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„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és
magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem
legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.”
(Kazinczy Ferenc)
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Jeltár

Itt találod a Játéktárban a feladat leírását.

A füzetben oldd meg a feladatot!

Páros gyakorlat.

Csoportos gyakorlat.

Gondolkodtató, észforgató feladat.

Itt találsz további gyakorló feladatokat,
érdekes kiegészítô olvasmányokat a tankönyv honlapján.

Házi feladat.

Az itt található fogalmaknak a magyarázatát
elolvashatod a Fogalomtárban is.
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Bevezetô
„A mûveltség megszerzéséhez
három dologra van szükség:
természeti adottságra,
tanulásra
és gyakorlásra.”
					
(Arisztotelész)

Kedves Hatodikos!
Köszöntünk a hatodikos anyanyelvi tankönyvcsalád megismerésének
kezdetén. Néhány hasznos tanáccsal segítünk abban, hogy minél eredményesebben tanulj ebbôl a tankönyvbôl is.
Ebben a tanévben is azt szeretnénk, ha játszanál, kísérleteznél anya
nyelveddel. Ha megoldod a gyakorlatokat, átélheted az ismeretek fel
fedezésének örömét. A feladatok megoldásának tanulságait, az elmé
leti összefoglalókat színes téglalapokkal emeltük ki. Az új fogalmak
magyarázatát elolvashatod a Fogalomtárban is.
A Tudod-e? kezdetû szövegek kiegészítô tudnivalókat, a témához kap
csolódó érdekességeket tartalmaznak. A számítógépes egér jele azt mu
tatja, hogy további gyakorló feladatokat, izgalmas kiegészítô olvasmá
nyokat találsz a tankönyvcsalád honlapján.
A tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzet további gyakorló feladatokat
kínál. Az ismereteid rendszerezésében segítenek a tankönyv végi össze
foglaló táblázatok.
Mirôl fogsz tanulni hatodik osztályban? Folytatod a hatásos kommuni
káció eszközeinek megismerését. Ismét kipróbálhatod magad különféle
szóbeli és írásbeli szövegek megértésében és alkotásában. Megismersz
néhány új helyesírási szabályt és hasznos magyar nyelvészeti szótárt. Gya
rapítod tudásodat a magyar nyelvrôl. Kirándulást teszel a szóelemek és a
szavak világába.
Szeretnénk, ha sok örömed telne a gyakorlatok megoldásában, a tan
könyv használatában. Ehhez sok sikert és jókedvet kívánunk!
A szerzôk
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EMLÉKEK
MIRE EMLÉKSZEL? ISMÉTELJÜNK!
1. Kulcsszavak
Mit tanultatok a kommunikációról, a tanulásról és a nyelvrôl
ötödik osztályban? Töltsétek ki az üres téglalapokat kulcs
szavakkal!

A kommunikációs
folyamat tényezôi
A beszéd zenei
eszközei

A jelek

kommunikáció
A kommunikációs
kapcsolat

A kommunikáció nem
nyelvi jelei

Fogalmazás
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Emlékek

9

2. Gyakorlatok
Oldjátok meg a vázlathoz kapcsolódó munkafüzeti
feladatokat!

		
		

A szavak
felépítése

A hangok

MAGYAR NYELV

A szavak
jelentése

A szókincs

Hogyan tanuljak?
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Mondák, balladák, költemények
A TANULÁS TANULÁSA
1. Ismételjünk!
a) Párokban dolgozzatok! Foglaljátok össze, mit tanultatok ötödik osztályban
a szöveg feldolgozásáról! Folytassátok a tanácsok leírását!

1.
2.
3.
4.

Olvasd el egészben a szöveget!
Értelmezd a...
Olvasd el ismét...
Keresd meg az ismeretlen...

5.
6.
7.
8.

Fogalmazz kérdéseket a...
Húzd alá...
Írj...
Foglald össze...

b) Hasonlítsátok össze az eredményt a lecke végi összefoglalóval!

2. A név eredete
a) Olvassátok el a következô mondát és a szócikket! Beszéljétek meg a bizony
talan értelmû szavak jelentését! Keressétek meg a térképeteken a Kárpátokat és a Moldvát!
b) Foglaljátok össze a két szöveg tartalmát! Hasonlítsátok össze, miben külön
böznek egymástól!
c) Fejtsétek meg a szócikkbôl néhány jel és rövidítés magyarázatát!

