A tanulás tanulása

Mondd el, hogyan szoktál egy új leckét megtanulni! Milyen lépésekben haladsz a szöveg feldolgozásakor?

Olvasd el a címet! Idézd fel, hogy mit tudsz a népmesékről!
O

➙
O
Olvasd
el a szöveget! Jelöld meg az ismeretlen jelentésű szavakat!
Nézz utána a jelentésüknek!
N

➙
FFoglald össze egy-két szóval a szöveg témáját!

➙

Tanuld meg
a népmesérő
l
szóló szöveg
tartalmát a ke
retben
található fela
datok
segítségével!

s
Olvasd el ismét a szöveget!
Olvasás közben tedd ki a megfelelő jeleket a szövegbe!
✓= már tudod, már ismered
* = kiegészítés a szöveghez
+ = új ismeret, érthető a szöveg alapján
? = kérdés a szövegrészhez

➙
Figyeld meg a képet! Fogalmazd meg, hogy milyen kapcsolat van a kép és a szöveg között!

➙
Húzd alá a kulcsszókat a szövegben! Vigyázz, ne teljes mondatokat húzz alá!

➙
Készíts vázlatot a kulcsszókból!

➙
Mondd el a szöveg tartalmát a vázlat segítségével!

➙
Mondd el a szöveg tartalmát a vázlat használata nélkül!

A népmese
A mese csodás, fantasztikus történet, amely valószerűtlen vagy éppen egészen hihetetlen eseményeket beszél el. Többnyire nem derül ki, hogy pontosan hol és mikor játszódik, ám annál egyértelműbb benne a jók és a rosszak
közt húzódó határ. Főhőse általában rokonszenves, értékes személyiség, aki
ravaszsággal, ügyességgel, szerencsével győzi le erősebb ellenfeleit.
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Hagyományosan két fő csoportra osztjuk a meséket. A népmese
ismeretlen szerző műve, amelyet
szóban adnak tovább a mesélők, és
eközben szövege folyton változik.
A műmese ismert szerző alkotása, szövege írásban rögzített, ezért
kevésbé módosul. A népmese a népművészet, idegen szóval a folklór
része. Rokona a népzenének, a néptáncnak, a népdalnak és a népi iparművészetnek. Gyakran fejeződik ki benne a szegények és a gazdagok
közötti ellentét, a szegények sorsának sanyarúsága. A népmesében sok
olyan fordulat, szókapcsolat szerepel, amely más mesében is visszatér,
ismétlődik.
(Tóth Krisztina és Valaczka András Irodalmi ikerkönyvek című tankönyve alapján)

a szöveg
feldolgozása

A szövegfeldolgozás lépései:
• a cím magyarázata, az előzetes ismeretek felidézése;
• az ismeretlen jelentésű szavak értelmezése;
• a szöveg fő témájának megfogalmazása;
• jegyzetelés a szövegben;
• az ábrák megfigyelése;
• a kulcsszók aláhúzása;
• vázlatírás a szöveg alapján;
• a szöveg tartalmának elmondása.

A szövegek megértését és a tanulást az aláhúzáson kívül
más rajzos eszközök is segíthetik. Ilyen például: a kiemelés,
a bekeretezés, a szöveg tartalmának
l
lé
táblázatba írása. Ha két dolgot kell összehasonlítani
a szöveg alapján, akkor leírhatjuk a jellemzőket egy
T betű alakú ábrába is. Próbáld ki, hogy melyik módszerrel
tanulsz szívesen!

1. Foglald össze, hogy milyen lépésekben célszerű feldolgozni
a tankönyvi szövegeket!
2. Próbáld ki a különböző tanulási módszereket! Válassz más-más
-más
technikát év közben a leckék megtanulásához!
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Szövegről szövegre

F
Falu
és város
Ha valaki éntőlem azt kérdezné, a falut becsülöm-e többre vagy a
H
vvárost, azt felelném:
– Először te mondd meg nekem, hogy a jobb szemedet becsülöd-e
ttöbbre, vagy a bal szemedet!
EErre a kérdésre természetesen azt lehet felelni, hogy az ember az
eegyik szemét csakúgy megbecsüli, mint a másikat. Egyforma hasznát
vveszi mindkettőnek, és csak a kettővel lát tökéletesen.
ÍÍgy áll a dolog a faluval és a várossal is. Kiegészítik egymást, rá
vvannak szorulva egymásra...
(Móra Ferenc: Falu és város – részlet)

Jósoljátok m
eg,
miről szólhat
az a szöveg,
amelynek Fa
lu és város
a címe! Olvas
sátok el a
szöveget! Has
onlítsátok össze a jó
slatokat a
szöveg tartal
mával!

