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今天天气很好，虽然已经是秋天了

Ráhangolás

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy molnárnak egy takaros, okos lánya, aki olyan okos volt, hogy hetedhét országra elment a híre. Meghallja ezt a király. Odaizent, hogy van neki a padlásán százesztendős kendere, fonja meg azt selyemcérnának. A leány erre visszaizen, hogy van nekik egy százesztendős sövénykerítésük, csináltasson a király abból aranyorsót, akkor szívesen megfonja az aranyfonalat, mert azt csak nem kívánhatja a király, hogy a drága aranyfonalat haszontalan faorsón fonja meg. Tetszett a kirá lynak a felelet.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy
molnárnak egy takaros, okos lánya, aki
olyan okos volt, hogy hetedhét országra
elment a híre. Meghallja ezt a király.
Odaizent, hogy van neki a padlásán
százesztendős kendere, fonja meg azt
selyemcérnának. A leány erre visszaizen,
hogy van nekik egy százesztendős
sövénykerítésük, csináltasson a király
abból aranyorsót, akkor szívesen
megfonja az aranyfonalat, mert azt csak
nem kívánhatja a király, hogy a drága
aranyfonalat haszontalan faorsón fonja
meg. Tetszett a királynak a felelet.

Ma szép hang van, csupa nap, futkos a nóta az árokszélen és
remek rabkocsi sugárzik az időben, még a töltésen is mindenki
kutyázik. (Weöres Sándor: Téma és variációk)

„A szakszerű felhasználóknak a legjobb termékre van
szükségük. Ez az étolajaknál az elsöosztályú kisütési
teljesítménnyel egyenlö a minöségü ételek eléréséhez. Ez
pedig a gazdaságosság érdekében az olajsütöben lévö olaj
eltarthatóságának megnövelését jelenti.”

„Ha az interpretátor tud egy olyan interpretamentumot konstruálni,
amelynek domináns elempárja egy általa összefüggőnek tartott
extratextuális relatum imagoját tartalmazza, az interpretált
vehiculumot — az adott interpretációfolyamat vonatkozásában —
koherensnek minősítheti.” (Szemiotikai szövegtan - Szerk.: Petőfi S. János - Békési Imre -

Vass László)



Kérdés

Olvasás = szövegértés?

OLVASÁS

• passzív befogadás

• a betűk ismerete

• a betűk felismerése

• a szavak felismerése

• improduktív folyamat

SZÖVEGÉRTÉS

• aktív befogadás

• jelentésteremtés

• hipotézisek, 
következtetések

• jelentés „kitalálása”

• produktív folyamat



Csak olvasni kell tudni a szövegértéshez?

Kérdés

• előzetes tudás

•megfigyelőképesség

• lényegkiemelés

•memória

• koncentráció



Az olvasási képesség hierarchikus modellje
1. szint: olvasástechnika = a betűk felismerése, összeolvasása

2. szint: értő olvasás = az információk szó szerinti megértése

3. szint: értelmező olvasás = nyelvi utalások megértése, hiányzó
szavak kiderítése, átfogalmazás, rajz készítése, az alkalmi
jelentés feltárása, következtetések levonása, ok-okozati
viszonyok megértése...

4. szint: bíráló (kritikai) olvasás = a szöveg értékelése

5. szint: alkotó (kreatív) olvasás = jóslás, belső képek
megalkotása, az olvasottak megjelenítése, a történet
folytatása...

(Lénárd Ferenc nyomán) Elmélet



A szövegértés hatékony fejlesztése

• változatos szövegek (tudományos-ismeretterjesztő és élményt 
kínáló is!)

• reális és fiktív elemeket is tartalmazó szövegek

• a kognitív és metakognitív elemek megtanítása a diákoknak

• tanár-diák, diák-diák együttműködés

• hangos gondolkodásra épülő szövegfeldolgozás

Elmélet



Olvasási stratégiák 

• előzetes tudás aktiválása,

• az információk rangsorolása,

• a szöveg és a szerző kérdezése, vagyis kérdések feltétele 
olvasás közben a szerzőhöz,

• különböző érzékszervi képek előhívása,

• következtetések levonása,

• újra elmondás vagy szintetizálás.
Elmélet



Gyakorlat

A siker ára – szabálykönyv a 
mindennapokhoz



https://reftantar.hu/2021/09/22/egy-focista-naplojabol/

https://reftantar.hu/wp-
content/uploads/2022/01/Egy_focista_naplojabol_mf_megoldokulcs.pdf

https://reftantar.hu/2021/09/22/egy-focista-
naplojabol/#egy_focista_naplojabol_3