Máramaros eredete
Bogdán fejedelem fia, Dragos a
Kárpátok bércei közt vadászott kísé
rôivel. Üldözôbe vettek egy vadbö
lényt, amely átcsalta ôket egy hegy
ségen. Ahogy ideértek, elbájolta
ôket a gazdag folyam és a patakoktól
csillogó völgy. A Moldva vize partján
elejtették a vadat, hatalmas lakomát
csaptak. Ekkor határozták el, hogy
egész népükkel áttelepülnek a szép,
legelôkben dús és lakatlan vidékre, s
elhagyják eddigi lakhelyük hegyes,
sok munkát igénylô táját, felcserélik
a „mára már rossz” hazát egy jobb
hazával. Innen ered a Máramaros el
nevezés.



(A Rákóczi virágai címû
kötet nyomán)

(Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára,
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988 – részlet)
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3. Mikes kútja
a) Olvassátok el figyelmesen a szöveget! Írjatok pontokba szedett vázlatot a szö
veg tartalmáról! Válasszatok a hagyományos vázlat különbözô formái közül!
b) Gyûjtsétek össze egy ágrajzos vázlatban csoportosítva a szövegben elôforduló
földrajzi neveket aszerint, hogy mely nevek eredetét magyarázza meg a szöveg!

Rákóczi maradék kurucaival kis csapatokban szétszóródva Salánk határába ért. A Szalván kellett átkelniük a Kôvár-domb melletti hídon.
Mármost ivóvíz után kellett nézni. Nem volt könnyû találni, mert a kör
nyék erôsen mocsaras volt. Mikes Kelemen talált rá a domb aljában egy
kristálytiszta vizû forrásra. Bemerítette kalapját, és úgy vitt vizet szeretett
gazdájának.
Rákóczinak igen megízlett a víz, s míg Salánkon tartózkodtak, annak a
forrásnak a vizét fogyasztotta, és mindig Mikes Kelemen volt a vízhordó.
A forrást róla nevezték el Mikes-forrásnak, vagy – ahogyan itt mondják
– Nyikes-forrásnak. Késôbb kutat építettek rá, az is a Mikes kútja nevet kap
ta. A dombot, amelynek a lábánál volt a kút, ma is Mikes-dombnak hívják.
(A Rákóczi virágai címû kötet nyomán)

Ágrajzos

A VÁZLAT FAJTÁI

Hagyományos

címekbôl
címekbôl

tételmondatokból

kulcsszavakból
kérdésekbôl

kulcsszavakból

A szövegfeldolgozás menete:
–
–
–
–

a szöveg elolvasása egészben,
a szöveg címének értelmezése,
a szöveg újbóli elolvasása,
az ismeretlen szavak értelmezése,
jelentésük megkeresése,
– kérdések fogalmazása a szöveg
egyes részeihez,

– a kulcsszavak aláhúzása,
– a szöveghez tartozó ábrák,
képek megfigyelése,
– vázlatírás a szöveg alapján,
– a szöveg tartalmának összefog
lalása a vázlat segítségével.

Jegyzeteld ki a könyvtárban a Földrajzi nevek
etimológiai szótárából a környezetedben elôforduló földrajzi nevek eredetét!
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Mondák, balladák, költemények
A KOMMUNIKÁCIÓ CÉLJAI
1. Esernyôs rögtönzések
a) Beszéljétek meg, hogy mi a szokatlan a rajzokon!
b) A következô játékhoz egy összecsukható esernyôre lesz szükségetek. Kezdje
a csoportból valaki a játékot! Alkosson egy olyan beszédhelyzetet, ahol az
esernyô valamilyen más tárgy (pl. egy mikrofon, egy szál virág) szerepét
tölti be! Amikor a többiek rájöttek, hogy milyen tárgyat jelenít meg az
esernyô, akkor kezdôdhet egy következô játék.

c) Találjatok ki egy jelenetet, amelyben az esernyôt eredeti funkciójának meg
felelôen szerepeltetitek! Játsszátok is el a beszédhelyzetet!