Bizonyítsátok példákkal, hogyan egészíti ki egymást a falu és a város!
Miért van szükségük egymásra?
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Meséljetek
a térkép alap
ján!
Mit tudtok m
eg
belőle a váro
sról?
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Sokféle szöveget alkotunk szóban és írásban. Fontos, hogy az írott és a hallott szövegeket megértsük. Az írott szövegek megjelenhetnek papíron vagy
a számítógépes oldalakon is. Olvashatunk például elbeszélő, leíró és érvelő
szövegeket is. Dokumentumszövegeknek nevezzük például a térképeket,
a plakátokat, a használati utasításokat stb. A szövegek részei lehetnek a
képek, sőt az interneten filmek, hangos bejátszások is.

Tegyetek fel
olyan kérdések
et,
amelyekre
honlap oldala a városi
válaszol!

A szövegek feldolgozásának számos érdekes módja lehet:
– a szöveg tartalmának megjóslása a cím vagy a képek alapján, majd a
szöveg elolvasása után a tartalom összevetése a jóslatokkal;
– kérdések fogalmazása a szövegrészekhez, majd válaszolás a szöveg
alapján;
– a szöveg tartalmának összefoglalása néhány mondattal;
– a szöveg tartalmának megbeszélése a társakkal.
1. Foglald össze, milyenfajta szövegeket fogalmazunk szóban és
írásban!
2. Gyűjts példaszövegeket a leckében megnevezett szövegtípusokra!
kra!
3. Írjatok feladatokat csoportban az összegyűjtött szövegekhez!
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Anyanyelvünk,
a magyar nyelv
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul
beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb
eseménye, melyhez nincs fogható.”
(Kosztolányi Dezső)

Írjál példákat
a képen szerep
lő
nyelvi elem
a lecke szöveg ekre
éből!

Kosztolányi Dezső sorai az anyanyelv szeretetéről szólnak. A világ bármely országában találkozhatunk olyan emberekkel, akiket magyarul lehet
megszólítani, akik magyar anyanyelvűnek vallják magukat. A különböző
országokban élő magyar embereket összekapcsolja az anyanyelv szeretete,
összekötik őket a magyar nyelv vel kapcsolatos történelmi és irodalmi hagyományok. A világban körülbelül 15 milliónyi magyar ember él.
Mi Magyarországon a magyar anyanyelvűek közösségében élünk.
Anyanyelvünk nélkül nem tudnánk beszélni, írni, olvasni, dolgozni, élni.
Az anyanyelv nemcsak a családban jelent összetartó erőt, hanem szoros
kapocs az emberek nagyobb közösségén belül is. Anyanyelvünk nélkül
nem lennénk képesek ismereteket szerezni a világról, és azokat nem tudnánk másoknak továbbadni. A magyar anyanyelvűség az egész magyar
nemzethez való érzelmi kötődést, a haza szeretetét is jelenti. Anyanyelvünk összeköt bennünket a magyar nyelv vel rokon finnugor nyelvek nagy
családjával, valamint a szomszédos országok magyar anyanyelvű lakosságával is. Anyanyelvünk segítségével ismerjük meg népünk múltját és jelenét, és anyanyelvünkön tudjuk megtervezni, leírni a jövőjét is.
12

A beszédről és a nyelvről
Születésünk után megtanulunk beszélni. Eközben fokozatosan, napról napra tárulnak fel előttünk a nyelv szabályai. Megtanuljuk, milyen szavakból,
hogyan kell fölépíteni a mondatokat, mit kell tennünk ahhoz, hogy megértessük magunkat, és mások is megértsenek bennünket. Sok-sok mondat
és szöveg megalkotása, megértése közben sajátítjuk el a nyelv szabályrendszerét. Beszéddel tudunk egymás között kapcsolatot teremteni,
az érzelmeinket, a gondolatainkat kifejezni. A nyelvet a beszéd anyagraktárának is nevezhetjük. A nyelv tartalmazza a beszédhez szükséges
nyelvi elemeket (mondatokat, szavakat, szóelemeket, hangokat) és az őket
összekapcsoló szabályokat. A beszéd valójában működésben levő nyelv.
Sokféle dolog befolyásolja azt, hogy ki mit választ a nyelv készletéből, és
milyen módon kapcsolja össze őket. Másképpen beszélünk otthon a szüleinkkel, a barátaink között, a postán, a vonaton. Ahhoz, hogy ebből a gazdag nyelvi kincsestárból megfelelően tudjunk választani, részletesen meg
kell ismernünk anyanyelvünk alkotóelemeit és szabálykészletét.

