
Szöveg címe: Az elefántok nem felejtenek 

Forrás: http://www.ngkids.hu/   

Kép forrása: http://www.sxc.hu, szabadon használható fotók. 

 

Szövegtípus: magyarázó szöveg 

Szövegfokozat: könnyű 

Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz 

Javasolt felhasználás: 3–6. évfolyam. 

 



 

 

Az elefántok nem felejtenek 

 „Bármi is történjék, mindig visszatérnek kedvenc 

helyeikre” – állítja a híres amerikai fotós, Frans Lanting. 

Ezt bizonyítja az a vadon élő elefántcsorda is, amely 

rendszeresen átcsörtet egy zambiai szállodán, a belső udvar 

közepén  álló terebélyes mangófa felé igyekszenek. 

Az elefántcsorda 25 éven keresztül minden 

novemberben felkereste ezt a fát. Aztán hét évvel ezelőtt 

szálloda épült a területre. Amikor Ferde Ormány, az 

elefántcsorda nőstény vezére észrevette, hogy egy épület 

áll az útjában, egy pillanatig sem habozott. Felvezette a 

családját a lépcsőn, majd becsörtetett a recepcióhoz. Az 

elefántok hat héten keresztül minden nap megjelentek, 

hogy lakmározzanak a mangóból, és azóta is minden évben 

visszatérnek. 2005-ben Ferde Ormány magával hozta a 

borját is. 

 

Még több érdekes elefántos történetet olvashatsz a 

National Geographic Kids augusztusi-szeptemberi 

számában. 

 

 



1. Melyik országból származik Frans Lanting , a híres fotós? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: Amerikából.  

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A szövegben szó szerint szereplő 

tartalmi elem azonosítása. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Melyik országban játszódik ez a történet? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: Zambiában. A tanuló azonosítja a szöveg második mondatában található 

információt, mely a helyszínt jelöli. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A szövegben szó szerint szereplő 

tartalmi elem azonosítása. 

Nehézség: könnyű. 

 

3. Miért mennek az elefántok a szállodába? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: A tanuló felismeri, hogy az állatok célja a mangófa. Például: 

• Mangót enni. 

• A mangófa miatt. 

• Mert ott van az a fa, ahová 25 éven keresztül jártak. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 



Szövegértési művelet: egyszerű ok-okozati viszony felismerése. A szövegben szó szerint 

szereplő tartalmi elem (megjelentek, hogy lakmározzanak) azonosítása. 

Nehézség: könnyű. 

 

4. Milyen gyakran mennek vissza a szállodába az elefántok? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: A tanuló azonosítja a 2. bekezdés első mondatában olvasható információt. 

Például: 

• Évente egyszer. 

• Minden novemberben. 

0-s kód: Rossz válasz. Például: 

• Hat hétre. 

• 25 éven keresztül. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A szövegben explicit módon szereplő 

tartalmi elem azonosítása. 

Nehézség: könnyű. 

 

5. Az olvasmány ajánlata szerint hol olvashatsz még több elefántos 

történetet? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: 

• A National Geographic Kidsben. 

• Az augusztusi-szeptemberi számban. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Tartalmi elem azonosítása. A tanuló 

azonosítja az oldal alján olvasható ajánlást. 



Nehézség: könnyű. 

 

6. Az alábbi szavak közül melyik helyettesíthetné az olvasmányban az 

átcsörtet szót? Aláhúzással válaszolj! 

Átszalad.   IGAZ/HAMIS 

Átsétál.   IGAZ/HAMIS 

Odatrappol.   IGAZ/HAMIS 

Odaoldalog.   IGAZ/HAMIS 

1-es kód: IGAZ, HAMIS, IGAZ, HAMIS 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: értelmezés. Kontextuális jelentés azonosítása, elképzelhető 

szinonimák azonosítása. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

7. Miért viszi Ferde Ormány magával a pici borját a szállodába? 

________________________________________________________________________ 

2-es kód: Magasabb szintű válasz: A tanuló felismeri az anya hosszú távú célját: a borjú 

is megtanulja, hol van a finom gyümölcs. Például: 

• Hogy ő is visszajárjon majd oda. 

• Hogy megtanulja, hol van a mangófa. 

• Hogy tudja, hol kell majd bemennie. 

1-es kód: Alacsonyabb, szöveg szintű válasz: A tanuló visszakeresi a szövegben explicit 

módon megjelenő információt.Például: 

• Mert az egész családját magával vitte. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. Például: 

• Mert ő az anyukája. 

9-es kód: Nincs válasz. 



Szövegértési művelet: komplex ok-okozati viszony felismerése. Az összefüggés 

felismerése a kontextus, ill. az egyéni háttértudás alapján történik. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

8. Az alábbi képen a szálloda térképvázlatát látod. Hová  szeretne eljutni 

Ferde Ormány és csapata?  Karikázd be a képen úticéljuk betűjelét! 

 

 

1-es kód: B 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Az A: nem a belső udvarban és nem középen van. A C: opció nem a helyiség közepén 

van A D: egyáltalán nem tűnik megközelíthetőnek, de nincs is középen. 

Szövegértési művelet: információfelhasználás szokatlan feladatmegoldási helyzetben. A 

kép elemeinek összekapcsolása az olvasottakkal. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 



9. Szerinted melyik kép illik leginkább az olvasmányhoz? Indokold meg a 

válaszodat! 

 

 

A 

 

B 

 

 

C 

 

D 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: A tanuló helyesen indokolja választását. Mindegyik opció elfogadható, 

amennyiben a válasz konkrétan kapcsolódik az olvasottakhoz. 

Elfogadható indoklás Például: 



• A: Mert ezen a képen egy fa alatt esznek. Mert ezen olyan, mintha a szálloda 

kertjében ennének. 

• B: Mert ezen Ferde Ormány és a pici elefánt van. 

• C: Mert ez azt mutatja, hogy épp a szálloda felé csörtetnek. Mert ezen a csorda 

van. 

• D: Ez biztos Ferde Ormány, amint megy enni. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ felhasználása bizonyításhoz. Tartalmi elem és kép 

összekapcsolása. 

Nehézség: közepesen nehéz. 


