A feladat sorszáma:

5-6.

Standardszint:

5-6.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal fejlesztünk:
Olvasás, az írott szöveg Szövegek műfaji
Képes megkülönböztetni a
megértése

jellemzőinek

tanult műfaji jellemzőik

azonosítása.

alapján a szépirodalmi, az
ismeretterjesztő és
dokumentum típusú
kevert, folyamatos és nem
folyamatos szövegeket.

Olvasás, az írott szöveg

Szövegek műfaji

Önállóan képes verses és

megértése

jellemzőinek

prózai irodalmi szövegek

azonosítása.

felismerésére műfaji
jellemzők azonosításával:
mondóka, mese, vers,
közmondások, szólások,
találós kérdések.

1. Keresd meg a párját! Írd a betűjel mellé a jellemző műfaj nevét!
a
mondóka

vers

műmese

b
c

találós kérdés

közmondás

d
e

a) …………………………………………
Kívül piros, belül szőrös, kalap a fejében, nagybot a kezében?
Mi az? (csipkebogyó)
b) …………………………………………
Ákom, bákom berkenye
Ákom, bákom berkenye,
szagos húsvét reggele.
Leöntjük a virágot,
visszük már a kalácsot!
Szabad-e locsolni?
c) …………………………………………
Orgoványi Anikó: Kökény
Ázik, fázik a kökény,
didereg a lába,
kékpettyes ruhácskáját
a szél is cibálja.
d) …………………………………………
Megérik, mint őszre a kökény.
e) …………………………………………
H. C. Andersen: Bodza-anyóka
Volt egyszer egy kisfiú; aki egy nap megfázott: kiment az utcára, és
átázott a cipője. Elég különös dolog volt, mert napok óta egy csepp
eső sem esett. A kisfiút levetkőztette az édesanyja, ágyba fektette,
s behozatta a teafőzőt, hogy egy csésze jó bodzateát főzzön neki,
mert az jót tesz ilyenkor...

Összesen

pont

2. Milyen szövegeket látsz? Válassz a felsorolásból, és írd a címek
melletti keretbe!


szépirodalmi szöveg,



ismeretterjesztő szöveg,



információs szöveg

a
b
c

a) A fekete bodza
A fekete bodza hazánkban mindenhol
előforduló terebélyes cserje. Népies nevei: bocfa, csete, fái bodza.
Megtalálhatjuk az árokpartokon, útszéleken, az akácosokban, az
erdőszéleken és ─ mivel a szennyezett levegőt jól tűri ─ a
városokban is. 3–10 m magasra megnő, egyéves ágai zöldek, a
többévesek szürke kérgűek.

b) Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi felhők
Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.
Fönt meg a felhők szállnak az égen,
bodzafehéren, bodzafehéren.

c) A bodzavirág sütemény receptje
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.

Összesen

pont

Értékelési útmutató

1. feladat: szövegek ─ műfajok
a) – találós kérdés

a

1

b) - mondóka

b

1

c) - vers

c

1

d) - közmondás

d

1

e) - műmese

e

1

Összesen

5 pont

2. feladatszövegek csoportosítása
a) ismeretterjesztő szöveg

a

1

b) szépirodalmi szöveg

b

1

c) dokumentum típusú szöveg

c

1

Összesen 8 pont

Feladat sorszáma

A fejlesztés lépései
Standard
Kompetencia
szint
(standard)

Elérhető
pontszám

Műfaji ismeretek

1.

5.

2.

6.

Képes megkülönböztetni a
tanult műfaji jellemzők
azonosításával a szépirodalmi
és az ismeretterjesztő
típusú, folyamatos és nem
folyamatos szövegeket.
Képes megkülönböztetni a
tanult műfaji jellemzőik
alapján a szépirodalmi, az
ismeretterjesztő és
dokumentum típusú
szövegeket.
Összesen:

5 pont

3 pont

8 pont

