A feladat sorszáma:

23-25.

Standardszint:

4-6.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal fejlesztünk:
Olvasás, az írott szöveg Tájékozódás a
szövegben, szövegelemző
megértése
műveletek,
információkeresés.

Olvasás, az írott szöveg
megértése

Olvasás, az írott szöveg
megértése

Olvasás, az írott szöveg
megértése

A tanulási képességek
fejlesztése

Írás, szövegalkotás

A tanulási képességek
fejlesztése.

Képes szövegelemező
műveleteket (tájékozódás
a szövegben, részenkénti
olvasás, újraolvasás),
valamint információkereső
technikákat
(adatok visszakeresése,
cím, szereplők, helyszín,
időpont megnevezése, az
események sorba
rendezése)
alkalmazni a különböző
típusú, műfajú, nagyobb
terjedelmű szövegekben.
Tájékozódás a
Értelmezi, szintetizálja a
szövegben, szövegelemző szöveg információit,
műveletek,
gondolatait.
információkeresés.
Olvasási stratégiák, az
A szöveg megértését
értő olvasást segítő
önálló következtetéssel,
technikák alkalmazása.
lényegkiemeléssel,
vázlatírással,
jelentéstulajdonítással
bizonyítja.
Lényegkiemelés,
Az adatokat, gondolatokat
következtetés,
összefoglalja, értékeli.
összefüggések
felismerése.
Információk gyűjtése,
Különböző műfajú
rendszerezése.
szövegek tartalmi elemei
közül ki tudja választani a
kulcsszavakat.
Eszközszintű
Íráshasználata
íráshasználat,
készségszintű, kialakult
írástechnika, íráskép.
egyéni írásképe jól
olvasható.
Alapvető nyelvhelyességi
és helyesírási szabályok
alkalmazása.

Helyesen és pontosan
alkalmazza a
nyelvhelyességi és
nyelvtani szabályokat az
önálló szövegalkotás
során.

1. Olvasd el a receptet!
A bodzavirág sütemény receptje 4 személyre
Szedj személyenként 3 nagy bodzavirágot! Alaposan mosd meg, és
tedd le száradni egy papírtörölközőre!
Készítsd el a sütemény tésztáját! Ehhez szükséged van 4 tojásra, 10
dkg lisztre, negyed liter tejre, 3 evőkanál ásványvízre és 2 csipet
sóra.
Alaposan keverd el a hozzávalókat! Olvassz meg a palacsintasütőben
egy kis vajat! A bodzavirágokat mártsd bele a folyékony tésztába,
majd süsd aranybarnára a palacsintasütőben! Porcukorral megszórva
tálald fel a barátaidnak.
a) Karikázd be azoknak az élelmiszereknek a képét, amelyek
szerepnek a receptben!
a

b) Írd le azoknak az élelmiszereknek a nevét, amelyek
szerepelnek a receptben, de a fenti képek között nem láthatóak!
b
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Összesen

pont

2. Sajnos elszakadt a papír, amire leírtad a recepted! Állítsd időrendbe
számozással a bodzavirág sütemény elkészítésének lépéseit!
…… Keverd össze a hozzávalókat!

a

…… Olvaszd fel a vajat serpenyőben!
…… Mosd meg, és töröld szárazra!
…… Tedd a forró palacsintasütőbe a tésztába mártott bodzát, és
süsd aranybarnára!
…… Szedj személyenként 3-3 bodzavirágot!
…… Mártsd bele a virágokat a folyékony tésztába!

összesen

pont

3. Hívd meg barátaidat sült bodzás süteményezésre! Tervezd meg a
meghívót! Ügyelj arra, hogy minél több tudnivaló szerepeljen rajta! Ügyelj
a pontos helyesírásra!
a

összesen

pont

Értékelési útmutató

1. feladat: recept
Tej, bodza, tojás, vaj bekarikázása. Képenként 1-1 pont.

a

4

Só, liszt, porcukor, ásványvíz. Élelmiszerenként 1-1 pont.

b

4

Összesen
2. feladat: bodzavirág sütemény elkészítési sorrendje
Csak a helyes sorrendért adható pont
3. Keverd össze a hozzávalókat!

8 pont

a

1

4. Olvaszd fel a vajat serpenyőben!
2. Mosd meg, és töröld szárazra!
6. Tedd a forró palacsintasütőbe, és süsd aranybarnára!
1. Szedj személyenként 3-3 bodzavirágot!
5. Mártsd bele a virágokat a folyékony tésztába!
Összesen

1 pont

3. feladat: meghívó készítése
Legalább 5 információ szerepel a meghívón.
pl: a sütizés időpontja (évszám, hónap, nap, vagy más időponti
megjelölés), a házigazda neve, lakcíme, a meghívás indoka, a meghívott

a

5

b

1

c

1

neve stb.
A meghívó szövegezése választékos.
Helyesen és pontosan alkalmazza a nyelvhelyességi és nyelvtani
szabályokat az önálló szövegalkotás során.
Összesen

7 pont

Összesen 16 pont

Feladat sorszáma

1.

2.

A fejlesztés lépései
Standard
Kompetencia
szint
(standard)

4.

5.

Képes szövegelemző
műveleteket, valamint
információkereső technikákat
alkalmazni rövidebb
terjedelmű szépirodalmi és
ismeretterjesztő szövegekben.
Összesen
Képes szövegelemező
műveleteket, valamint
információkereső technikákat
alkalmazni (az események
sorba rendezése).
Értelmezi a szöveg
információit, gondolatait.
Összesen

3.

6.

Képes szövegelemező
műveleteket végezni.
Szintetizálja, értelmezi és
értékeli a szöveg
információit, gondolatait.
Az adatokat, gondolatokat
összefoglalja, értékeli.
Kialakult egyéni írásképe
rendezett, jól olvasható.
Képes gondolatainak,
érzelmeinek, véleményének
választékos kifejezésére
írásbeli szövegalkotás során.
Helyesen és pontosan
alkalmazza a nyelvhelyességi
és nyelvtani szabályokat az
önálló szövegalkotás során.
Összesen

Elérhető
pontszám

8 pont

8 pont

1 pont

9 pont

7 pont

16 pont

