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Is mé tel jünk!

Úti le ve lek 
a)  Olvassátok el figyelmesen Petőfi Sándor Kerényi Frigyesnek címzett úti levelét! 

Válasszatok az 5. osztályban megismert szövegfeldolgozási módok közül, és 
dolgozzátok fel más-más módon a szöveget!

b)  Ezután oldjátok meg a levél után található feladatokat! A levelet eredeti megfo-
galmazásban, de a mai helyesírásnak megfelelően közöljük.

Szalonta, június 7. 1847. Szatmáron, Nagykárolyon, az  Érmelléken és 
Nagyváradon keresztül Szalontára értem e hónap elsején. Utamról nem sok 
jut eszembe. Szatmár és Károly között van Majtény. Kis falu, de környéke 
nevezetes: itt volt Rákóczi utolsó csatája. Egy verset írtam az  egykori csa-
tatéren, melynek vége ez: „– elmondtam legszörnyűbb átkomat, s elsírtam 
legszentebb könnyemet.” Úgy volt, átkozódtam és sírtam. – Az  Érmellék 
kellemes, szelíd völgy; a hegyoldalon ama híres bortermő szőlők, a hegy alatt 
pedig gazdag szántóföldek. Székelyhídon etettünk, éppen azon fogadóban, 
hol 1843-ban mint színész játszottam hatodmagammal. Megnéztem a nagy 
ivószobát is, hol színpadunk állott. Halovány, örömtelen, száraz ködalakok 
vettek körül … itt töltött napjaim szellemei. Hosszan beszélgettem velük; 
beszédünk komoly, merengő volt, csak néha mosolyogtam bágyadtan, fájdal-
masan. Szomorú, nagyon szomorú időkről beszélgettünk.

Bihar helység mellett van a földvár maradványa, melybe hír szerint Mén-
Marót zárkózott feleségeivel Árpád elől. Szép asszonyok, szép asszonyok! 
a  hely, hol ti egykor mosolyogtatok, most kietlen, elhagyott … csak egy 
akasztófa ágaskodik a begyepesedett sánc tetején. – A helységen innen van 
a domb, melyet bihari hágónak neveznek, s melyről fölséges körülnézés esik le 
a messzenyúló rónákra, miknek szélére fáradtan ugyan, de mégis eljön a dé-
libáb kelet felől; délre pedig a hegy alatt fekszik Nagyvárad. Szép, kellemes, 
nagy város, de nem értem rá megvizsgálni, mert siettem ki, ide, Szalontára.

Tudod-e, miért siettem ide, s mért vagyok itt már egy hét óta? Azért, mert 
Szalontán egy nagy ember lakik, s e nagy ember jó barátom, s e jó barátom 
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Arany János, a „Toldi” szerzője. Ha e művet még nem olvastad, úgy hiába 
beszélnék róla; ha pedig olvastad, úgy fölösleges a beszéd. S e költeményt 
egy egyszerű falusi jegyző írta e kis szobácskában, melynek hossza öt, széle 
pedig két lépés; ami tulajdonképpen rendjén van. A múzsák nem konzerva-
tív kisasszonyok, ők haladnak a korral, s minthogy e század jelszava: „éljen 
a nép!”, a múzsák is leszálltak az arisztokratikus Helikonról, s a kunyhóban 
telepedtek meg. Boldog én, hogy szinte kunyhóban születtem!

Életem legszebb napjai közé sorozom e hetet, melyet itt töltöttem új ba-
rátom családi körében. Egyfelől a  komoly vidámságú családapa, másfelől 
a vidám komolyságú családanya, s előttünk a két fecsegő, virgonc gyermek, 
egy szőke leányka s egy barna kisfiú… ilyen koszorú övezi szívemet, és bol-
dog vagyok; csak az fáj, hogy a napokban már elhagyom, el kell hagynom 
őket, kiket annyira szeretek, mintha ikertestvéreim volnának. Isten veled, 
édes Frigyesem! A magáéhoz hasonló boldogságot kíván néked igaz barátod.