Tanulmányozd
az ábrát! Jeg
yezd
meg, hog y m
i
tartozik a nye
lvhez,
és mi a beszé
dhez!

Szöveg
Mondatok
Szószerkezetek
Szavak
Szóelemek
Hangok

Beszéd

N
Y
E
L
V

1. Miért fontos számunkra az anyanyelvünk?
2. Mi a különbség a beszéd és a nyelv között?
3. Nevezd meg a nyelvi lépcsőket!
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nyelv

beszéd

A kommunikáció
„Elsőnek nem a szavakat tanuljuk meg anyánktól.
Arca jóságos mosolyát, lelkét, mely messze lángol.”
(Csanád Béla)

kommunikáció

Amióta ember létezik a földön, azóta közöl, kifejez valamit, azaz kommunikál.
A kommunikáció latin eredetű szó (communicatio = közzététel; teljesítés, megadás; a gondolatok közlése a hallgatók kal).
Alkossatok párokat! Játsszátok el a képen
látható két személy beszélgetését az alábbi
helyzetekből!
a) Barátok, akik régen találkoztak.
b) Apa és ﬁa a családról beszélget.
c) Tanárjának tart élménybeszámolót egy diákja.
Hasonlítsátok össze a különböző beszédhelyzeteket! Miben tértek el? Miért?

Gyűjtsd össze
,
hog y kik vag y
mik tudnak
kommunikáln
i!

Kommuniká lunk egy mással szavak kal, arcjáték kal,
k mozdulatokkal, de ruházatunk, hajviseletünk is közöl
kéz
a másik ember számára valamit.

A kommunikáció tájékoztatást, közlést, felhívást és információcserét
jelent. Nyelvi és nem nyelvi jelekkel kommunikálunk. A beszédet
a következő nem nyelvi jelek kísérik: a tekintet, az arcjáték, a fej-,
a kéz- és a lábmozdulatok, a testtartás. Fontos a beszélők közötti
távolság, az elhallgatás és a megjelenés is. Fontos, hogy a nem nyelvi
jelek összhangban legyenek a mondandónkkal. A hangjelek
(a hangerő, a hangsúly, a hanglejtés, a beszédtempó, a beszéd
ritmusa és a beszéd közben tartott szünetek) módosíthatják vagy megerősíthetik mondanivalónk értelmét.
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A kommunikációs folyamat tényezői
A kommunikációhoz általában két résztvevőre van szükség. Őket nevezzük feladónak és címzettnek. A kommunikációban részt vevők szerepet is
cserélhetnek. Amikor egy osztálytársaddal beszélgetsz, hol te vagy az üzenet feladója, hol pedig a társad. A feladó és a címzett szerepei a párbeszédben cserélődnek.

a kommunikációs folyamat tényezői
feladó,
címzett

Nevezd meg
a kommunik
áció
tényezőit
a rajzon láthat
ó
beszédhelyzet
ben!

Ahhoz, hogy megértsük egymást, feltétlenül kell egy olyan közös jelrendszer, amelyet mind a ketten ismerünk. Ezt a közös jelrendszert kódnak nevezzük. A kód nyelvi és nem nyelvi jelekből állhat. Amikor közlünk valamit, a leggyakrabban nyelvi jelekkel (beszéddel, írással) tesszük
azt. Ezeket a nyelvi jeleket gyakran kiegészítjük nem nyelvi jelekkel is (pl.
bólintás, mosoly, kézmozdulat).

kód
nyelvi jelek
nem nyelvi
jelek

Sorolj fel olyan nem nyelvi kódokat, amelyeket a társaiddal egymás között
használtok!

