Olvassátok el a verset, majd mondjátok el, hányféleképpen van a megy, halad ige leírva!

Nyelvlecke
Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?
Elmeséltem, ahogy tudtam
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,
És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?
Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés,
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet – és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt ôz elszökell.
Nem ront be az, aki betér.
Más nyelven, hogy mondjam el?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezôn átvág,
De tán vágtat valahol.

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen ôgyelegni?
Egy szó – egy kép – egy zamat!
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Aki „slattyog”, miért nem „lófrál”?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?
Bandukoló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?
Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármû robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ôdöng, csavarog,
Lôdörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki „beslisszol”, elinal,
Nem „battyog” az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Ám egy másik itt tekereg,
– Elárulja kósza nesz –
Itt kóvályog, itt ténfereg.
Franciául, hogy van ez?

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet…!
Gyimóthy Gábor

Húzd alá, hogy mely nyelveken nem tudta érzékeltetni a költô a halad ige árnyalatait!

Gyûjtsd össze az eszik ige rokon értelmû megfelelôit! Beszéljétek meg közösen szóban,
majd írd le a füzetedbe!
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Rajzolj, színezz!
A magas hegyek között keskeny út kanyarog.
A hegyrôl indul le a zöldellô völgybe.
A hegyek teteje vakítóan szikrázik a kék ég alatt.
Az úton lefelé vonul a hadsereg.
Elöl fejszés emberek vonulnak.
A szekereken bekötött fejû és kezû sebesültek ülnek.
A szekerek után ágyúk, nyolc ló vontatja ôket.

Válaszolj a kérdésekre írásban!
Kit takar a történet címe? 
Milyen más címet tudnál adni a történetnek? 
Ki volt Bem tábornok? 
Miket szállított a hadsereg? 
Miért nem járt lovon Bem tábornok? 
Milyen volt Petôfi Sándor ôrnagy külseje? 
Kikkel kellett megküzdeniük a magyar honvédeknek? 
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Ki mondta? Kösd össze!
„Meleg napunk lesz, tábornok úr!”
„Ne félj, kedves öcsém, amíg engem látsz! Bem apó
nem adja meg magát!”
„Ej, ôrnagy uram, már megint poétázunk! Gyôzni
fogunk.”
„Én mindenekfölött szeretem a hazát. Nálamnál lángolóbban senki sem szereti.”
„De az oroszoknak is meleg napjuk lesz!”
„Be kár ezekért a fiúkért! Be kár a sok szép fiatal
életért!”
„Én azt hiszem, hogy vesztünk.”
„Megyek, tábornok úr. A kötelesség azt parancsolja,
hogy együtt harcoljak a közkatonákkal.”
„Nagy az ellenség.”
„Úgy érzem, hogy gyôzni fogunk.”
Olvasd el a mondatokat, és ismételd meg ôket!
A leghosszabb mondatokhoz készíts rajzot is!
A csatamezôn összecsaptak a hadak.
A segesvári csatamezôn összecsaptak a hadak.
A segesvári csatamezôn összecsaptak az ellenséges hadak.
A segesvári csatamezôn egy napon összecsaptak az ellenséges hadak.
A segesvári csatamezôn egy forró napon
összecsaptak az ellenséges hadak.
A segesvári csatamezôn egy forró nyári napon
összecsaptak az ellenséges hadak.
A honvédek fáradtak
A honvédek fáradtak
A honvédek fáradtak
A honvédek fáradtak
A honvédek fáradtak
veszteségtôl.

voltak.
és elgyötörtek
és elgyötörtek
és elgyötörtek
és elgyötörtek

voltak.
voltak a sok veszteségtôl.
voltak a sok harctéri veszteségtôl.
voltak a sok hiábavaló harctéri
33
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Meséld el
a történetet
a képek alapján!

Keresd meg az olvasmányban azt a részt, amelyben a hazaszeretetrôl van szó! Írd le!


Keresd meg a Magyar értelmezô kéziszótárban a hazaszeretet címszót! Írd le a füzetedbe! Te miért szereted a hazádat? Beszéljétek meg!
Olvastál-e más verset vagy történetet a hazaszeretetrôl? Melyiket? Írd le a címét!