2. Esernyô másképpen
a) Játsszatok el egy-egy párbeszédet, amelyben elôfordul az alábbi mondatok
valamelyike!

Az esernyôt egy angol világutazó a 18. században hozta magával Európába.
De jó, hogy van nálad esernyô!
Ezt a piros esernyôt vegyük meg, hiszen ez a legszebb.
b) Fogalmazzátok meg, hogy mi volt a kommunikáció célja az elhangzott pár
beszédekben!

3. Az esernyô balladája
Írj egy történetet Az esernyô balladája címmel! Alkoss különbözô mondatfaj
tákat! Vizsgáld meg, hogy a különbözô mondatfajták milyen beszédszándé
kot fejeznek ki a szövegben!
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4. Szöveg és szándék
Olvassátok el az alábbi szövegrészleteket! Majd állapítsátok meg, hogy mi
lehetett a szövegalkotók célja! Írjátok a szöveg melletti betûjelet a táblázat
megfelelô helyére!

c

g

(Munkács vára – részlet)

„– Korhely! Léhûtô!
Majd a vásárra,
pokolba!
Mit keresél az egész
nyáron? Jobb, hogyha
dologhoz látsz itthonn;
– az anyó így is mocs
kolta le Mátyást.”

b

(Fazekas Mihály:
Lúdas Matyi – részlet)

Mondta is Dobay Zsigmond hadnagy:
– Emberek! Legyenek türelemmel! Csak úgy rajzik
itt a labanc, várjunk még az aratással!

a
„A monda elbeszélô
mûfaj, az epika része.
Mesés történet, amely
azonban valóságos dolgokhoz kapcsolódik. Ilyen
valóságelemek lehetnek

egyes helyszínek, események vagy szokások.”

sófi!
Szia, Z lnap
ho
Tanulj, !!
a!!
töridog
Ági

d

(Irodalmi ikerkönyvek
6. osztály – részlet)

Mami,
köszönöm a csokit,
nagyon kedves vagy !!
Puszi: Lilla

e

Hírek
Világjelenség a gyermekkori elhízás. Míg Ameri
kában ötven, Nyugat-Európában harminc, nálunk
mintegy 20 éve feltûnôen sok a súlyproblémával
küzdô gyerek. A napi fokozott kalóriabevitel és a
mozgásszegény életmód az oka annak, hogy a fiata
lok 30%-a túlsúlyos ma Magyarországon.

Tájékoztatás
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Mondák, balladák, költemények
5. Kapcsolat
Olvassátok fel az elôzô szövegekbôl a megszólításokat! Beszéljétek meg, hogy
mi a szerepük a szövegben!

6. Más a cél, más a forma
a) Beszéljétek meg, hogy mit jelenthetnek az alábbi mondatok! Találjátok ki,
hogyan kapcsolódhatnak a fotóhoz! Mondjátok el, mi lehet a közlés célja
ezekben az esetekben!

Játsszatok!
Hûvös van.
Micsoda öröm!

b) Fogalmazzátok meg többféle mondatfajtával a mondatok tartalmát!

		
A kommunikáció során közölni, kifejezni szeretnénk valamit. Beszé
dünknek, közlésünknek sokféle célja, szándéka lehet. A kommunikáció
fô céljai:
• tájékoztatás, valamilyen információ, tény közlése, kijelentése;
• a partner figyelmének felhívása, valamilyen cselekvésre késztetés;
• érzelmeinknek, érzéseinknek a kifejezése.
A kommunikáció célja lehet továbbá a kommunikációs partnerrel való
kapcsolatteremtés, kapcsolattartás és kapcsolatzárás.
A különféle kommunikációs célokat és beszédszándékokat különféle mon
datfajtákkal fejezhetjük ki. Ugyanannak a mondatnak különféle helyze
tekben más-más célja lehet.

a kommunikáció célja
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A KOMMUNIKÁCIÓ eszközei
1. Felidézô
Írjátok a vonalakra a beszédet kísérô nem nyelvi jeleket! Segít a kép.

2. Ugyanaz, mégis más!
a) Adjatok elô egy olyan jelenetet, amelyben más-más kommunikációs céllal
hangzik el az alábbi mondat!

