
Anyanyelv és művelődés, magyar nyelv és irodalom 

 

5–8. osztály 

 

1. Önálló művek készítése (mese, novella, vers stb.) 
2. Olvastam egy jót! (Az olvasott alkotás élményszerű bemutatása) 
3. Milne Micimackó című regényéhez írj egy új fejezetet! Milyen új kalandokat tudsz elképzelni a regény 

hőseinek? Munkádat illusztrálhatod is – Shepard bácsi helyett! 
4. Fazekas Mihály Ludas Matyi című művének 5. levonása. Hogyan folytatnád az elbeszélő költeményt? 

Munkádat illusztrálhatod is! 
5. Tulajdonnevek köznevesülése – Készíts szótárt olyan szavakból, amelyek ma köznevek, de valaha 

tulajdonnevek voltak, magyarázd is! 
6. Divatos keresztnevek napjainkban és régen– Iskolánk tanulóinak neve alapján végezz kutatást és 

összehasonlítást (pl. az 50-es évek és ma, vagy a 70-es évek és ma)! Segítségül felhasználhatod az 
iskolatörténetet!  

7. Kalandjaim kedvenc mesehőseimmel – Kitalált történet írása ismert mesék szereplőivel. 
8. Nagyszüleim olvasmányélményei – Munkádban mutasd be, milyen műveket olvastak nagyszüleid 

gyerekkorukban, miért tetszettek nekik! Jó lenne, ha egyiket te is elolvasnád, s véleményedet 
összehasonlítanád nagyszüleidével! 

9. Toldi gyermekkora. Hogyan képzeled el Arany János művének hősét gyermekként? – fiktív elbeszélés. 
(Mivel játszhatott, mi lehetett a kedvenc időtöltése, milyen lehetett a szobája, a ruhája, mi 
okozhatott bánatot, mi örömöt számára stb.! Szárnyaljon a fantáziád!) 

10. Hogyan modernizálnád a B-612-es kisbolygót a kis herceg számára? Adj tanácsokat a bolygó 
korszerűsítéséhez! Tanácsaidat indokold is! Illusztráld is munkádat! 

11. Petőfi és Arany barátsága. Mutasd be a barátság történetét, fejtsd ki, miért különleges a két költő 
barátsága! 

12. Miért szeretem? Szent Johanna gimi vagy Hűvösvölgyi suli (Olvasmányélményeid alapján fogalmazd 
meg a véleményedet!) 

13. Meseíró lettem - az én mesekönyvem.  Írj különböző meséket a mesejellemzők alkalmazásával 
(tündérmese, láncmese, hazugmese, állatmese, hősmese stb)! A meséket illusztrálhatod is!  

14. 200 éve született Arany János. Érdekességek a költő életéből. Miért érdemes ma is olvasni Arany 
János műveit? (Feladatod, hogy kelts érdeklődést Arany János költészete iránt!) 

15. Az iskola világa különböző irodalmi művekben. Hasonlítsd össze olvasmányélményeid alapján a 
különböző iskolák életét, szokásait! (Pl. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, Leiner Laura: Szent Johanna 
gimi, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, Maros Edit: Hüvösvölgyi suli stb.) 

 

 


