben a régi nevem, nem!
Janus Pannonius feltételezett
Tudna-e bárki különb, szebb nevet adni nekem?
képmása (Andrea Mantegna
[mantennya] festménye)
Ezt hittem magam is s lásd, Janus lettem, amint a
Múzsa1 magához emelt, s megkoszorúzta fejem.
(Berczeli Anzelm Károly fordítása)

a) Mi volt a költő eredeti családneve a feltételezések szerint? _______________________
b) Mi a jelentése a Janus Pannonius névnek? _____________________________________
c) Értelmezd a verssort: a „Múzsa magához emelt, s megkoszorúzta fejem”!
__________________________________________________________________________
2. Olvasd el Simon István Ballada a szekeresről című versének alábbi részletét, majd a tankönyv és a térkép segítségével válaszolj a kérdésekre!
Csak elérni Medve-várba
a nyikorgó, rossz szekérrel!
Ugat a halál kutyája,
püspökünk folyton köhécsel,
szekér és száraz betegség
láza rázza gyenge testét.
Mátyás űzi… Már elájult,
karon viszik föl a várba –
Harmadnapon eltemették
Pannonia diszét, Jánuszt.

Mátyás király ábrázolása
a Thuróczy-krónikában

a) Melyik évben és hol halt meg Janus Pannonius? ________________________________
b) Melyik ország területén található ma Medvevár? _______________________________
1

múzsa (gör): 1. a művészetek és a tudományok ókori görög istennője; 2. költői ihletet adó személy
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________________________ Itália
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d) Képzeld magad Mátyás király helyébe! Írd le, miért
„űzöd” a korábban szol
gálataidban álló költőt!

Osz

________________________

om

c) Nevezd meg, melyik püspökség vezetője volt a költő!

Medvevár

Várad
Pécs

Csezmice

________________________
3. Csoportokban dolgozzatok! Jellemezzétek Janus Pannoniust az életrajzi szöveg és a megismert versei alapján! A tulajdonságait érvekkel igazoljátok, amelyek idézetek is lehetnek!
• tulajdonság: _______________________, érv: __________________________________
_________________________________________________________________________
• tulajdonság: _______________________, érv: _________________________________
_________________________________________________________________________
• tulajdonság: _______________________, érv: _________________________________
_________________________________________________________________________
4. Janus Pannonius minden versét latinul írta, verseivel műfordításban ismerkedünk meg.
a) Olvasd el a Pannónia dicsérete című epigrammáját Havasi Attila fordításában is!
b) Hogyan szólnak az alábbi szavak, gondolatok a tankönyvben olvasott Berczeli Anzelm
Károly-féle fordításban?
Könyvet Itália földje adott mindenkinek egykor,
„Fényes hát a dicsőségem”
s most pannon dalokat olvas Itália is.
___________________________
Fényes hát a dicsőségem, de nagyobb a hazámé –
hirdeti szellememet: hírneves általa lett.
___________________________
„Könyvet Itália földje adott […] egykor” _______________________________________
c) Hasonlítsd össze a két fordítást kifejezéseiben, a szavak egymáshoz való fűzésében,
ritmusában stb.! Melyik fordítást – vagy annak mely részletét – tartod kifejezőbbnek,
számodra kedvesebbnek, kellemesebbnek? Indokold is meg a válaszodat!
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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5. Könnyebben meg tudod jegyezni a verslábak ritmusjeleit, ha a kezdőbetűjükkel megegyező
„beceneveket” adsz nekik.1
a) Nézd meg figyelmesen a táblázatba beírt beceneveket! Mivel egyezik meg a ritmusuk?
b) Írj további példákat a verslábak ritmusának megfelelően! (A szavak szófaját meghatározhatjátok osztályszinten is, csakúgy, mint a feladatra szánt időt.)
Versláb

jambus

trocheus
spondeus
pirrichius
daktilus
anapesztus

Becenév

Példák

Janó
∪ –
Tóni
– ∪
Sárát
––
Piri

alma,
írás,

∪∪

Dániel
– ∪∪
Anikó
∪ ∪ –

6. Hibát hiba hátán halmoztunk a rövid és a hosszú szótagok jelölésében. Karikázd be azt a hét jelet, amelyet rosszul jegyeztünk le!
Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
–