Szükség van a versekre.
b) Értékeljétek plusz- vagy mínuszjelekkel a jelenetet az alábbi szempontok
szerint! Osszátok el egymás között a megfigyelendô szempontokat!

Az elhangzó
mondat célja    Hangsúly

Bizonyítékok
Hangerô

Arcjáték

Tekintet

Taglejtés

Térköz

Egyéb

Tájékoztatás
Kifejezés
Felhívás
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Mondák, balladák, költemények
3. Hétköznapok
a) Figyeld meg az alábbi képeket! Meséld el, mirôl lehet szó! Mit közölnek a
szereplôk nem nyelvi jelei?
b) Döntsd el, hogy mi lehet az elsôdleges céljuk a következô szövegeknek!

M
Déva a Maros folyó bal partján található. Régészeti ásatások szerint már
a csiszolt kôkorszak idején (Kr. e.
5500–2500) is lakták a vidéket. Ám
a településnek írásos nyoma csupán
1269-bôl maradt fenn. A híres dévai
várat valószínûleg 1240–1250 között
építették.

M
M
Nem is úgy volt. Az a játék
akkor is az enyém. Én kaptam
karácsonyra a nagyiéktól, ne
ked csak kölcsönadtam. Te
meg odaadtad a barátaidnak. Azonnal hozd vissza!

Azonnal keljél föl! El fogsz
késni megint. Már százszor
megmondtam, hogy idôben
feküdj le. Este nem kell már a
számítógép elôtt ülnöd. Igye
kezz, már mindjárt 7 óra!

c) Jelöld, hogy melyik szöveget ki mondhatta!
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4. Beszédszándékok
a) Írjátok föl a megadott beszédszándékokat egy-egy kartonlapra!

tájékoztatás
kérés

parancs
fenyegetés

meghatódás

figyelmeztetés

elérzékenyülés

b) Kezdjen el legalább két csoporttag egymással beszélgetni valamilyen ha
landzsanyelven (lehet számokkal, szótagokkal)! Miközben ôk beszélgetnek, az egyik csoporttag mutasson föl egy táblát valamelyik szereplônek a
beszédszándékok közül! A beszélgetônek az lesz a feladata, hogy a halan
dzsabeszédét úgy folytassa, hogy a nem nyelvi jeleivel igyekezzen a táblán
szereplô beszédszándékot kifejezni. Ha a partnere rájön a beszédszándékra,
és arra válaszol is, akkor szerepcsere történik. Most ô kapja a kis táblát.
c) Az éppen nem játszó csoportok értékeljék, hogy a szereplôk nem nyelvi je
lei mennyire fejezték ki a beszédszándékot!

A kommunikációnak különféle céljai lehetnek, a beszéd különbözô szán
dékokat fejezhet ki. A kommunikációs célok és szándékok kifejezése kü
lönféle nyelvi formákkal és nem nyelvi jelekkel történik. A nem nyelvi je
lek használata megerôsíti, alátámasztja a beszélô szándékának kifejezését.

Gyûjts minél több olyan fotót az internetrôl, ahol
a beszédpartnerek nem nyelvi jelei valamilyen
érzelemkifejezést mutatnak! Fogalmazz egy-egy
mondatot, amelyet a képen szereplôk mondhatnának! Írd le a mondatokat külön lapokra! Add
oda a képeket és a mondatokat a társaidnak,
hogy párosítsák ôket! Ellenôrizd, hogy jól dol
goztak-e!
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Mondák, balladák, költemények
A NYELV ÉPÍTÔELEMEI
1. Boncoló
a) Figyeljétek meg az alábbi betûsorokat! Próbáljátok úgy felbontani ôket,
hogy értelmes szöveget kapjatok! Melyikbôl tudtok szöveget létrehozni?

Pistikeelkésikaziskolábólreggelabarátjamegkérdezitôlemiértkéstélelmareggelerrepistikeegyfocimeccsrôlálmodtamdehosszabbításvoltéstovábbkellettaludnom

Pigyfstikeikazláregiskogelabarbrólákédjatmeezgértitôlemikésregtélelmagelreperkeocielkérlsámôtamldomeccsdehosbításszabtéstovvolábletbkelotmaluistiden

b) Írjátok le a kapott szöveget a füzetetekbe!

