
Tóth Krisztina: Virágevő Virág Dezső 

Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. 

 

Szövegtípus: elbeszélő 

Szöveg olvashatósága: könnyű 

Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz 

Javasolt felhasználás: 3–4. évfolyam. 

 



 



1. Melyik utcában lakik Dezső? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például: 

• A Barka utcában. 

• Abban, amelyikben annyi emeletes ház van. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A 2. versszakban szereplő információ 

visszakeresése.  

Nehézség: könnyű. 

 

2. Miért a Virág vezetéknevet kapta Dezső? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A: Azért, mert ablakából látja a virágmezőt. 

B: Azért, mert ő öntözi a szomszédok virágait. 

C: Azért, mert reggelire mindig virágot eszik. 

D: Azért, mert a nyakát virágminta borítja. 

1-es kód: C 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: következtetés, oksági összefüggés felfedezése. Az 1. versszakban 

szereplő információk mérlegelése, plauzibilis következtetés levonása. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

3. Miért bérelt Dezső egy ablakot a ház magasabb emeletén? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2-es kód: teljes válasz, például: 

• Azért, mert annyira magas volt, hogy így fért el a lakásban. 



1-es kód: részleges válasz, például: 

• Hogy jobban lásson. 

• Innen figyelte az utcát. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: következtetés, ok-okozati összefüggés felismerése. Következtetés 

levonása az 1. versszakban szereplő információk alapján. A teljes válasz esetében a 

tanuló figyelembe vette a zsiráf általános tulajdonságait. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

4. Miért vett rádiót Dezső? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például: 

• Azért, hogy még több hírhez jusson. 

• Hogy kihallgasson minden hírt. 

• Kevés neki már az utca. 

• Hogy tájékozott legyen. 

6-os kód: tipikus rossz válasz, például: 

• Mert egy világvevőt akart. 

• Mert rádiót akart venni. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés, következtetés, oksági összefüggés 

felismerése. A 2. és 3. versszakban olvasható részletek azonosítása, továbbgondolása. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

5. A vers szerint miért elégedett Dezső? 

A: Mert az egész környék őt irigyli. 



B: Mert büszke a rádiójára. 

C: Mert olcsón vette a rádióját. 

D: Mert szépek a virágai. 

1-es kód: B 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A 4. versszakban olvasható részlet 

azonosítása. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

6. Milyen nyelvű adást NEM hallgathat Dezső a rádióján? 

A: Arab 

B: Finn 

C: Kínai 

D: Olasz 

1-es kód: A 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A 6. versszakban olvasható nyelvek 

között NEM szereplő elem azonosítása. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

7. Miért örül Dezső, hogy sokféle nyelven beszél a rádiója? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2-es kód, teljes válasz, például: 

• Mert így új nyelveket is megtanulhat. 

• Mert így több országból is hall híreket. 

• Mert így érdekes dolgokat hallhat. 



1-es kód: részleges válasz, például: 

• Mert így többféle hírt tudott mondani a környék lakóinak. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: reflektálás. A tanuló továbbgondolja a 6. versszakban olvasottakat, 

összekapcsolja azt a korábban olvasottakkal, Dezső információéhségével. 

Nehézség: nehéz. 

 



8. Íme egy részlet két olyan diák beszélgetéséből, akik olvasták ezt a verset a 

zsiráfról  

 
1. beszélő 

 
 

2. beszélő 

 

Írj ki olyan példákat a szövegből, amelyek bizonyítják a diákok fenti 

véleményét ! 

1. beszélő: ...................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

2. beszélő: ...................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

2-es kód: a tanuló mindkét véleményhez helyes érveket talál. 

1-es kód: a tanuló csak az egyik véleményhez ír helyes érveket. 

1. beszélő: 

• Folyton az utcát lesi. 

• Érdeklik a hírek. 

• Vett egy rádiót. 

• Minden világhírt meghallgat. 

2. beszélő: 

• Több nyelven is beszél. 

• Segít a többieknek, mert elmondja nekik a híreket. 

Szerintem 
Dezső nagyon 
kíváncsi. 

Szerintem 
Dezső nagyon 

okos. 



0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: érvelés, reflektálás. Nézőpont alátámasztása az olvasottak 

segítségével. 

Nehézség: nehéz. 

 