Mit ta nul tunk a kom mu ni ká ci ó ról?

 1. Láncolvasás 
Olvassátok fel hangosan Petőfi úti levelét! Mire kell ügyelni felolvasás közben? 
Értékeljétek egymás felolvasását!

 2. Dramatizálás
Milyen kommunikációs jelek használatáról szól a következő levélrészlet? Játsszátok 
el azt a jelenetet, amikor Petőfi a múlt ködalakjaival beszélget!

Megnéztem a nagy ivószobát is, hol színpadunk állott. Halovány, öröm-
telen, száraz ködalakok vettek körül … itt töltött napjaim szellemei. 
Hosszan beszélgettem velük; beszédünk komoly, merengő volt, csak néha 
mosolyogtam bágyadtan, fájdalmasan.
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 3. Beszélő korongok 
Beszélgessetek arról, hogy mit olvastatok Petőfi Sándor és Arany János barátságá-
ról! Melyek azok a szövegrészletek, amelyek Petőfi Sándor életének az eseményeire 
utalnak?

 4. Olvasókör 
Oldjátok meg előbb egyénileg a feladatokat, majd beszéljétek meg!
a)  Húzd alá a szövegben azokat a mondatokat, amelyek a kommunikációs kapcso-

lat megteremtését, fenntartását és lezárását szolgálják!
b)  Egészítsd ki a levelet megszólítással!
c)  Nevezd meg Petőfi Sándor írása alapján, mi jellemzi a levelet általában!
d)  Bizonyítsd szövegrészletekkel, hogy milyen kommunikációs céllal fogalmazhat-

ta Petőfi a levelét Kerényi Frigyesnek!

 5. Anyaggyűjtés   

a)  Gyűjtsetek ismereteket a következő témakörök valamelyikével kapcsolatban! 
b)  Írjatok feleletvázlatot a szövegszerkesztés állomásairól!

●  Ki volt Mén-Marót?
●  Kik a múzsák?
●  Mit jelent az arisztokratikus Helikon kifejezés? 

 6. Egyetértésjáték 
  

a)  Jelöljétek a levél részeit! Készítsétek el a levél vázlatát! 
b)  Jelöljétek a szövegben az elbeszélő és a leíró részeket!

 7. Kockázás
Írjátok fel egy kocka oldalaira: kérés, vélemény, elbeszélés, leírás, levél, felelet! 
Mondjatok igaz állításokat arról a szövetípusról, amelyet a kocka mutat!

 8. Láncírás 
Írjátok le csoportban egy hatmondatos elbeszélést, leírást, levelet és véleményt!

Mit ta nul tunk a he lyes írás ról?

 1. Gyors cipő 
  

Írjatok példákat a helyesírási alapelvekre a levélből! Majd bővítsétek a listát saját 
példákkal! 
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 2. Helyesen írva 
Oldjátok meg a következő feladatokat, majd hasonlítsátok össze a megoldást!
a)  Másold le a szövegben előforduló tulajdonneveket betűrendben! 
b)  Válaszd el minden lehetséges helyen a következő szavakat!

Rákóczi:  elmondtam: 

könnyemet:  hegyoldalon: 

c)  Indokold meg a levélben előforduló dátumok helyesírását! Mutasd be, hogyan 
lehetne másképpen írni az első sorban levő keltezést! 

Mit ta nul tunk a han gok ról?

 1. Barkochba
Jellemezzétek a szöveg egy-egy szavának magánhangzóit és mássalhangzóit! 
Találjátok ki, hogy melyik szóról van szó!

 2. Hangtörvények
a)  Mondjatok példákat a szövegből a mássalhangzótörvényekre!
b)  Töltsétek ki a táblázat rovatait a szövegből vett példákkal! Ha valamelyik más-

salhangzótörvényre nem találtok példát, akkor írjatok saját gyűjtésű szavakat!