Gyakorlat

https://reftantar.hu/2021/09/22/egy-focista-naplojabol/
https://reftantar.hu/wp-content/uploads/2022/01/Egy_focista_naplojabol_mf_megoldokulcs.pdf
https://reftantar.hu/2021/09/22/egy-focista-naplojabol/#egy_focista_naplojabol_3




1. „Elsők” – első benyomás, előítélet

- mindannyian mások vagyunk, de egyek vagyunk Krisztus Jézusban

- szerencse, véletlen vagy isteni gondviselés?

2. „Összetartozás” – csapatszellem vs. szerelem

- erkölcsi dilemmák: társ halálának feldolgozása, a szerelem érzésének 
megjelenése

- sorsunk, életünk Isten kezében van

3. „Döntések” – Dinyó döntései és döntések az életben

- a református hit erősítése, a bibliai ismeretanyag bővítése

- a jellemábrázolás lehetőségeinek vizsgálata

Gyakorlat



Egy kis játék



Jellemek a regényben – csoportmunka
A csoport: Dinyó első benyomása a tiszteletesről

B csoport: Mit tudunk meg Bori néniről?

C csoport: Milyen embernek tartották az öreg Bordást a gyerekek?

D csoport: Mit tudunk meg Dinyó apjáról?

Megváltozott-e, ha igen, hogyan Dinyó és a fiúk véleménye a 
későbbiekben ezekről a szereplőkről?

Ez már nem előítélet! Gyakorlat



Dinyó első gólja – szerencse kell a sikerhez?
Hogyan jutott el Dinyó az első gólig? - csoportfeladat

„Sem szerencse nem létezik, sem véletlenek nincsenek. Munka 
van, és annak eredménye és jutalma.” (66. oldal)

Gyakorlat



A rendhagyó olvasónapló
1. oldal – Mottó:

„A foci játék. Az élet nem az. Mindkettőt csak komolyan érdemes 
csinálni.” (54. oldal)

2. oldal – a hópehely beragasztása

„Mindannyian mások vagyunk, de ... egyek vagyunk Krisztus 
Jézusban.” (Gal 3,28)

3. További idézetek keresése, melyek üzennek számukra az 
életről.

4. Címadás Gyakorlat



https://wordart.com/

Egy kis játék

https://wordart.com/


Dinyó döntései
- megkeresztelkedik

- nem vállalja el a menedzser felkérését, hogy a „menő” 
csapatban focizzon

„Az ember nem lehet egyszerre minden, ami lehetne. Vannak
döntéseink, és ha a döntés egy jó dolog mellett szól, akkor az
mindig jó marad, még akkor is, ha azzal jár, hogy sok más
dologról lemond az ember.”

Útmutatás



Egyéb lehetőségek:

- témanap

- projekt

Ötletek









Jövőkerék-módszer



A témanap zárása: 
Egyéni értékelés szempontjai:

• 1. Hogyan értékeled a projektben / témanapon végzett munkádat?

• 2. Mi az, ami neked nehézséget okozott?

• 3. Mi az, ami neked tetszett? Miért?

• 4. Mi az, ami nem tetszett? Miért?

• 5. Mi az, amin változtattál volna a projektfeladatban / témanap feladataiban?
(ötletek, javaslatok)

• 6. Milyen tapasztalataid vannak a csoportban történő együtt munkálkodásról?

• 7. Tudtál-e meg valami újat magadról és osztálytársaidról?

Ötlet



Mi legyen a zsákban? – projekt
- gondolattérkép készítése a szerzőről https://www.mindmup.com/

- a regény helyszínei – térképismeret

- a regény szereplői – konfliktusok és megoldásuk (drámajáték)

- református diáknak lenni – szabályok, parancsolatok, 
engedetlenség, bűn és büntetés

- a „zsák” megtöltése: szavak, kifejezések, melyek segíthetik a 
Marcihoz hasonló kisdiákokat az iskolai életben, a kudarcok 
elviselésében, a felelősségvállalásban

Ötlet

https://www.mindmup.com/


Reflexiók, kérdések

Zárszó



Köszönöm a figyelmet!

Vége