Sikeresen beszélgetni csak arról a világról, valóságról tudunk, amelyben élünk, amelyet ismerünk.
Ahhoz, hogy megértsük a partnerünket, és bennünket is megértsenek,
szükségünk van a világról összegyűjtött tapasztalatainkra, mindennapi
tudásunkra, ismereteinkre. Ha egy atomfizikus tartana előadást a kutatásairól, sok mindent nem értenél belőle, mert nincsenek még ismereteid
az atomfizikáról. De szívesen beszélgetsz barátaiddal a nyári élményeitekről, hiszen erről bőven vannak tapasztalataid és ismereteid.
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valóság

ismereteink

üzenet

kapcsolat

csatorna

beszédhelyzet

A kommunikációs kapcsolatban megfogalmazott gondolat az üzenet.
Ezt a partnerek az általuk kiválasztott kód segítségével közvetítik egymásnak. Ahhoz, hogy az üzenet eljusson a címzetthez, feltétlen szükség
van közöttük valamilyen kapcsolatra. Szóban és írásban teremthetünk
kapcsolatot egymással. Ez a kapcsolat magában foglalja azt a közeget is
(levegő, telefon, rádió, televízió, könyv, számítógépes rendszer stb.), amely
lehetővé teszi a beszélgető felek közötti kommunikációt. Ezt csatornának
nevezzük.
Az elhangzott üzenetnek különféle jelentése lehet más és más beszédhelyzetben. Emlékszel még a hangya és a tücsök meséjére? Nem mindegy,
hogy ezt a történetet a kistestvérednek meséled el, vagy egy iskolai nagygyűlésen olvassák fel. A szöveg nem változik, csak a helyszín, a beszédhelyzet, mégis mást jelent a szöveg. A szöveg jelentését tehát módosíthatja
az, hogy hol és milyen körülmények között hangzik el.
A kommunikációs folyamat tényezői:
• a feladó,
• a címzett,
• a kód,
• a valóság,
• az ismereteink,

• az üzenet,
• a kapcsolat,
• a csatorna,
• a beszédhelyzet.

Az állatok kommunikációja
„Mondd, szereted az állatokat, s ﬁgyeled őket néhanap:
hogy mit csinálnak, hogyan élnek, s a maguk nyelvén mit mesélnek?”
(Rónay György)

Arra a kérdésre már régóta keresi a választ az emberiség, hogy az
állatok miként „beszélnek”. Számtalan kísérletet végeztek ezzel
kapcsolatban. A kutyának jól megfigyelhető jelrendszere van.
Örömét heves farkcsóválással fejezi ki, játék közben, a megadás
jeleként a hátára fekszik. Két kutya között is folyik kommunikáció. Egymásra morognak, megszagolják egymást.
A kutya hallható, látható és szaglással érzékelhető
jelekkel kommunikál. A többi állatnál is hasonló
jelek figyelhetők meg.
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A madarakra a hanggal és a színekkel zajló kommunikáció a jellemző. Látható jellel üzennek egymásnak a méhek.
Bonyolult táncjeleiket több kutató is megfigyelte, és üzeneteiket „lefordította”. A szagláson alapuló jelbeszédre is sok
példát találunk. A szarvasbika illatmirigyeit a bokrokhoz, a fákhoz dörzsöli,
így üzen kedvesének. A kutyák felségterületük határait szagnyomokkal jelölik meg. Az állatok körében az érintés is lehet üzenetértékű. A fekete erdei
hangyák csápjukkal megsimogatják a társukat, így kérnek tőle enni.
Láthatod, hogy az állatok mennyi mindent tudnak egymással közölni,
de a kommunikációjuk mégsem azonos az emberével. Egyetlen állat sem
tud mesélni a múltjáról, nem tudja elképzelni és elmondani, mi lesz vele
a jövőben. Az ember nyelve mindezt lehetővé teszi. Az állatok jelei meghatározott helyzethez kötődnek. Az ember a nyelvi jelekkel és azok kombinálásával sok mindent képes kifejezni.

Húzd alá azokat a részleteket az imént olvasott szövegben, amelyek
a képekhez tartoznak!

1. Mit nevezünk kommunikációnak?
2. Sorold fel a kommunikációs folyamat tényezőit, és mutasd be
a feladatukat!
k
3. Nevezd meg, hogy mely kommunikációs tényezők működnek
elsősorban az iskolai feleléskor és a könyvtári kölcsönzéskor!
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A kommunikációs
kapcsolat
„… az ember természeténél fogva társas élőlény”
(Arisztotelész)

Ebben a fejezetben a kommunikációt megnyitó formák szokásaival és szabályaival fogsz megismerkedni. Amikor kapcsolatot létesítünk valakivel,
beszélni kezdünk, a szóbeli kommunikációban ezt legtöbbször köszönéssel, üdvözléssel, bemutatással vagy bemutatkozással kezdjük.