Petôfi Sándor bátor tettével a hazaszeretetrôl tett tanúbizonyságot. Írd le néhány mondatban, mi a véleményed róla, milyennek látod ôt!


Írd le a bátor szó rokon értelmû megfelelôit!

34
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Gyûjtômunka!
Keresd meg a könyvtárban Petôfi Sándor verses kötetét, és a tartalomjegyzék segítségével keress hazaszeretetrôl szóló verset! A füzetedbe írd le a
címét, és másolj le egy versszakot! Készíts rajzot is!

Képzeld magad a történetbe! A segesvári síkságon megpihenve legyél te az egyik honvéd,
aki a köpenyére papirost tesz, és levelet ír haza! Öt mondatban tudósítsd az otthoniakat!






Olvasd el Kányádi Sándor versét az Olvasókönyv 51. oldalán! Végezd el a feladatokat!
Készülj fel a vers kifejezô olvasására!
Mit jelentenek a következô kifejezések? Írd le!
„köpönyegbe burkol” 
„ingujjra vetkôztet” 
„szeme könnyben ázik” 
Milyen a vers hangulata? Húzd alá!
derûs, zaklatott, dühös, vidám, álmatag, bíztató, csalódott, humoros, szomorú
Gyûjts tavaszról szóló verseket! Írd le a füzetedbe a címüket és szerzôik nevét!
Készülj fel az egyik vers kifejezô bemutatására!
Készíts rajzot a kiválasztott vershez!
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Olvasd el a szavakat! Mondj velük mondatot, ötöt írj is le!
lakosságának, tiltakozott, áramlás, árvíz, hídépítés, erôfeszítését, Hídegylet,
elôteremtésében, tehetôsebb, adományára, tanulmányozza, szakemberektôl,
hídtervezô, jégtorlódás, kimosódás, törvénycikk, rendeletére, háromnyílású,
körpilléres, merevítôtartós, legkiemelkedôbb, viselhette, felfüggesztett





Tedd igazzá a mondatokat a megfelelô szó aláhúzásával!
A hídépítéstôl (senki sem, a lakosság egy része, mindenki) tartott.
A hídépítés elôkészítését, összes gondját (Széchenyi István, Clark Ádám, egy angol
mérnök) vállalta magára.
A hídépítô szakemberek Angliában a (hajóhíd, palló, lánchíd) típust javasolták.
A nagy nehéz láncot két (vastömbre, kôoszlopra, farönkre) feszítették ki.
A Lánchíd neve 1915-tôl (Széchenyi, Clark, Kossuth) lánchíd.
Széchenyi István több egyesületet, társaságot alapított, egymás után írta híres könyveit.
Kora legnagyobb magyarjának nevezték. Sorolj fel minél többet érdemei közül!
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Olvasd el!

Széchenyi kötelező levele a tudós társaságnak
Pozsony, 1826. március 19.

„Alább is írt gróf Sárvári és Felső Vidéki Széchenyi István
Cs.(ászári) K.(irályi) Kamarás és Százados Kapitány adom
tudtokra mindeneknek, akiknek illik, s akiket ez a dolog most illet,
vagy jövendőben illethetne: hogy én az ország gyűlésein 1790-ben
és 1807-ben az egybengyült Karok és Rendek által felállíttatni
céloztatott hazai Tudós Társaságnak – midőn ezen országgyűlésen
újobban annak a fejedelemre és hazára nézve egyaránt hasznos és
kívánatos volta kijelentetett volna – felállíthatására örömmel és egész
készséggel odaígértem minden jószágaimnak az egész esztendei tiszta
jövedelmeit; …”
Széchenyi István
Végezd el a feladatokat!
Ki írta a levelet, mikor és hol? 
Mi volt Széchenyi katonai rangja? 
Mit ajánlott fel? 
Milyen célra szánta a felajánlott összeget? 
Húzd alá a szövegben azt a részt, ahol Széchenyi arról ír, hogy most már
támogatják ötletét az országgyûlésben!
Mikor tette elôször ezt az ajánlatot? 
Hogy írnánk most ezt a gondolatot: „egész készséggel odaígértem”? Írd le!
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