Zöngésség szerinti részleges 
hasonulás:

A képzés helye szerinti rész-
leges hasonulás:

Jelöletlen teljes hasonulás:

Összeolvadás:

Mássalhangzó-rövidülés:

Mássalhangzó-kiesés:

Jelölt 
teljes 

hasonulás

s, sz, z, dz végű 
igék:

-val, -vel, -vá, -vé 
ragos névszók:

az ez, az névmás 
hasonult alakjai:
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Mit ta nul tunk a szó ele mek ről?

 1. Egyszerű és összetett 
Írj ki a szövegből három egyszerű és három összetett főnevet!

egyszerű szavak:   

összetett szavak:   

 2. Szóelemek 
Bontsd elemeikre a következő szavakat: mosolyogtam, beszélnék, szántóföldek, 
utamról, csatája, legszentebb, fájdalmasan, megvizsgálni! Nevezd meg a toldalékok 
fajtáit is! 

Mit ta nul tunk az ál lan dó sult szó kap cso lat ok ról?

 1. Sétáló gyűjtögető   
Gyűjtsetek szólásokat és közmondásokat az alábbi lelkiállapotok kifejezésére!  

szomorúság, vidámság

 2. Memoriter 
Írj le emlékezetből olyan Petőfi-idézeteket, amelyek később szállóigékké váltak! 

Mit ta nul tunk a han ga lak és a je len tés kap cso la tá ról?

 1. Többjelentésű
Keress a levélben többjelentésű szavakat! Írd le a szavak jelentéseit! Húzd alá 
a jelentések közül azt, amelyik a levélben szerepelt! 

 2. Értem
a)  Keresd meg a szövegben az értem igealak előfordulásait! Melyik jelentésben 

használta a költő? Írd le a jelentéseket!
b)  Hogyan nevezzük a hangalaknak és a jelentésnek ezt a fajta kapcsolatát?
c)  Gyűjts hasonló példákat! Foglald mondatokba a szót többféle jelentésben!

 3. Ellentétesen
Húzd alá a szövegben az alábbi kifejezések ellentétes párját!

vad, szegény, örömteli, élénken, vidám, frissen, ellenséges, modern, leg-
csúnyább, boldogtalanság

 4. Felette 
Készítsd el írásban a hangalak és a jelentés kapcsolatáról szóló felelet tervét! 
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A kom mu ni ká ció je lei

 1. Ho gyan sza val junk?
Értelmezzétek a következő Kosztolányi-idézeteket! Milyen tanácsokat fogalmaz 
meg az író?

A legfontosabb tanács. Szavaló, sohase feledd, hogy keretben vagy, mint 
a kép, s tilos abból kilépned. Rámád a vers, mely lelket ad neked, a vers, 
melynek te lelket adsz. Mondd a  szöveget, tömöríts beléje mindent, ne 
törődj mással. A hang az anyagod, a többi a színpadon talán színészet, de 
itt csak ripacskodás.

A szavalás értelme. A vers néma. Adj neki hangot. A vers a könyvben 
halott. Keltsd életre. Mi a szavalás? A vers föltámasztása papírsírjából.

 2. Szép ma gyar be széd
Rendezzetek kiejtési versenyt az osztályban az alábbi versenykiírásnak megfelelő-
en! Alkossatok zsűrit néhány diákból és a tanárotokból! A zsűritagok a megadott 
szempontoknak megfelelően 10-10 pontot adhatnak. A verseny befejezése után 
közösen értékeljétek a versenyzők teljesítményét!

A Szép magyar beszéd verseny kiírása
A versenyzőknek két, legfeljebb 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 perc hosszú szöveget 
vagy szövegrészletet kell felolvasniuk Kosztolányi Dezső Nyelv és lélek című 
könyvéből. A versenyzők az egyik szöveget szabadon választhatják, a másik 
szöveget a magyartanár jelöli ki. A résztvevők a kötelező szöveget a verseny 
helyszínén kapják meg, s 10 perc felkészülési idő után olvassák fel.