A köszönés
köszönés

Nagy kalappal köszön – mondja a szólás arra, aki érthetően, tisztelettudóan
üdvözli a társát. A köszönésnek mindig fontos szerepe és meghatározott
szabályai voltak az emberek közötti érintkezésben. A kapcsolat felvétele és
lezárása a legtöbbször ily módon történik.
A köszönésnek nagyon sok nyelvi formáját ismerjük. Ezeket a nyelvi kifejezéseket
gyakran nem nyelvi jelekkel is kiegészítjük: mosollyal, kalapemeléssel, biccentéssel, kézfogással, öleléssel.

Figyeld meg, hogy a képeken milyen nem nyelvi jelek kísérik a köszönést!
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A köszönés kialakulását feltehetően több tényező is be folyásolta. Az ősi, természeti népek számára a másik ember csöndje, hallgatása nem volt megnyugtató,
a hallgatás veszélyt jelentett. Ezért a békés szándékot, a barátságos közeledést
valamilyen nyelvi vagy nem nyelvi jellel jelezték. A köszönés kialakulásának másik oka
a hatalom iránti tisztelet kifejezése volt. Ezt a tiszteletet az alattvalónak, a szolgának
nyelvi jellel és valamilyen mozdulattal (meg hajlással, letérdeléssel, süvegemeléssel
stb.) kellett mutatnia.

Mikor kell köszönnünk?
Köszönünk, ha ismerősökkel, barátokkal, rokonokkal találkozunk. Akkor
is, ha ismeretlen emberekkel valamilyen kapcsolatot teremtünk, beszélgetésbe kezdünk: bemegyünk egy üzletbe, megszólítunk valakit az utcán,
bemutatnak nekünk valakit. Minden esetben köszönünk a kapcsolat megszakításakor, távozáskor is.
Milyen köszönési formák vannak?
Köszönni sokféleképpen lehet, és a köszönést is sokféle módon tudjuk fogadni. Hagyományos köszönések nálunk: a Jó napot kívánok! Kezét csókolom! Szervusz! Szia! Isten áldja! Ezek olyan köszönési formák,
amelyeket a magyarul beszélők mindnyájan ismernek és használnak.
A hivata los köszönések gyak ran kiegészülhetnek va lamilyen kérdéssel vagy megszólítással: Szervusz, hogy vagy? Jó napot, tanár úr!
Szia, Kati!
Gyakori, hogy köszönés helyett valamilyen köszönéspótló kifejezés vagy
kérdés teremt kapcsolatot: Hogy vagy? Hol jársz te itt? Ezer éve nem láttalak!
Jó munkát! Ezek között találunk olyan kifejezéseket, köszöntőket, jókívánságokat, amelyek valamilyen alkalomhoz kötődnek:
Kellemes ünnepeket! Boldog új évet! Gratulálunk az újszülötthöz!
Milyen szabályai vannak a köszönésnek?
A köszönést mindig a fiatalabbnak kell kezdenie. A férfiaknak illik a nőket előre köszönteniük. A köszönést,
üdvözlést jól hallhatóan kell mondani, viszonylag lassú
tempóban, érthetően. Ha csak az orrod alatt motyogsz,
az olyan, mintha nem is köszönnél. A köszönést különböző nem nyelvi jelekkel, például fejbiccentéssel kísérhetjük,
egészíthetjük ki. Mindig nézz rá arra, akinek köszönsz!
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Figyeld meg a fotókat, hogyan köszönnek az emberek más országokban!
Keress könyveket, cikkeket a könyvtárban más népek köszönési szokásairól!

A megszólítás
megszólítás

A kapcsolatteremtés másik módja a megszólítás. A megszólítás lehet
hivatalos vagy személyes, közvetlen jellegű. Minden esetben arra kell
ügyelnünk, hogy a megszólításunkban tisztelet, megbecsülés fejeződjék
ki. A megszólításnak is kialakult nyelvi és társadalmi szabályai vannak.
A köszönés és a megszólítás egyaránt fontos elem a kapcsolatteremtésben.
A köszönés többnyire megelőzi a megszólítást: Kezét csókolom, Éva néni!
Milyen megszólítási formákat használunk?
Megszólíthatunk valakit a nevén: János! Kerekes úr! Magda néni! Használhatunk köznévi alakot a megszólításra, ez többféle lehet. Utalhatunk az
illető foglalkozására: Tanárnő! Doktor úr!; nemére, életkorára: Hölgyem! Fiúk!
Lányok!; a közöttünk levő viszonyra: Kolléga! Diáktársaim! a családon belül
bizalmas megszólításokat használunk: Mama! Papa! Édesanya! Nagymama!
Bátyus! Gyakori a névmással történő megszólítás: Ön! Maga! Ti! stb.
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A magyar nyelvben a XVI. századig mindenkit a te megszólítás illetett meg, nem
volt nyelvünkben magázó forma. Az udvarias tegezés kialakulásával együtt fejl dött ki a XVIII. század végére a magázódás és vele együtt a maga megszólítás.
lő
A napjainkban oly gyakori ön megszólítási formát Széchenyi István kezdte el rendszeresen használni. Nyomtatásban először 1833-ban, a Stádium című munkájában jelent
meg. A múlt században ezt a kegyeddel együtt párhuzamosan használták.