2. Nyelvi építôelemek
a) Vitassátok meg, mi lehet az oka annak, hogy az elôzô feladat egyik betûsorát föl tudtátok bontani egy szövegre, a másikat viszont nem! (Pedig
mind a két sorban ugyanazok a betûk szerepelnek.)
b) Gondolkozzatok azon, milyen kisebb egységekbôl épül fel egy mondat! Ke
ressetek példát rájuk az elôzô feladat leírt szövegében!

3. Ábécében
Játsszatok! Kezdjetek el egy beszélgetést úgy, hogy mindenki egy mondatot
mondjon a párbeszédben!

Például:
– A kutyátok már megint elcsavargott.
– Biztos vagy benne?
– Cecília néni látta a boltnál.
– Csodálkozom, mert az elôbb még
az udvaron játszott.
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4. Szóelemekbôl szavakat
Alkossatok minél több szót az alábbi szavakból és toldalékokból!

siet
olvas
monda
könyvtár
számítógép

iskola
hat
jár

nagy
kép

-en
-tak
-obb
-ból
-m

-ó
-nek
-nak
-ban
-s

A szavakat legtöbbször valamilyen toldalékos formában használjuk. A tol
dalékos szavak szótôbôl és toldalékból épülnek fel. A szótôt és a hozzájuk
kapcsolódó toldalékokat szóelemeknek nevezzük.
5. Szószerkezetek
a) Bontsátok részekre a következô mondatot a kérdések alapján!
Egészítsétek ki a válaszokat egy-egy szóval!

Reggel Pistike elkésik
az iskolából.

Mit csinál Pistike? Pistike

.

Ki késik el?

késik el.

Honnan késik el?

késik el.

Mikor késik el?

késik el.

b) Olvassátok fel a kiegészített válaszokat!

A szavak a mondatban egymással szószerkezeteket alkotnak. A szószer
kezetek tagjai között valamilyen nyelvtani kapcsolat van. Például: a szép
ház, a lány barátja stb.
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6. Mondatfelbontás
a) Bontsd föl az alábbi mondatot minél több szószerkezetre az elôzô feladat
alapján! Ügyelj arra, hogy mindig teljes szószerkezettel válaszolj!

Thököly Imre felmentô sereggel

közeledett

Mivel együtt?

Ki?

a vár felé.
Hova?

Milyen?
b) Alkoss a minta alapján új szószerkezeteket, majd ezekbôl mondatokat!

7. Mondatok
a) Bôvítsétek a következô szószerkezeteket egy-egy teljes mondattá!
b) Írjatok összefüggô szöveget a mondatokból!

kéri a gyerektôl az almát          nyújtja a kezét        mondjatok példát
8. A nyelv háza
Nevezd meg a rajz segítségével a nyelv építôelemeit!
Írj példákat minden emeletre a nyelvi szintekhez
az 1. feladat szövegébôl!

Mondatok

Amikor beszélünk, írunk, akkor
a nyelv építôelemeit használjuk.

Ezek a hangok, a szóelemek,
a szavak, a szószerkezetek és
a mondatok. A nyelvi elemek
meghatározott szabályok sze
rint kapcsolódnak egymáshoz.

Szószerkezetek
Szavak
Szóelemek
Hangok

a nyelv építôelemei
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SZÖVEGRÔL SZÖVEGRE
1. Az üzenet
Találjatok ki olyan helyzeteket, amelyekben a megadott hang, szó, szókapcso
lat és mondat a teljes üzenet, és ezeken kívül más nem hangzik el! Játsszátok
el a jeleneteket!
Á!

Nahát!

Szerencsés
ember.

Mindig sikerül
neki.

2. Szöveglebontás
a) Jellemezzétek a szöveg mondatait
a korábbi tanulmányaitok alapján!

A német császár hadat kiáltott, és nagy
sereggel ostrom alá vette Pozsony vá
rát. Nyolc hétig körülzárva tartotta a vá
rat, keményen ostromolta sokféle hadi
géppel, de hiába, nem bírta elfoglalni.
Ekkor hajóhadat indított a magyarok
ellen: Pozsonyt a Duna felôl is megtámadta. De a magyarok a hajóhadtól se
ijedtek meg. Kiküldtek egy Zotmund
nevû közvitézt, aki kitûnô búvár volt, hogy a császár hajóit elsüllyessze.
Zotmund egy csöndes éjszakán vízbe ereszkedve a hajók alá úszott, és a
császár hajóit egymás után megfúrta.
A hajóhad elsüllyedt, és ezzel megtört a németek uralma. A minden
reményét elvesztett német császár az ostromot abbahagyta, és visszatért
a hazájába.
(A Képes Krónika nyomán)

