
Szövegek alkotása előtt kiválasztjuk a témát, és anyagot gyűjtünk hozzá. 
Az anyaggyűjtésnek számos forrása lehet. Használhatjuk a mások által 
összegyűjtött, elkészített anyagokat, például könyveket, filmeket, múzeu-
mi leleteket, ismeretterjesztő szövegeket stb. Hagyatkozhatunk saját ta-
pasztalatainkra és támaszkodhatunk képzeletünkre is.

10

Témaválasztás, anyaggyűjtés
Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját öt-
leted, azt is írd oda!

beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár, rádió, 
internet, film, tankönyvek, könyvtár, térkép, tanári magyarázat, szemtanúk 
kikérdezése, újság, helyesírási szótár, szakácskönyv, történelmi olvasmányok 

Mese a kiscicáról: tankönyvek, film, könyvtár, tanári magyarázat, saját tapasztalat            

erdei kirándulás: 

helyesírási szabályok: 

hússütés:

szómagyarázat készítése: 

Amikor csecsemő voltam: 

időjárás előjelzése: 

közlekedési szabályok: 

a város nevezetességei: 

Olvasd el!
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Válassz ki ötöt az 1. feladat témái közül, és adj mindegyiknek címet!

Írj címeket a megadott szempontok szerint! (Használhatod az olvasókönyv tartalom-
jegyzékét.)

A cím egy szó: 

A cím kérdő mondat: 

A cím egy jelzős szerkezet:

A cím egy személynév: 

Olvasd el a következő címeket! Írd le, miről szólnak szerinted a történetek! Például:
Forrás: Ez a mese olyan forrásról is szólhat, amelyik vízének gyógyító ha-
tása és varázsereje van. Biztosan valakinek segít, aki így le tudja győzni az 
ellenségeit.

A gonosz varázsló:
 

A kiskutya kalandjai:
 

Szorgos Erzsi:
 

Hol a kendő?:

A fagyi: 
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A cím
Olvasd el!

Gyűjtőmunka! Írj mindegyikhez legalább két példát!

Regénycím:

Festmény címe:

Zenemű címe:

Szobor címe:

Ismeretterjesztő szöveg címe:
 

Újságcikk címe: 

Verscím: 

Színházi előadás címe:

Filmcím:

Olvasd el az Olvasókönyv 28 – 29. oldalán található mesét!

Írd le a címét! 

Mi a mese témája? (Próbáld röviden megfogalmazni.)

A cím az alkotások azonosítója, megjelölése. Megkülönbözteti az adott 
művet a többitől. A cím utalhat a tartalomra, a főszereplőre, a helyszín-
re, a cselekményre, a főszereplő tulajdonságaira stb. A cím rövid. Lehet 
egy mondat, jelzős szerkezet, akár egyetlen szó is. Minden alkotásnak 
van címe.
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A következő vázlat segítségével meséld el a történetet!

1. A Hideg Északi Szél felfordította a teknőst. 
 
2. a) Senki sem tudott rajta segíteni.
 
    b) A teknősnek megfordultak a szavai is. 
 
    c) Sokan megtanulták a fordított nyelvet. 
 
3. A Meleg Déli Szél visszafordította a teknőst. 

Melyik vázlatpont helyett állhat? Írd a 2. feladat vázlatpontjai mellé zölddel!

A váratlan segítség. A váratlan baj. 
Az új nyelv elterjedése. Nincs segítség. A fordított világ.  

Szöveget kell alkotnod egy kirándulásról!

Adj címet a történetnek! 

Mi lesz az adatgyűjtés forrása? Karikázd be a megfelelőket!
beszélgetés,   lexikon,  fényképek,   rádió,  internet,   tankönyvek,   könyvtár, 
térkép,   szemtanúk   kikérdezése,   személyes   tapasztalat,   képzelet,   film

Olvasd el a vázlatot!

1. Hova is menjünk?

2. a) Ki mit hoz?

   b) Kire várunk még?

   c) Neked is magas ez a hegy?

   d) Hol van Laci?

   e) Indulhatunk haza?

3. Ti is jól éreztétek magatokat?

Melyik vázlatpont helyett állhat? Írd a megfelelő helyre kékkel!

Az erőpróba.  Az úti cél.  Az indulás izgalmai.  Szervezési feladatok. 
Az elveszett osztálytárs.  Hazafelé.  A sikeres túra vége.
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A vázlat
Olvasd el!

