
Szövegértés – szövegalkotás
7.évfolyam

 Nincs bontásban a nyelvtan és az irodalom, egy jegyet kapnak a 
gyerekek félévkor és évvégén.

 Nincs irodalomtörténetet 9. évfolyamig.
 A tananyag témákra és modulokra oszlik.
 A gyerekek érdeklődésének és életkorának megfelelő témákat és 

szövegeket dolgoz fel a program.
 A témákon belül időben, műfajban és stílusban eltérő szövegeket 

találunk.
 A feladatok lehetővé teszik a differenciálást.
 Gazdag módszertani lehetőségeket kínál a pedagógusnak.

 Heti óraszám:4
 Éves óraszám: 148



Képességek felmérése

 Ismerkedés, kommunikációs képességek 
felmérése, játékok, nonverbális gyakorlatok

 Szövegértési felmérés (szakszöveg)
 Szövegalkotási képességek felmérése 

(irányított fogalmazás, mese)
 Szövegértési felmérés (szépirodalmi szöveg)
 Szókincs, nyelvi logika felmérése
 Hallás utáni szövegértés



Témakörök  

 Kisfiúk és nagyfiúk
 Nevető irodalom
 Pletyka és tömegkommunikáció
 Poétai iskola
 Harry Potter és a titkok kamrája
 Itthon vagyok
 Más lettem



Kisfiúk és nagyfiúk
A fejezet célja:

 Csoportnormák, társasági szabályok 
tudatosítása. 

 Különböző értékrendek ütköztetése.
 Önismeret fejlesztése, fiú-lány kapcsolatok 

jellemzése.
 Szociális érzék, tolerancia és empátia fejlesztése.
 Az elbeszélő művek szerkezeti elemeinek 

felismerése.
 Kifejleti jóslatok alkotása.
 Önálló szövegek alkotása. 



Kisfiúk és nagyfiúk
 1. Kisfiúk és nagyfiúk, kislányok és nagylányok –

Szerepek és normák a csoportban 
 2. Vámos Miklós: A pofon – Megszakításos felolvasás, 

kifejleti jóslatok – válaszok az erőszakra. Intonációs és 
szórendi megfigyelések

 3. Vámos Miklós: M.: Rajzlap, Békés Pál: Ottília –
Szerepek, normák, magatartásminták

 4. Kosztolányi Dezső: Vörös ökör- Szerepelvárások, a 
beilleszkedés nehézségei; elbeszélések kompozíciós 
egységekre tagolása

 5. Párhuzamok a tanult novellákkal – (Pl. Az iskolában 
hatvanan vagyunk, Elkéstem; pszichológiai 
ismeretterjesztő szöveg, élménybeszámoló) – hasonló
lélektani kérdések, eltérő műfaji és  poétikai megoldások



Kisfiúk és nagyfiúk

Feldolgozott szövegek:

 Kosztolányi Dezső: Esti Kornél (Második fejezet)
 Vámos Miklós: A pofon   
 Rajzlap
 Békés Pál: Ottília
 Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai 

(Az iskolában   hatvanan vagyunk)
 Szabó Lőrinc: Tücsökzene (Elemi)



Nevető irodalom

A fejezet célja:

 A komikum szerepének bemutatása életünkben, 
konfliktusaink feldolgozásában.

 A komikum változatainak és forrásainak  
megismerése.

 Komikus művek és műfajok megismerése.
 A nyelvi komikum különböző fajtáinak felismerése.
 Helyzet- és jellemkomikum felismerése.

 A szóalkotás különbözőmódjainak megismerése.



1. Min nevetünk? – Köznapi példák;.
2. Min nevetünk? – Két-három irodalmi példa  
3. A komikum forrásai, mintakövető saját alkotások;.
4. Viccmesélő verseny – A különböző szóalkotási módok 

megfigyelése;.
5. A humor, szatíra, irónia. Összetétel, képzés, ragozás;.
6. A komikus hatás nyelvi forrásairól – Furcsa szószerkezetek, 

furcsa szóalkotások. A szóalkotás 
7. A groteszk;.
8. Groteszk montázskészítés mintakövetéssel, a groteszk 

fantasztikum jegyében álló egyperces írása és előadása 
mintakövetéssel

9. Jellem és helyzetkomikum – jelenetek előadása és elemzése
10. A komédia szerkezete és a váratlan megoldás
11. Részletek a Hetvenkedő katonából és a Figaró

házasságából 

Nevető irodalom



Nevető irodalom
Feldolgozott szövegek:
 Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványom, A jó

tanuló felel, A rossz tanuló felel, Így írtok ti (részletetek)
 Nagy Lajos: A sas, A kutya, A farkas, A búvár hencser, A 

milliomos-állat
 Mrozek: Piroska
 Petőfi Sándor versek
 Viccek
 Czakó Gábor: A tudás öröklése
 Örkény István novellái
 Moliére: A fösvény (részletek) 
 Plautus: A hetvenkedő katona (részletek)
 Beaumarchaies: Figaro házassága (részletek)