b) Írjatok a megadott vázakra illô, kételemû szószerkezeteket a fenti monda
tokból!
fônév + Ø

ige + -t-tt

ige + -t-tt

fônév + névutó

ige + -t-tt

fônév + -t

ige + -t-tt

melléknév + -en

fônév + Ø

ige + -t-tt

fônév + -ba

melléknév + Ø
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3. Jelentésmezô
a) Gyûjtsétek össze a hajó szóhoz kapcsolódó szavakat! Segít az ágrajz.
b) Alkossatok mondatokat a hajó szó különféle jelentéseivel!

Milyen részei vannak?
Milyen alcsoportjai vannak?

Milyen tágabb körû
csoportba tartozik különféle
jelentéseiben?

hajó
Milyen tulajdonságok
kapcsolódnak hozzá?

Milyen cselekvések
kapcsolódnak hozzá?

Tudod-e?

4. Versírás
Írjatok verset a minták alapján!
Majd olvassátok fel a költeményeket!

szó
szó, szó
szó, szó, szó,
szó, szó
szó

Milyen rokon értelmû
megfelelôi vannak a különféle
jelentésekben?

szó, szó, szó
szó, szó
szó,
szó, szó
szó, szó, szó

A kommunikáció során kü
lönféle üzeneteket váltunk.
Minden szöveg, aminek üze
netértéke van. Szöveg lehet
egy hang, egy szó, egy szó
kapcsolat vagy egy mondat,
és a szöveg állhat összefüggô
mondatokból.

5. Láncírás
a) Alakítsatok négyfôs csoportokat! Gyûjtsetek olyan témákat (ismert helye
ket, eseményeket, történelmi személyeket), amelyekrôl történeteket, mon
dákat ismertek!
b) Válasszatok külön-külön témát a csoporton belül! Írjátok fel egy-egy lapra
a címeket!
c) Írjátok le a saját történetetek elsô mondatát! Majd adjátok tovább a papírt
a csoporton belül! Folytassátok a történetet! Így mennek a papírok tovább.
d) Olvassátok fel a szövegeket! Értékeljétek ôket!

Fejezd be valamelyik történetet a Láncírás címû gyakorlatból!
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A KÖNYVTÁRBAN
1. Könyves játék
Alkossatok csoportokat! A játékhoz szükségetek lesz egy dobókockára és any
nyi bábura, ahányan vagytok. A játékot kezdô tanuló dobjon a kockával, és
lépjen a megfelelô mezôre! Mutassa be a mezôre írt fogalmat minél részlete
sebben! Ha nem tudja, akkor egy körbôl kimarad. Ha nincs fogalom a mezôben, akkor a színhez tartozó feladatot kell elvégeznie. Az nyer, aki a leghamarabb célba ér.
szótár

ö

nk

ta

kk

i
óc

n
lexikon

sz

iklopédia

szótá
yelvû

p

la

i
ap

kétn

int

rat

folyói

r

ern

ár

yvt

kön

CÉL

v
ny
et

START

enc

egynyelvû szótár

= Mondj egy könyvcímet!
= Mondj egy regényszereplôt!
= Mondj egy mese- vagy mondahelyszínt!
= Beszélj a kedvenc internetes honlapodról!
2. Ötletbörze
Írjátok föl a füzetetek közepére a könyvtár szót! Gyûjtsetek minél több olyan
kifejezést, megállapítást, amely a könyvtárral kapcsolatosan eszetekbe jut!

könyvtár
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3. Mozaik
Osszátok szét a csoport tagjai között az egyes szövegrészleteket! Mondjátok
el egymásnak a szöveg áttanulmányozása után, hogy mit olvastatok!
Séta a könyvtárban

A

A könyvtárak régóta segítik az emberek tájékozódását, szórakozását. A könyvtá
rakban a könyvtárosok segítenek eligazodni a könyvek között. Ha szükséges,
könyveket ajánlanak a tanuláshoz, a szórakozáshoz. A könyvtárakban a könyvek,
a folyóiratok egy részét mindenki számára hozzáférhetôen, nyitott polcokon
találhatod. A nagyobb könyvtárakban természetesen nem fér el minden könyv
a polcokon, ezért egy részüket nagy raktárakban ôrzik. Ezekrôl a mûvekrôl a
könyvtári katalógusból tájékozódhatsz.

