Petőfi Sándor tájleíró költeményei
MAGYAR TÁJ MAGYAR ECSETTEL
Javasolt feldolgozási idő: 110 perc
1. feladat
Képzeld el, hogy nyáron túravezetőként keresel egy kis zsebpénzt! Mutasd be
részletesen azt a tájat, amelyet egy alföldi séta során mutatnál meg a turistáknak!
Írásod 10 mondat legyen!
A következő elemeket szerepeltesd: távol, közel, horizont, jobbra, valamin túl stb.,
továbbá jellemző növényeket, állatokat és objektumokat 1!

1

objektum: tárgyi elem; emberi alkotás
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2. feladat
Hallgasd meg A puszta, télen című költeményt Hegedűs D. Géza előadásában, majd
válaszolj a vershez kapcsolódó kérdésekre!
Hegedűs D. Géza előadásában A puszta, télen című költemény
a) Töltsd ki a táblázatot legalább 3-3 példával!
pusztaságra utalás
állatok
tárgyi elemek
természeti erők és jelenségek
horizonttá zsugorítás technikája
b) Játékos fordulattal veszi kezdetét az alkotás: Hej, mostan puszta ám igazán a
puszta! Magyarázd meg, miben rejlik a sor játékossága!

c) Írj te is hasonlóan játékos példát!
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d) Wanted! Verscímeket keresünk! A megadott források segítségével, valamint az
eddigi ismereteidre támaszkodva gyűjts olyan verseket (5 példát), amelyek szintén
tájelemeket tartalmaznak! Tüntesd fel az alkotó nevét is!
Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár
WANTED!
TÁJVERSEK

e) Töltsd ki a táblázatot a fejlécnek megfelelően! Az első sort megoldottuk
segítségül!
Példa a versből

A költői eszköz
megnevezése

Saját példád a
versből

„a nyár gyüjtöget”

megszemélyesítés

„visszapillant a nap a
föld pereméről”

„Nincs ott kinn a juhnyáj”
„senki sem”
„nyargal”
„Mint befagyott tenger, olyan
a sík határ”
„harsogó”
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f) Készíts plakátot, amelyen egy általad szervezett kirándulásra hívod el iskolád
közösségét! Úti célod lehetőleg egy neked tetsző hely legyen!
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g) Fusd át újra a költemény 5. versszakát! A mozgáselemekre figyelj, majd válaszolj
a kérdésre!
„Leveles dohányát a béres leveszi
A gerendáról, és a küszöbre teszi,
Megvágja nagyjábul;
S a csizmaszárábul
Pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol,
S oda-odanéz: nem üres-e a jászol?”
A) Jellemezd a fentiekben megjelenő mozgássort! Hogyan, milyen módon történik?

B) Hogyan áll kapcsolatban a vers hangulatával?

h) A következőket kiegészítve készítsd el A puszta, télen című költemény szerkezeti
vázlatát! A zárójeles rész utal a hiányzó elemre.
1. versszak: ……........................... (jelző) indítás és utalás a
................................................... évszakokra
2. versszaktól a ...........-ig: .................................. (jelző) táj leírása
.........versszaktól a .......... versszakig: emberi szálláshelyek ábrázolása
........... versszak: a természeti erők szabad tombolásának láttatása
.......... versszaktól a 9.-ig: a természeti erők ..................... (ige); veszélyérzetre utal a
..........................., a ..................................... és a betyár motívuma.
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i) Hallgasd meg a Kaláka együttes előadásában Nemes Nagy Ágnes Nyári rajz című
költeményét! Mennyiben érzed más stílusúnak ezt a tájleírást Petőfiéhez képest? Írj
3 jellemzőt a megzenésített vershez!
Kaláka: Nemes Nagy Ágnes Nyári rajz

3. feladat
Nézz utána! A források segítségével állíts össze egy 10-15 mondatos beszámolót az
Alföldről földrajzi, természeti, kulturális és néprajzi szempontokat is figyelembe
véve!
Javasolt források:
Wikipédia – Alföld
Google – Alföld képek
Az Alföld
UtazzItthon.hu –Dél-Alföld
Dél-Alföld
Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar néprajz – Alföld
A következő elemek szerepeljenek a beszámolóban: az Alföld földrajzi
elhelyezkedése és tagolódása, természeti és kulturális kincsei, néprajzi
csoportjai.
Javasolt kulcsszavak: domborzat, síkság, öt tagolódási terület, tájegységek (pl.
Kiskunság), jelentős folyók (pl. Duna, Tisza, Zagyva, Szamos, Körös stb.),
növények (pl. nád, gabona, dohány, repce), állatok (pl. madarak, hüllők,
szarvasmarha), etnikai összetétel (pl. jászok), kulturális értékek (pl. vásárok,
gyógyfürdők, népművészeti kincsek, hagyományőrzés) stb.
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