∪ –|–∪∪ |–

–

|–

∪ |–

∪ ∪| –

S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
–

– |– – ∪|– ||– ∪ ∪ | –

–

∪–|–

Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
– ∪ ∪ |–

∪|

– ∪ ∪|–

– | –

∪ ∪| ∪ –

Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!
– ∪ ∪| –

– ∪| – | |

– ∪∪| – ∪ ∪| –

Janus Pannonius arcképe
a Plautus-[plautusz] kódex
címlapján

7. Nemcsak a versekben, hanem akár a mindennapi beszédben is találkozhatunk hexameterekkel! Győződj meg erről te is!
a) Jelöld a rövid és a hosszú szótagokat az első két példában! Húzd be és nevezd meg
a verslábakat is!
b) Skandáld az összes mondatot, a hosszú szótagokat kétszer annyi ideig hangoztasd, mind
a rövideket!

1
2

Gépjárművezető-igazolványok kiadása.

Áfásszámla-igényét, kérem, előre jelezze!

Pénzadományát erre a bankszámlára utalja!

Készpénz! Használt műszaki cikkeit
átveszem Öntől!

Jósda a félemelet 4-ben. Csengessen erősen!

Állás németül értő játékgép-szerelőknek.2

Csorba Piroska Az én tankönyvem I. A vers című könyve nyomán. Szeptember Kiadó, Miskolc, 1992
K irály Gábor: A cetlik. Részletek Király Gábor Facebook-bejegyzéséből 2013. április 26. https://www.facebook.com/
kiskiversek/posts/346241238811196
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Képek a mindennapi életből
Balassi Bálint: Egy katonaének
1. D
 olgozzatok párokban! Készítsétek el Balassi Bálint Facebook-profilját! Pótoljátok az
adatokat, és írjatok újabb információkat is a Facebookon található névjegynek megfelelően!
Név: ____________________________
Születési idő: ____________________ Születési hely: ____________________________
Tanulmányok: ______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Kedvenc időtöltés: __________________________________
___________________________________________________

Balassi Bálint (ismeretlen művész festménye
a 17. századból)

2. Balassi Bálint életéhez kapcsolódó településeket jelöltünk be a térképen.
a) Hogyan kapcsolódnak a költőhöz? Fűzz hozzájuk egy-egy találó, frappáns megállapítást!
b) O
 lvassátok fel egymásnak a megállapításokat a helységnevek nélkül! Találjátok ki egymás feladványait!
c) Jegyezd le a számodra legötletesebb megfogalmazást! ____________________________
__________________________________________________________________________
Krakkó

Nürnberg
Zólyom

Esztergom
Gyulafehérvár
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1. Zólyom: ___________________________________________________________________
2. Nürnberg: _______________________________________________________________
3. Krakkó: _________________________________________________________________
4. Gyulafehérvár: ___________________________________________________________
5. Esztergom: ______________________________________________________________
3. Melyik megfogalmazás fejezi ki legpontosabban az Egy katonaének című vers mondanivalóját? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
a) A haza védelme, a katonai szolgálat vállalása a becsületes emberek legfőbb kötelessége.
b) A végvári katonák élete attól szép, hogy vadak, madarak közelében élnek.
c) A végvári katonáskodás nemes, tiszteletre méltó, szép hivatás, ugyanakkor a haza védelme a legfőbb kötelesség is.
4. Írd az idézetek elé a megfelelő költői kifejezőeszköz (szókép, nyelvi alakzat) számát! (Egyegy számot több helyre is írhatsz.)
___ „Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordúl.”
___ „Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója vitézűl holt testeknek.”
___ „Ó, végbelieknek, ifjú vitézeknek dicséretes serege!”
___ „Az nagy széles mező, az szép liget, erdő, sétáló palotájok”
___ „Az utaknak lese, kemény harcok helye tanuló oskolájok”
1. metafora

2. felsorolás

3. felkiáltás

4. hasonlat

5. A
 feladat melletti kép 2007-ben készült a hollókői várjátékok egyik rendezvényén.
a) Búvárkodj az interneten! Írj legalább négy olyan várat, ahol várjátékokat tartanak!
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
b) Válassz ki a felsorolt várak közül egyet, és az
interneten talált információk ismeretében
írj kedvcsináló beszámolót a füzetedbe egy
nemrég tartott várjátékról! (Ne feledkezz el
a következő szempontokról sem: a rendezvény helye, ideje; események, programok;
költségek, a belépőjegyek ára!)
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Irodalom munkafüzet 7.