Az értékelés szempontjai:
●   a szövegnek megfelelő hangvétel, szünettartás, tempó, ritmus és 

hangszín, hangerő alkalmazása,
●   a szöveg megfelelő tagolása beszédszakaszokra, szövegegységekre, 

tekintettel a szöveg tartalmára és felépítésére,
●   a jó légzéstechnika, a beszédhangok helyes képzése, a hangkapcsola-

tok helyes ejtése,
●   szövegértés, szöveghű felolvasás.
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Nem nyel vi je lek a be széd ben

 1. Beszélő korongok 
Hogyan lehet beszélni szavak nélkül? Hogyan értetjük meg magunkat külföldön, 
ha nem tudjuk az ország nyelvét?

 2. Sza vak nél kül 
a)  Hogyan mutatnátok nem nyelvi jelekkel a következőket?

●  Egy postát keresünk.
●  Villamosjegyre lenne szükségünk.
●  Egy nagy méretű sapkát akarunk venni.

b)  Figyeljétek meg, milyen jeleket használtatok! Írjátok le őket!

Pl.: kézmozdulat,  

 

 3. Ér zé kel tesd a han god dal!
Mondd el a „Holnap reggel nyolckor” mondatot úgy, hogy a közlés fejezzen ki hara-
got, félelmet, boldogságot, féltékenységet, szerelmet, büszkeséget, szomorúságot, 
elégedettséget, együttérzést! Társaid igyekezzenek kitalálni a beszédszándékot!

 4. Mi lyen le het a hang?
Gyűjtsetek kifejezéseket az emberi hang jellemzésére (pl. rekedt hang, vékony 
hang)! Mutassátok be őket!

 5. Mi ben kü lön böz nek? 
a)  A kijelentő mondat és az eldöntendő kérdés közötti különbség érzékeltetésére is 

a hangunkat hívjuk segítségül. Melyiket hogyan hangsúlyozzátok? Rajzoljátok le 
a dallamvonalukat! Olvassátok fel a mondatpárokat!

b)  Találjatok ki két jelenetet, amelyben az alábbi mondatpárok mindkét tagja 
elhangzik!
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Nem nyitott ajtót? Nem nyitott ajtót.

Ottó szereti a zenét? Ottó szereti a zenét.

Sikerült? Sikerült.

Kifizették a számlát? Kifizették a számlát.

Megvan? Megvan.

Ő? Ő.

 6. Ki ho gyan néz?   
A kommunikáció melyik nem nyelvi jelére utalnak az alábbi szólások? Mutassátok 
be, majd magyarázzátok meg jelentésüket!

Úgy áll a szeme, mint a vasvilla.
Úgy néz, mint a bagoly.
Bámul, mint a birka.
Bámul, mint borjú az új kapura.
Úgy néz rá, mintha meg akarná enni.
Úgy néz, mintha én volnék a szarvascsorda.

 7. Olyan az ar ca, mint a há rom na pos esős idő

Érzelmeink az arcunkon is jól tükröződnek. Ebben legnagyobb szerepe 
a szájnak, a szemnek és a szemöldöknek van.

a)  Rajzold be a lányok száját úgy, hogy mindig a kép alá írt állapotot tükrözzék!

 vidám szomorú meglepődött dühös

b)  A fiúk arcát a szemöldök elhelyezésével alakítsd!

 közömbös csodálkozó gondterhelt vidám
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 8. Láncírás 
Találjatok ki a képhez egy rövid történe-
tet! Ügyeljetek a szövegszerkesztés eddig 
tanult szabályaira!

 9. A lát ha tat lan aján dék  
A tanári asztalon egy láthatatlan zsák van teli ajándékkal. Ebből ajándékozzátok 
meg egymást! Mozdulatokkal jelezzétek, hogy belenyúltok a zsákba, kivesztek 
valamit, és azt azonnal a rendeltetésének megfelelően kezdjétek használni! Pl.: ha 
egy tükröt vesztek ki, akkor nézegessétek magatokat benne! Az ajándékozottnak 
a másik mozdulataiból kell kitalálnia, mit is kapott.

