
11. g  

IRODALOM 

Kedves Diákjaim! 

Most két hétre kapjátok meg a feladatokat, pontosabban a tavaszi szünet előtti három napra, illetve 

az utána következő háromra. Dátumozom, a könnyebbség kedvéért. (Persze megoldani nem akkor 

kell, csak szeretném, ha látnátok, hol tartunk. A megoldásokat is egyben kérem szépen elküldeni.) 

Elkezdjük – az egyik kedvenc költőm, íróm- Kosztolányi Dezső irodalmi munkásságával az 

ismerkedést. Sok bölcs meglátással, tapasztalattal lehettek gazdagabbak. Jó elmélyülést, 

gondolkodást, morfondírozást, rácsodálkozást!  

1. óra 2020. április 6. hétfő 

Új anyag: Kosztolányi Dezső életműve 

TK. 116. o. 

https://zanza.tv/irodalom/klasszikus-modernseg-realizmus-naturalizmus-szimbolizmus-

impresszionizmus-szecesszio-6  (Kb. 3:40-ig nézzétek! Ebben már benne van a Halotti 

beszéd is, ami a 4. óra anyaga) 

 

2. óra  2020. április 7. kedd 

Új anyag: A szegény kisgyermek panaszai című kötet 

TK. 114-119. 

Három verset hoz a könyvünk a ciklusból. Olvashatod vagy hallgathatod ezeket: 

https://www.youtube.com/watch?v=TrPCtNMUGwc (Mint aki a sínek közé esett…) 

https://www.youtube.com/watch?v=wq6MElaowHE (Menj, kisgyermek) 

https://www.youtube.com/watch?v=yCcWGoh_Snw (Mostan színes tintákról álmodom) 

A tankönyvi szövegen is „rágd át” magad! 

 

3. óra  2020. április 16. csütörtök 

Új anyag: Boldog, szomorú dal TK. 123. o. 

Olvasd el vagy hallgasd meg a verset! 

https://www.youtube.com/watch?v=8v9_xU32qfk 

Tanulmányozd a tankönyvi elemzést! TK. 124-126. o 

 

4. óra  2020. április 16. csütörtök 

Új anyag: Halotti beszéd TK. 130-131. 

Olvasd el vagy hallgasd meg a költeményt! 

https://www.youtube.com/watch?v=JRAZSBzzbgg 

Mélyedj el a magyarázó szövegben! TK. 131-132. o. 

 

BEADANDÓ 

1. Válaszolj Kosztolányi életrajzával kapcsolatos kérdésekre! 

a) Mikor, hol született? 

b) Kinek járt a stílusgyakorlatok szemináriumára? 

c) Hogyan kapcsolódott a Nyugathoz? 
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d) Ki lett a felesége? Mi az ő foglalkozása? 

e) Milyen betegsége volt? 

 

2. A szegény kisgyermek panaszaira vonatkozó feladatok 

a) Miért fontos ez a kötet Kosztolányi pályáján? 

b) A klasszikus modernség mely irányzatai /stílusai hatottak a kötetre? (3) 

c) Miért mondhatjuk, hogy a ciklusnak összetett szereplírája van? 

d) Kosztolányi Dezső szerint melyik a legértékesebb, legőszintébb időszaka az 

embernek? Miért? 

e) Miért a sárga szín a legszebb Kosztolányi szerint? Milyen személyeket, érzelmeket 

köt ehhez a színhez? 

 

3. Boldog, szomorú dal című költeményhez kapcsolódnak az alábbiak 

a) Értelmezd a címet! (Mi mindent árul el?) 

b) Készítsd el a szerkezeti vázlatát! Milyen a viszony a részek között? 

c) Két kulcsszava van a versnek. Melyek ezek? Hányszor fordulnak elő? 

d) Mi miatt boldog a lírai én? 

e) Megtudtuk, hogy mi a kincs a lírai alany számára? Indokolj! 

 

4. Állapítsd meg az alábbiakat a Halotti beszéd című költeményről! 

a) Melyik szövegemlékünket idézi meg a vers? Bizonyítsd példákkal! 

b) Mi a költemény központi gondolata? Idézd! 

c) Hogyan utal a mesékre az alkotás vége? 

d) Hogyan osztanád szerkezeti egységekre az öt versszakot? 

e) Mit üzen számodra ez a vers? 

Jó munkát kívánok! 

FONTOS 
Kérlek, ha lehet, ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! A négy órához kapcsolódó feladatokat 

egyben küldjétek el!  A számomra elküldött levél tárgyába pedig írjátok be a tantárgy nevét, valamint 

a 4-5. heti beadandó szavakat! 

Köszönöm szépen. 

 

Határidő: 2020. április 17. (péntek) 20:00. 

Cím: bobe.tancineni@gmail.com 
 

Köszönöm mindenkinek, hogy komolyan veszi a tanulást. Jó érzés, hogy megérkeznek a beadandók, 

főleg az, hogy többnyire rendesen, odafigyelve dolgoztok. Örömmel tölt el, az aktivitásotok, a 

lelkesedésetek.  Remélem, ez így is marad. 

 

Szép, mosolygós, áldott húsvéti ünnepeket nektek és az egész családotoknak! 

  

Áldás, békesség! 

Böbe néni 
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