Lackfi János: Plaza Balassi
1. Értelmezd a Plaza Balassi című vers alábbi részleteit, majd válaszolj a kérdésekre!
a) Mi történik valójában, amikor a küszöböt átlépve a pláza „hűs burkot sző köréd, / Mintha jégen kószálnál”?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Mi a fontos a versben megjelenített világban? Mikor vagy a plázában „Szinte nulla kiló”?
__________________________________________________________________________
c) Kihez szól a lírai alany a „mi lehet a széles föld felett / Szebb dolog a plazánál” szavakkal?
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d) M
 it jelent – nemcsak a versben, hanem a mindennapokban is – a „mi a pálya” kifejezés?
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavak aláhúzásával!
(Egy-egy megoldásnál akár több szót is aláhúzhatsz.)
a) A Plaza Balassi című vers mintegy … évvel később keletkezett, mint Balassi Bálint Egy katonaének című költeménye.
négyszázkilencven
négyszázhúsz
ötszázhúsz
b) Balassi vitézi énekében az ég ad „szép harmatot”, a Plaza
Balassi című versben … .
az illatszerbolt
a szökőkút
a laptopok
c) Lackfi János versében a pláza bemutatását … is színesíti.
hasonlat
megszemélyesítés
metafora
3. Sorolj fel bizonyítékokat arra, hogy a Plaza Balassi az Egy katonaének című vers para
frázisa, átirata!
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
14
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4. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!



Interjú Lackfi Jánossal és Lackfi Margittal1 (részlet)

Nemrég jelent meg Lackfi János Szakimesék című mesekönyve, amelyben humorral, szeretettel
beszél nemcsak a különböző szakmákról, hanem az emberi értékekről és a barátságról is. Külön
érdekesség, hogy legújabb mesekönyvét a lánya illusztrálta.
• Mikor és hogyan születtek meg benned a Szakimesék?
Lackfi János: Évekkel ezelőtt a gyerekekkel azon poénkodtunk, mi lenne, ha a villamos vezetőjének minden megállónál le kellene szállni, és összeszedni az embereket, akik elaludtak, vagy nem
borotválkoztak még meg és a többi. Máskor meg busszal jöttem haza Zsámbékra, és ahogy
sorra felszálltak az utasok – köztük egy malterfoltos kőműves –, az járt az eszemben, hogy voltaképpen mindenki magával hozza a buszra a munkáját: a kukás kukázik, az író ír, a kőműves falaz.
És mi lenne, ha mindez láthatóvá válna, és csordultig megtelne a busz…
• Margit, melyik a kedvenc meséd a Szakimesék közül? Közös ötlet volt, hogy te fogod illusztrálni a könyvet?
Lackfi Margit: Nehéz választanom a mesék közül, mindegyiket más miatt szeretem, és mindig az
volt a kedvencem, amit illusztráltam. De talán a legkedvesebb mégis a fagylaltos kisasszony
története. Apa látta meg bennem a gyerekrajzost, nekem pedig igazi kihívás volt, hogy a gyerekek számára is érthető és kedves rajzokat készítsek.
• János, neked van kedvenc meséd? Tudsz választani?
Lackfi János: A kedvencem talán a szerelmes természetű postás. De nehéz választani, valahol
mindenki a gyerekem: a fehérségmániás szobafestőtől kezdve a mindenkit megváró buszvezetőig. A könyv szándékosan fiús, ám éppígy lányos is, hisz a fodrászlány és a fagylaltos kisasszony
is reflektorfénybe kerülnek. Fontos, hogy a felnőtteknek is jusson ábrándoznivaló. Megérdemlik,
hisz ők is voltak egyszer gyerekek. Ahogy a gyerekben is lakik egy majdani felnőtt…

a) Írd le röviden, milyen élmények, beszélgetések hatására született meg a könyv alapötlete!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b) Húzd alá a szövegrészletben, milyen a Szakimesék buszvezetője!
c) Mit gondolsz, milyen lehet az, ha egy szobafestő „fehérségmániás”? (Győződj meg válaszod helyességéről a mese elolvasásával is!)
_________________________________________________________________________
d) Olvasd el a fagylaltos kisasszony történetét, és próbáld meg kitalálni, miért ez a mese
Margit kedvence!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1