 10. Ho gyan megy Ala dár?
Mondd el, miről árulkodik Aladár testtartása! Mi jellemzi azokat az embereket, 
akik így járnak? Játszd is el!

a)  Aladár lassan, görnyedt testtartással megy.
b) Aladár egyenesen, vállát hátravetve jár.
c)  Aladár lendületesen, felemelt fejjel, ruganyos léptekkel, könnyedén jár.
d) Aladár bizonytalan mozgással, lehajtott fejjel jár.

 11. Az utolsó szó jogán 
a)  Magyarázzátok el, kire mondjuk, milyen helyzetben használjuk az alábbi a szólást!

Megtartja a három lépés távolságot.

b)  Figyeljétek meg a távolságot beszélgetéseitek közben! Kihez álltok közelebb, és 
mikor? Kivel és milyen helyzetben tartjátok meg a „három lépés távolságot”?
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 12. Tarts elő adást! 
Készülj fel egy ötperces kiselőadásra, melynek témája kedvenc hobbid, időtöltésed 
bemutatása legyen! Előtte ismerkedj meg az előadást kísérő kézjelek szabályaival!

A jó gesztikuláció klasszikus hármas szabálya a következő:
1. A könyöködet ne szorítsd a törzsedhez! Legyen köztük távolság!
2.  Vállmagasságban gesztikulálj, ne a mélyben motozz!
3.  Állítsd meg rövid ideig a kézmozdulatokat, hogy az üzenetét a hall-

gatók felfoghassák!

 13. Szó lalj meg! 
Keltsétek életre a képen látható alakokat! Osszátok ki a szerepeket, és képzeljétek 
el, miről folyhat a beszélgetés! Játsszátok el a jelenetet! Használjátok a képen 
látható mozdulatokat! A testtartásra, az arcjátékra és a térközre is figyeljetek!

 14. Gyors cipő  

Adjatok tanácsot, hogyan kell egy-egy alkalomra felöltözni! Hogyan illik megje-
lenni egy családi összejövetelen, egy bulin, egy iskolai ünnepélyen, egy színházi 
előadáson és egy koncerten?

 15. Tyúk szem tok és tár sai  
A diáknyelvben a külső jelek elnevezéseire számos ötletes és humoros formát 
találunk. Gyűjts ilyeneket! Segít a kutatásban a Diáksóder című szótár is.

bajusz: morzsatelep,  

haj: bóbita, bolhafészek, gubanc, kóc,  

cipő: csellótok, ladik, surranó, tyúkszemtok,  

sapka: fejradiátor, satyó,  

 16. Kí nos csend 
Milyen lehet a csend? Gyűjts minél több kifejezést a csendre!
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 17. Érvpingpong 
Az alábbi idézetet egy 1930-ban megjelent illemtankönyvből választottuk. Mi 
a véleményetek az itt javasolt tanácsokról? Melyik szabály érvényes még napja-
inkban is?

Ha a  beszélgetés művészet, nem kevésbé 
az a hallgatás sem. Mikor hallgatunk? Mindig, 
amikor hallgatni arany, és amikor az udvarias-
ság úgy hozza magával. Öregebb embernek vagy 
hölgynek a szavába vágni, vele egyszerre beszél-
ni: a legnagyobb fokú illetlenség. Hallgatni kell, 
ha valamivel nem értünk egyet, de azzal, aki 
mondja, nem vitatkozhatunk. Hallgatni kell, 
ha olyasmiről folyik a szó, amihez nem értünk.

Finom lelkű ember akkor is hallgat, ha mások 
(távollevők) gyengéit tárgyalják.

Hallgass, ha sikered van, és hallgass akkor is, 
ha baj ért. Előbbi esetben irigyeket szerzel, az utóbbiban kárörvendőket. 
Hallgass, ha titkot bíznak rád, hallgass, ha haragszol!