B

A katalógusban minden mûrôl találhatsz egy kis cédulát, a katalóguscédulát,
amelyen a mû legfontosabb adatai szerepelnek (pl. a szerzô neve, a mû címe,
kiadója, kiadási éve). Ezeket a cédulákat betûrendben vagy témakörök szerint
kis fiókokban rendezve találod. Ha olyan könyvre van szükséged, amelyik a rak
tárban található, akkor arról a katalóguscédula segítségével egy kérôlapot kell
kitöltened. A kérôlap adatai alapján a könyvtárosok megkeresik a kért mûvet a
raktárban.

C

A könyvtárban külön polcokon találhatók a kölcsönözhetô könyvek és a hely
ben használható könyvek (a kézi- és segédkönyvek). A kölcsönözhetô könyveket
hosszabb-rövidebb ideig hazaviheted. A helyben használható könyveket pe
dig csak a könyvtárban olvashatod. Ilyenek a kézikönyvek, amelyeket sokan
és gyakran forgatnak. Közéjük tartoznak például a szótárak, a lexikonok és az
enciklopédiák. A nagyobb könyvtárakban a kézikönyvek az olvasóteremben
sorakoznak. Szintén az olvasóteremben találhatjuk a folyóiratokat, a napi- és
a hetilapokat. Nagyobb könyvtárakban külön teremben van a folyóirat-olvasó.

D

Ma már minden könyvtárban több számítógép áll az olvasók rendelkezésére.
A számítógépet többféle dologra használhatod. Segítségével tájékozódhatsz a
könyvtárban található könyvekrôl, kiadványokról. Használhatod az interneten
keresztül elérhetô adatbázisokat, keresôprogramokat. De ha éppen csak a leve
leidet szeretnéd elolvasni, vagy a hírekre, információkra vagy kíváncsi, akkor is
igénybe veheted a gépet. Az internet széles körû elterjedése a könyvtári állo
mányokat is megsokszorozta. Egy-egy adat megkeresése, az anyaggyûjtés ma
már az internet segítségével is történhet.
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4. Fogalommagyarázó
Adjátok meg az alábbi fogalmak magyarázatát az elôzô feladat alapján! A fo
galmak azzal a színnel szerepelnek, amelyik szövegrészletben elôfordultak.
FOGALOM

MAGYARÁZAT

könyvtáros
katalóguscédula

kézikönyvek
internet

5. Beszélô korongok
a) Beszélgessetek arról, ki milyen elektronikus szótárakat ismer!
b) Olvassátok el a legnagyobb internetes enciklopédiának, a Wikipédiának a
bevezetôjébôl való részletet! Miben különbözik, miben hasonlít ez az inter
netes szótár a hagyományos szótárakhoz? Ha van rá lehetôségetek, láto
gassatok el a Wikipédia kezdô oldalára (http://hu.wikipedia.org)!
A Wikipédia szabad szerkesztésû, nyílt tartalmú, önkéntesekbôl álló
közösség által fejlesztett enciklopédia, amelyet olyan emberek írnak,
mint amilyen te is vagy. A Wikipédiával három dolgot tehetsz: olvas
hatod, szerkesztheted és írhatod.

Az ismeretszerzés, az anyaggyûjtés során a különbözô kézikönyvekhez,
szótárakhoz, lexikonokhoz a könyvtárakban is hozzáférhetünk. Itt a tá
jékozódásban segítségünkre vannak a könyvtárosok és a könyvek adatait
tartalmazó katalóguscédulák. Egyre gyakrabban használjuk az anyaggyûj
téshez az internetet és a különbözô elektronikus szótárakat.

Gyûjts anyagot az internetrôl a mondák világá
hoz! Jelöld meg minden esetben a pontos forrást, vagyis az internetes címet!
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