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néVJegy

A fejezeT céljA •	 Egy	pedagógiai	projekt	megvalósítása,	melynek	produktuma	egy	rész-
ben	rekonstruált,	részben	újraalkotott	narratív	szöveg,	illetve	a	szövegből	
készült	„forgatókönyv”.

•	 A	 szöveg	ok-okozati	összefüggéseinek,	 térbeli,	 időbeli	és	 szerepviszo-
nyainak	újrateremtése	írásbeli	és	szóbeli	szövegek	alkotásával.	Megje-
lenítése	vizualizációs	technikákkal.

•	 Az	elbeszélő,	leíró,	kapcsolatápoló,	befolyásoló	szövegtípusokban	félre-
produktív	és	kreatív	szövegalkotás,	párbeszédes	betétekkel.

•	 Az	addig	tanult	nyelvtani	kategóriák	funkcionális	használata:	módosítók,	
egyeztetés,	igeragozás.

•	 A	projekt	sajátosságainak	megfelelően	az	ötletadásban,	a	tervezésben,	
döntésben,	szerep-	és	felelősségvállalásban	való	részvétel.

•	 A	 szociális	 kompetenciák	 fejlesztése:	 együttműködés,	 szolidaritás,	
segítőkészség,	önállóság.

JAvAsolt	időkErEt 16 tanóra 

AJánlott	korosztály 6.	évfolyam	(11–12	évesek)

A	FEJEzEtbEn	lévő	
Modulok	cíME	és	

AJánlott	órAszáMA

1.	 A	vendég	(2	óra)
2.	 Mr.	lee	okleveles	magándetektív	(2	óra)
3.	 A	nyomozás	(2	óra)
4.	 A	titokra	fény	derül	(3	óra)
Filmkészítés,	prezentáció,	klubdélután

MódszErtAni	JAvAslAtok A	projektmunka	több	szempontból	sajátos:
•	 felbomlanak	a	hagyományos	és	szigorú	keretek;
•	 viszonylag	hosszú,	 folyamatos,	 együttműködést	 igénylő	munkára	 van	

szükség,	hogy	a	közös	produktum	létrejöjjön;
•	 miközben	 rugalmas,	 a	 megszokottnál	 kevesebb	 kötöttséget	 tar-

talmazó	helyzetben	van	a	gyerek	és	a	pedagógus,	aközben	megnő	az	
időgazdálkodás,	a	fegyelem	és	a	figyelem	szerepe.

A	projekt	jellegéből	adódóan	számos	váratlan	helyzet,	ad	hoc	feladat	adódik.	

A	pedagógusnak	 fel	kell	készülnie	alternatív	megoldásokkal	ezekre	a	 le-
hetőségekre.	Miközben	–	a	projekt	természetéből	következően	–	a	peda-
gógus	látszólag	háttérbe	vonul,	a	foglalkozásokat	úgy	kell	kísérnie,	hogy	a	
gyerekek	a	lehető	legnagyobb	önállóságot	kapják,	ugyanakkor	folyamato-
san	érezzék	a	személyes	figyelmet,	törődést.

A	projekt	lehetőséget	teremt,	mi	több,	„kikényszeríti”	a	tantárgyak	közötti	
integrációt,	a	különböző	szaktanárok	együttműködését.	komplex	feladatról	
lévén	szó,	 itt	 is	 számos	olyan	 tevékenységet	végeznek	majd	a	gye	rekek,	
amelyek	a	rajz,	a	társadalomismeret	vagy	egyéb	tantárgyak	tartalmait	érin	- 
tik.	 A	 projekt	 áttekintésekor	 erre	 is	 fel	 kell	 készülni.	 ugyanilyen	 fontos	
szerepet	 játszhatnak	 a	 szülők	 vagy	 egyéb	 külső	 segítők,	 ha	 azt	 akarjuk,	
hogy	igényes	és	emlékezetes	közös	munka	és	produktum	valósuljon	meg.





A	projektmunka	alkalmat	ad	arra,	hogy	az	egyes	gyerekeket	más-más	ol-
dalukról	ismerjük	meg,	közvetlenebb	kapcsolatot	alakítsunk	ki	velük,	vagy	
éppen	katalizáljuk	az	egymás	közötti	kapcsolataik	elmélyülését.	Feltétlenül	
éljünk	ezzel	a	lehetőséggel.

értékElés Az	értékelésnek	az	alábbi	fő	területekre	kell	kiterjednie:
•	 a	gyerekek	együttműködési	hajlandósága,
•	 a	csoportszerep	teljesítése,
•	 a	tervszerű	és	határidőknek	megfelelő	munkavégzés,
•	 az	 írásbeli	 munkákra,	 köztük	 a	 projektmappa	 igényességére,	 ren-

dezettségére,	
•	 a	szóbeli	megnyilatkozásokra,	különös	tekintettel	a	következtetésekre,	

érvelésre,	indoklásra,	kritikára.

Az	 értékelés	 komplexitását	 az	 adja,	 hogy	 nemcsak	 a	 tanár	 értékeli	 az	
egyes	gyerekek	és	csoportok	teljesítményét,	hanem	a	gyerekek	is	értékelik	
egymás	csoporton	belüli	működését.