(Szabó István Andor)

 18. Fe le let terv 
Mutasd be a beszéd nem nyelvi jeleit, a szerepüket a kommunikációban! Készíts 
mindegyik jeltípushoz egy-egy rövid, kulcsszavakból álló vázlatot!

●  hangjelek ●  testtartás
●  tekintet ●  térköz
●  arcjáték ●  külsőnk
●  taglejtések ●  csend
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A szö veg ké pe

 1. Plakátelemzés 
a)  Figyeld meg az alábbi plakátokat! Gyűjtsétek össze, milyen nem nyelvi jelekkel 

hívják föl a figyelmet a plakátkészítők?

A) B)

b)  Hasonlítsátok össze a két plakátot! Írjátok az alábbi ábrába az eltérő, illetve a 
közös jellemzőiket!

A Közös B
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 2. Honlap 
Gyűjtsétek össze az itt bemutatott honlap nem nyelvi jellemző jegyeit! Miben 
különbözik a plakátoktól? Nézzétek meg a honlapot az interneten! 

3. Tipóka 
a)  Fura játékról van szó. Grafikusan kell a leírt szó jelentését megeleveníteni. Ezt 

a rajzos játékot Tímár György a tipográfia szóból „tipóka” névre keresztelte. Nézd 
meg a tipográfia szó jelentését egy szótárban és az interneten!

Íme, egy Á betűs tipóka: Ez meg egy O betűs csokor:

b)  Vizsgáljátok meg az alábbi emotikonokat! Miben hasonlítanak a tipókákhoz?

 4. Szer kessze tek internetes új sá got!  

a)  Olvassátok el a szöveget! Válaszoljatok a szöveg után álló kérdésekre!
b)  Képzeljétek azt, hogy egy internetes újság szerkesztői vagytok, és a ti felada-

totok ennek a szövegnek a megformázása, megjelenésének a megtervezése. 
Tagoljátok a szöveget! Alkalmazzatok kiemeléseket, keretet, színeket, többféle 
betűtípust, egyéb nem nyelvi jeleket! Jelöljétek aláhúzással azokat a részeket, 
amelyek új oldalakat nyitnának meg!
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436 cm magass és kisfilm is van róla A szerdán érkezett új zsiráfbikát, 
Akint ugyan a közönség még nem láthatja, de mesélnivalónk máris van 
róla. A gondozók ugyanis gyorsan megmérték, milyen magas, mi több, 
egy kisfilm is készült arról, amint birtokba veszi új otthonát. Amint 
arról korábban már beszámoltunk, állatkertünk egy új zsiráfbikával 
gyarapodott. Az Akin nevű állat Hollandiából érkezett, és jelenleg éppen 
egy elkülönített istállóban ismerkedik új otthonával, na meg a hazai ta-
karmány ízével. Tegnap még csak képen tudtuk bemutatni az új állatot, 
ma azonban egy kisfilmet is meg tudunk osztani az állatkert barátaival. 
Ezt a felvételt a Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely készítet-
te a szerdai nap során, amikor Akin éppen megérkezett. A nagyjából 
hárompercnyi hosszúságú filmen azt láthatjuk, amint a zsiráfot éppen 
kiengedik a speciálisan zsiráfszállításra tervezett járműből a szavanna-
ház zsiráfistállójának abba az elkülönített terébe, ahol az állat jelenleg 
is tartózkodik. Ez persze nem is olyan egyszerű feladat. Mivel az állatok 
a szállítás során hosszú időt töltenek a szállító járműben vagy ládában, 
érkezéskor eleinte sokkal biztonságosabbnak találják azt, mint a sokkal 
tágasabb, de számukra még ismeretlen új otthonukat. Ezért ilyenkor az 
állatkerti szakemberek ahhoz a trükkhöz folyamodnak, hogy egy ki-
csit kényelmetlenné teszik számukra a megszokott helyet (pl. egy zajos 
lombfúvóval vagy egy póznára erősített fekete zsákkal), s közben finom 
falatokkal csalogatják őket az új istállóba. Ezt láthatjuk a videón is. 
A módszer abszolút célravezető volt, hiszen Akin – ha bizonytalankodva 
is – fél óránál is kevesebb idő alatt elég bátorságot merített ahhoz, hogy 
besétáljon új otthonába. Az új helyen munkatársaink időközben meg is 
mérték az állatot, hozzámérve a magasságát az istálló egyes részeinek 
ismert magasságához. Ebből tudjuk, hogy Akin fejbúbmagassága jelenleg 
pontosan 436 cm.

