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IRODALOM 2020. május 18-22. (10. hét) 

Kedves Diákjaim! 

Továbbra is Petőfi Sándor költészetével foglalkozunk. 

1. óra A XIX. század költői 

 TK. 137. 

Olvasd el vagy hallgasd meg a költeményt!  

https://www.youtube.com/watch?v=jFZL67NFhj4 

Alaposan olvasd el a tankönyvi magyarázatot! 

Készítsd el a feladatot! 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/207071130 

TK. 138-140. o. 

2. óra A puszta, télen 

Először nézd meg a tájleíró költeményeiről a videót! 

https://zanza.tv/irodalom/romantika/petofi-sandor-tajleiro-koltemenyei 

TK. 147-148. o 

Olvasd el vagy hallgasd meg Agárdy Gábor előadásában! 

https://www.youtube.com/watch?v=kfK6lgpaDvs 

Tekintsd át a tankönyvünk elemzését! 

TK. 149. o. 

3. óra Egy szabadon választott vers  

Válassz az alábbiak közül egyet és azzal foglalkozz részletesebben! 

 Egy gondolat bánt engemet…  (TK. 140. o.) 

 Az ítélet   (TK. 142. o.) 

 Nemzeti dal   (TK. 145. o.) 

 A nép nevében   (TK. 146. o.) 

 Kiskunság   (TK. 149-150. o.) 

 

BEADANDÓ 

1. A XIX. század költői 

a) Mutasd be a versben megjelenő kétféle költői magatartást! Milyen szavakkal jellemzi 

őket? 

b) Melyik a költemény legfontosabb versszaka? 

c) Emeld ki a Bibliára utaló szavakat, motívumokat! 

d) Mit jelentenek az alábbi metaforák? „bőség kosara”, „jog asztala”, „szellem napvilága”? 

e) Milyen a költemény jövőképe? Fogalmazd meg 1-2 mondatban! 

2. A puszta, télen 

a) Mit jelent a puszta szó? 

b) Töltsd ki a táblázatot 3-3 elemmel! 

pusztaságra utalás  

https://www.youtube.com/watch?v=jFZL67NFhj4
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/207071130
https://zanza.tv/irodalom/romantika/petofi-sandor-tajleiro-koltemenyei
https://www.youtube.com/watch?v=kfK6lgpaDvs


állatok  

tárgyi elemek, épületek  

természeti erők és jelenségek  

személyek  

c) Hogyan osztanád három szerkezeti egységre a költeményt? 

d) Keress a versből kettő hasonlatot! 

e) Írd le még három tájleíró költeményének a címét! 

 

3. A szabadon választott lírai mű 

Írd le 10-12 mondatban, miért azt a költeményt választottad! 

(Mi segített a döntésben? Miért tetszik neked a vers? Mi a témája? Mit üzen általában, illetve 

neked?  Kinek ajánlanád olvasásra? Tehát néhány sorban a szubjektív, saját véleményedre 

vagyok kíváncsi. 

Jó munkát kívánok! 

Lehetőleg ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! A kérdéseket nem kell leírni, elég csak a 
sorszámukat és a betűket.  Az elkészült megoldásokat egy levélben küldjétek el nekem.  
Köszönöm szépen. 
 

Határidő: 2020. május 22. péntek 20:00  

cím: bobe.tancineni@gmail.com 

Áldás, békesség! 

Böbe néni 
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