A bemutatkozás és a bemutatás
A bemutatkozás és a bemutatás igen fontosak az emberi kapcsolatokban,
hiszen ezek az ismeretség kezdetét jelölik.
Hogyan mutatkozzunk be?
A bemutatkozás és a bemutatás általános illemszabályait érdemes betartanod. A férfi mutatkozik be először a nőnek, nagy korkülönbség esetén
pedig a fiatalabb az idősebbnek. Ha valaki utólag érkezik meg egy társaságba, akkor elsőként neki kell bemutatkoznia. Nagyobb társaságban nem
kell mindenkinek külön bemutatkoznunk, elég egyszer hangosan elmondani a nevünket. Bemutatkozáskor jól hallhatóan ejtsd a neved! Helytelen
az a szokás, hogy sokan csak a keresztnevüket, sőt csak a becenevüket
mondják: Erika vagyok. Totya vagyok. Bemutatkozáskor ügyelj arra is, hogy
a családi név legyen hangsúlyosabb! Ha a bemutatkozó személy nevét nem
érted jól, akkor udvariasan kérd meg, hogy ismételje meg!
Bemutatkozáskor gyakran kezet fogunk egymással. Először az idősebb
nyújtja a kezét a fiatalabbnak, a nő a férfinak, illetve az, akinek bemutattak valakit.
Játsszátok el a képen látható jeleneteket!
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bemutatkozás
bemutatás

Mikor kell bemutatkozni?
Illik bemutatkozni olyan társaságban, ahol
hosszabb ideig maradunk és olyan helyzetben,
ahol további kapcsolatunk lesz. Például ha elmész az osztálytársadhoz, akkor illik a szüleinek bemutatkoznod. Szokás bemutatkozni telefonáláskor, akkor is, ha bennünket hívnak,
és akkor is, ha mi telefonálunk valakinek. Bár
a mobiltelefonok elterjedése, a kijelzős telefonkészülékek alkalmazása módosíthatja ezeket a
szokásokat.
Mikor nem kell bemutatkozni?
Keress a mobiltelefonodb
ól
néhány nevet
!
Mondd el, ho
gy
közülük kit h
ogyan
köszöntesz, h
ogyan
búcsúzol el tő
le!

Nem szokás bemutatkozni, ha az utcán felvilágosítást kérünk valakitől. Nem kell bemutatkoznunk az étteremben vagy az ebédlőben, ha
más asztalához ülünk. Vonaton, buszon sem
mutatkozunk be annak, akivel egy fülkében
utazunk.

1. Melyek a kapcsolatteremtés formái?
2. Milyen illemszabályok vonatkoznak a köszönésre?
3. Hányféleképpen szólíthatjuk meg egymást?
4. Milyen szabályai vannak a bemutatkozásnak?
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Fogalmazási kalauz

A kérés és a tudakozódás
Gyűjts olyan
mondatokat,
amelyekkel
a vásárló az el
adóhoz
fordulhat vala
milyen
árucikkről érd
eklődve!

●

Legyen szíves…

●

Nem mondaná meg…

Gyakran van szükségünk arra, hogy az előbbiekhez hasonló mondatokat
fogalmazzunk. Így kezdjük a mondandónkat, ha kérünk valamit, vagy tudakozódunk valamiről. Ha telefonon kérsz segítséget, akkor fogalmazz szabatosan, pontosan nevezd meg a helyszínt és a történteket!
A tudakozódásnak általában az a célja, hogy megismerjünk, megszerezzünk valamilyen adatot, információt. Ekkor is szükségesek a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás nyelvi és nem nyelvi eszközei. Fordítsd az arcod
afelé, akihez beszélsz! Szólítsd meg udvariasan, majd add elő a kérésedet!
Kerüld a fölényes hangnemet! A kérést és a tudakozódást megerősítheted,
kiegészítheted gesztusokkal és megfelelő testtartással.
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kérés

tudakozódás