(www.zoobudapest.com)

●  Honnan érkezett a zsiráfbébi?
●  Hogy hívják?
●  Milyen magas?
●  Kik készítettek a kis zsiráfról filmet?
●  Mi látható a kisfilmen? 
●  Hogyan sikerült Akint az új lakhelyére csalni?

 5. Fon tos-e a kül alak? 
a)  Legyél most te a tanár! Osztályozd le párod fogalmazását első ránézésre! 
b)  Utána újból olvasd el, és értékeld a fogalmazást! Javítsd ki a szövegekben elő-

forduló helyesírási és fogalmazási hibákat! Beszélgessetek a külalak szerepéről!
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 6. A kép vers
Olvasd el a képverset! Figyeld meg, hogyan lesz a szövegből kép! Foglald össze egy 
mondatban, miről szól a vers!

 7. Írj kép ver set! 
Verbőczy Antal verse eredetileg képvers. A versszöveget mi hagyományos versfor-
mában adjuk meg. Készíts belőle képverset!

Tájkép
Szürkegémek fenn az égen
karcsú szárnyon siklanak
távol-bércek messze-kéken
rég mögéjük hullt a Nap
Álmos tó a lágy hullámra
új hullámot mint emel
partról nézem s nemsokára
éjbe oszlik minden el.

 8. Fe le let terv 
Készíts fürtábrás vázlatot az írásbeli szöveg nem nyelvi jeleiről! Mondd el, mi a sze-
repük az írásbeli kommunikációban!

PIN TÉR LA JOS

Rajz ôszi tûz fa lon

34
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Mit ta nul tunk a nem nyel vi je lek ről?

 1. Ha tás vizs gá lat
a)  Meséljétek el János vitéz tündérországi történetét a következő helyzetleírások-

nak megfelelően!
b)  Hasonlítsátok össze a párok viselkedését!

●  Valaki úgy beszél a társaihoz, hogy
  a) feléjük fordul, a szemükbe néz;
  b) a sarokba néz egész idő alatt.
●  Valaki a) szabadon meséli el a történetet;
  b) papírról olvassa az egészet.
●  Valaki beszéd közben a)  szabadon gesztikulál, változatos az arcjá-

téka, játszik a hangjával,
  b)  merev testtartással, arcjáték, gesztusok 

nélkül, monoton hangon adja elő a mesét.

 2. Nem nyel vi je lek sza vak kal
Keresd meg a szövegrészletekben a szereplők nem nyelvi jeleire való utalásokat! 
Nevezd meg, hogy milyen nem nyelvi jelre vonatkoznak!

a)  „Az asszony kiolvasta az asztalra Gergelynek örökségét, jobban mond-
va: hadi szerzeményét – olyan arccal, mintha patkányfüleket olvasna…”

b)  „– Máté László! – sikkantott Dobó, a lábával is dobbantva – te ország 
szégyene! te pokolravaló! 
A janicsár meghökkenve nézett a mellette lovagló emberre:
– Ne higgy neki – kiáltott Máté elsápadva –, csak bolondítana téged.”

c)  „– Ne olvasd tovább! – pattant fel Cecey. – Ebnek kell eb kegyelme!”

d)  „– Hagyd abba, hagyd abba, Bálint! – csapkodott Cecey a  haragtól 
kitüzesedve.”
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