Írd a hiányzó vázlatpontokat a megfelelő helyre!
A kiscsikó anyja mellett alszik. Megkéri a kovácsot. A kiscsikó patkót sze-
retne kapni.

1. 

2. a)  Elindul otthonról.

   b) Útközben sok mindent lát.

   c) 

   d) A kovács nem készít patkót 
 
3.

A vázlat alapján mondd el a verses mese tartalmát! 
Mese a kiscsikóról, akinek még nincs patkója

Kösd össze! 

Témák        Kulcsszavak
         
              
    
                         
    
              
   
              
    

A szövegalkotást segíti a vázlat. Ennek segítségével megtervezhetjük a 
szöveg felépítését, az események, cselekmények sorrendjét. A vázlat áll-
hat szavakból, szószerkezetekből és mondatokból is.

Szilvaszedés

Cipővásárlás

Hajókirándulás

pihenés

ringatózás

szilvalekvár

beszállás

kosarak

hajóállomás

sirályok

cipőbolt

létra

kikötés

cipőpróba
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A kulcsszavakból állítsd össze a vázlatokat! Adj a témáknak címet is!

Nézd meg a képet! Találj ki egy történetet róla!

Adj címet a kitalált történetednek!

Írj vázlatot hozzá!

Téma: Szilvaszedés

Cím: 

Vázlat: 

1.

2. a)

   b)

   c)

3.

Téma: Cipővásárlás

Cím: 

Vázlat: 

1.

2. a)

   b)

   c)

3.

Téma: Hajókirándulás

Cím: 

Vázlat: 

1.

2. a)

   b)

   c)

3.

fogalmazásjav.indd   15 2010.05.19.   12:40:29



16

Összefoglalás
Olvasd el!

A barátoddal beszélsz telefonon. Te hívtad fel, hogy megkérdezd, mikor lesz a színda-
rab próbája. Írd le a rövid beszélgetéseteket!

A szövegalkotásnak általában vannak előkészítő feladatai. Ezek: témavá-
lasztás, anyaggyűjtés, címadás, vázlatírás. 
Az előkészítés során végiggondoljuk azt is, kinek és miért készítjük. Gyak-
ran hozunk létre szöveget előkészítés nélkül. Például: baráti beszélgeté-
sek, telefonálás, feljegyzések során.
A szöveg, a mondat, és az ezeket alkotó szavak is változnak attól függő-
en, hogy kivel beszélgetünk, hogy milyen a beszédhelyzet. Figyelembe 
vesszük, hogy kinek szól az elmondott vagy leírt szöveg. 
Szövegek alkotása előtt kiválasztjuk a témát, és anyagot gyűjtünk hozzá. 
Az anyaggyűjtésnek számos forrása lehet. Használhatjuk a mások által 
összegyűjtött, elkészített anyagokat, például könyveket, filmeket, múze-
umi leleteket, ismeretterjesztő szövegeket stb. Hagyatkozhatunk saját 
tapasztalatainkra és támaszkodhatunk képzeletünkre is.
A cím az alkotások azonosítója, megjelölése. Megkülönbözteti az adott 
művet a többitől. A cím utalhat a tartalomra, a főszereplőre, a helyszín-
re, a cselekményre, a főszereplő tulajdonságaira stb. A cím rövid. Lehet 
egy mondat, jelzős szerkezet, akár egyetlen szó is. Minden alkotásnak 
van címe.
A szövegalkotást segíti a vázlat. Ennek segítségével megtervezhetjük a 
szöveg felépítését, az események, cselekmények sorrendjét. A vázlat áll-
hat szavakból, szószerkezetekből és mondatokból is.
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Milyen témáról készítenél szívesen szöveget? Írj néhányat!

Honnan gyűjtenél anyagot, ha az állatkert működéséről kellene szöveget készítened? 
Írd le, mik lennének az anyaggyűjtés forrásai!

Milyen címet adnál annak a szövegnek, mely az égitestekről szól! Írd le!

Válassz egy olvasmányt az olvasókönyvből és készítsd el a történet vázlatát!

A vázlat segítségével meséld el az olvasmány rövid tartalmát!

Írd le a mese szereplőit! Rajzold le a mesében előforduló egyik helyszínt!

fogalmazásjav.indd   17 2010.05.19.   12:40:37