Schütz Gabriella azonos című írása nyomán. Baba Patika, 2014. december, 42–43. oldal
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Két vers költészetünk „temegén” alkotásaiból
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
1. Csoportokban dolgozzatok! Adjatok hasznos tanácsokat a
Csokonai Vitéz Mihály nyomában című film forgatókönyvének megírásához!
a) Minden csoport húzzon egy-egy cetlit, melyre az alábbi
térképén bejelölt településnevek vannak felírva!
b) Írjátok meg a forgatási helyszínetekhez a narrációs szöveget: fogalmazzátok meg színesen, érdekesen, hogyan kapcsolódik a település Csokonaihoz!

Csokonai Vitéz Mihály arcképe

c) Nevezzetek meg minél több tárgyi emléket, emléktáblát, épületet stb., amelyet a film
az adott forgatási helyszínen bemutathat!
d) „Forgassátok” is le a filmet, a csoportok az életútnak megfelelő sorrendben ismertessék
munkájukat!
A település neve: ____________________________________________________________
A narrációs szöveg: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Pozsony
Komárom

Sárospatak
Pest-Buda

Debrecen
Nagyvárad

Csurgó
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2. Igaz-e vagy hamis A Reményhez című költeményről
szóló állítás? Jelöld I vagy H betűvel!
a) A vers első változata 1795-ben keletkezett,
végleges formáját azonban csak 1803-ban
nyerte el a költemény.
b) A
 mű szerkezeti felépítése kiegyensúlyozott, harmonikus.
c) Az 1. és 4. versszak ellentétet, a 2. és 3.
versszak párhuzamot alkot.
d) A költemény időmértékes verselésű,
uralkodó verslába a jambus.
e) A páros rímek könnyedséget, játékosságot adnak a versnek.
3. a) Képzeld magad a festményen látható fiatal nő helyébe! Milyen kép tárul eléd, ha A Reményhez című John William Waterhouse [dzson viljem
versben megjelenített tavaszi kertbe lépsz be? Mit vótörháusz]: Psziché megnyitja az ajtót
Ámor kertjében
látsz a téli kertben?
A tavaszi kertbe lépve ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
A téli kertben _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) A
 versben a kertnek és az évszakoknak metaforikus jelentése van. Az emberi élet színtereit és az életérzéseket fogalmazzák meg szemléletes módon. Írd le, milyen érzések
kapcsolódnak hozzájuk!
Tavaszi kert: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Téli kert: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

17

Irodalom 7 mf nyomdai.indd 17

2016. 06. 20. 14:33

Irodalom munkafüzet 7.

Varró Dániel: Randi
1. V
 ersenyezzetek! Ki találja meg leggyorsabban azt az öt szót, amelyek a következő szavak
előtt olvashatók a versben?

lépünk
mondhatót
báj
szeplő
mód

A megfejtés: _________________________
Hogyan kapcsolódik a szó a költőhöz?
_____________________________________________________________________________
2. Képzeletbeli távcsöveddel megpillanthatod az utcán a „szipli-szeplős” lányt csíkos kabát
jában, kesztyűjében, amint egy ütemre lép a fiúval. Mit mondhat, gondolhat? Folytasd
a szavait!
– Azt kérdezed, hogy a sok puszi, a rengeteg „röhincsélés” mit jelent számomra?
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. A vers mondanivalója és a lírai alany által megfogalmazott kérdések ismeretében fejezd
be a mondatot többféleképpen!
Legfőbb ideje, hogy __________________________________________________________
Legfőbb ideje, hogy __________________________________________________________
Legfőbb ideje, hogy __________________________________________________________
4. Nézd meg az 1. feladat melletti képet! Mi járhat a fiú fejében? Fogalmazd meg gondolatait
az alábbi mondatok befejezésével!
Miért ______________________________________________________________________?
Hogyan ____________________________________________________________________?
Bárcsak ____________________________________________________________________!
Hová _____________________________________________________________________?
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