Pletyka és tömegkommunikáció

1. A pletyka — A pletyka terjedése régen és most; 
Aktuális pletykák

2. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője — a 
regény két cselekményszála és két anekdotaköre 

3. Előreutalások, késleltetések és véletlenek a 
regényben — a két cselekményszál 

4. A közvélemény természetrajza a regényben — a 
humor és az irónia forrásai 

5. A regény tér- és időszerkezete; A közvélemény 
természetrajza a regényben 



Poétai iskola

1. Hangszimbolika, hangalakzatok
2. (Babits: Messze... messze; Rimbaud: A 

magánhangzók szonettje; Verlaine: Őszi Chanson 
3. Rímek, rímjátékok (pl. Kosztolányi: Csacsi rímek, 

József Attila: Születésnapomra)
4. A versritmusról – A gondolatritmus (zsoltárrészletek)
5. Az ütemhangsúlyos verselés (népdal-, Petőfi-, Arany-

és József Attila-részletek)
6. Az időmértékes verselés (Babits-, Radnóti-, József 

Attila, Vörösmarty, Berzsenyi-, Varró Dániel-részletek)
7. A szóképek ( Radnóti: Hasonlatok; Arany János: A 

világ; Ady: A fekete zongora



Harry Potter és a titkok kamrája

1. Harry két világ határán – A második kötet helye a 
sorozatban

2. A Titkok Kamrája mint krimi – A cselekmény fordulatai
3. A Titkok Kamrája mint iskolaregény és nevelődési 

regény – Harry konfliktusai, múltja, jelene és 
meghasonlása; diákok és tanárok

4. Gilderoy Lockhart és A hetvenkedő katona – Egy 
párhuzam, a komikum forrásai

5. Szituációs játékok, ill. a regény és a filmadaptáció
összevetése



Itthon vagyok
1. Radnóti: Nem tudhatom – A köznapi patriotizmus és a 

tradíció felidézése
2. Vörösmarty Mihály: Szózat – A Szózat mint szónoklat, a 

múlt mint érv a jövő mellett 
3. Kölcsey Ferenc: Hymnus – Párbeszéd és vita 

Vörösmarty és Kölcsey műve között, a bűntudat és a 
történelmi visszahelyezkedés verse

4. Szövegpárhuzamok nemzethalálról és túlélésről, 
vereségről és győzelemről, megmaradásról és 
identitásról 

5. A költő és hazája – Három pillanatkép: Janus, Balassi 
és Ady egy-egy verse

6. Modern variációk, hangok és visszhangok – Illyés 
Gyula, Orbán Ottó, Kányádi Sándor, Kovács András 
Ferenc 



Más lettem

1. Ez volnék én? ( Janikovszky-, Ágai- és Lackfi-szövegek
alapján)

2. Kedves Naplóm! (napló és levélírás pl. Sue Townsend-
részlet nyomán)

3. Szabó Magda: Abigél – Egy magyar iskolaregény  
összevetés pl. a Harry Potter-rel

4. Az Abigél mint krimi és mint a felnőtté, nővé érés regénye 
– Ismétlődő, jelképessé váló motívumok

5. Tudományos ismertterjesztő szövegek olvasása, 
feldolgozása majd összevetése az olvasott szépirodalmi 
szövegekkel

6. Eltérő tónusú levelek és beszámolók stilisztikai 
összevetése (Adrian Mole és Abigél stílusa és stílusának 
imitációja).



Módszerek  
 Szakaszos szövegfeldolgozás, jóslatok 
 Szerepkártyák 
 Történetpiramis készítése
 Pókhálóábra készítése
 Irányított beszélgetés, vita
 Átképzelés 
 Összehasonlítás, összefüggések megfogalmazása
 Kettéosztott napló
 Kvízjáték 
 Szómagyarázat
 Szerepjáték 
 Gyűjtőmunka 



Kiemelt készségek, képességek

 Szövegértés 
 Egyéni szövegalkotási képesség (irányított 

szövegalkotás, leírás, jellemzés, nézőpontok váltása)
 Csoportnormák ismerete
 Nonverbális képességek
 Kommunikációs képességek
 Lényegkiemelés szóban, írásban (vázlat)
 Műfaj és stílus kapcsolatának érzékelése (névadás, 

életrajz)
 önismeret
 empátia