Az	értékelés	egyik	eszköze	lehet	a	dicséretkártya.	Ahogy	a	programban	ez	
már	megszokott,	elsősorban	azokat	az	értékeket	emeljük	ki,	amelyekkel	
a	gyerek	hozzájárult	a	közös	erőfeszítésekhez,	a	közös	produktum	létre-
hozásához.
 
tehát	 arra	 inspiráljuk	 tanítványainkat,	 hogy	 elsősorban	 azokra	 a	 teljesít-
ményekre	koncentráljanak,	amelyek	előrevitték	a	csoportmunkát.

Az	 értékelés	 mind	 a	 tanár,	 mind	 a	 gyerek	 részéről	 legyen	 konkrét	 és	
tárgyszerű.	Az	értékeléshez	kellő	időt	biztosítottunk,	ugyanis	erre	a	célra	
három	órarész	áll	a	rendelkezésre.

kövEtElMényEk A	gyerekek	legyenek	képesek:
•	 a	kitűzött	célnak	megfelelő	munka-	és	együttműködési	terv	elkészíté-

sére,
•	 a	társakkal	való	együttműködésre,
•	 idő-	és	feladatütemezésre,
•	 hiányzó	történetrészek	pótlására,
•	 önálló	szövegalkotásra,
•	 csoportos	szövegalkotásra,
•	 a	történetben	konfliktusok	felfedezésére,	azok	megírására,
•	 a	történetstruktúra	képi	megjelenítésére,
•	 az	 adott	 szövegtípusok:	 elbeszélő,	 leíró,	 befolyásoló,	 kapcsolatápoló	

szövegek	alkotására,
•	 a	 tematikus	 szókincs	 pragmatikus	 szempontú	 szövegkoherenciájának	

megteremtésére,
•	 adott	szerepnek	megfelelő	szövegalkotásra,	beszédmódra,
•	 a	konfliktushelyzetek	leírására:	a	konfliktusban	álló	felek	és	a	konfliktus	

okainak	azonosítására,





•	 érvek,	indokok	megfogalmazására,
•	 oksági	viszonyok	megteremtésére	és	felfedezésére,
•	 következtetések	megfogalmazására,
•	 adott	szövegrészletek	felolvasására.

táMogAtórEndszEr Projektmappa
Mr.	lee	nyomoz:	A	kisteleky-gyémánt	esete	(szöveg)





Bevezető

A	ProJEkt	Egész	FolyAMAtárA	vonAtkozó	FElAdAtok

A	projekt	során	a	pedagógus	szerepét	az	együttműködő,	segítő	attitűd	jellemzi.	
A	projekt	sikere	több	összetevő	együttes	megvalósulásának	függvénye.	

1.	 Felkészültség:	a	pedagógus	a	projekt	megkezdése	előtt	tudja	a	folyamat	minden	apró	lépését.
2.	 Tudatosság:	a	projekt	irányítása	megkívánja	a	pedagógustól,	hogy	a	részfeladatok	ismeretében	is	min-

dig	az	egész	célját	tartsa	szem	előtt.
3.	 Rugalmasság:	ha	a	pedagógus	úgy	látja,	hogy	a	gyerekek	elvesznek	a	részletekben,	adjon	segítséget	

nekik,	hogy	a	megvalósítandó	produktumra	koncentráljanak.	Ha	azt	 tapasztalja,	hogy	 tanítványai	
elfáradtak,	nem	eléggé	motiváltak	a	feladatokra,	iktasson	be	beszélgetést	akár	csoport-,	akár	osztály-
szinten.

4.	 Gyorsaság:	a	pedagógus	a	projekt	megvalósítása	során	törekedjen	a	pontos,	határozott,	egyértelmű	
utasítások	megfogalmazására.

5.	 A pedagógus támogatásának mértéke:	a	projektmunkát	végző	csoportok	közötti	vagy	a	csoporton	
belüli	differenciálás	szempontja	lehet.	csak	akkor	segítsen	a	pedagógus,	ha	a	gyerekek	ezt	kérik,	és	
kérésüket	verbalizálják.

6.	 Kapcsolatok építése:	előre	gondoljuk	végig,	milyen	szaktudásokra	(gépelés,	könyvkötés	stb.),	segítség-
re	(fénymásolás,	sokszorosítás,	terem	a	fotózáshoz,	díszletek,	a	projektzáró	verseny	jutalmazása	stb.)	
lesz	szükség	a	projekt	során.	

a)	 keressünk	szponzorokat:	a	támogatók	lehetnek	szülők,	az	önkormányzat,	de	lehetnek	cégek	és	vál-
lalkozók	is.

b)	 A	projekt	elindítása	előtt	teremtsük	meg	a	kapcsolatokat.	A	gyerekek	óráról	órára	dolgoznak,	sokszor	
egyik	napról	a	másikra	 lesz	 szükség	 technikai	megoldásokra.	A	 tanév	végén	hasznos	és	figyelmes	
ajándék	lehetne,	ha	minden	gyerek	megkapná	csoportja	filmforgatókönyvének	másolatát.

c)	 vonjuk	be	a	tervezésbe	az	osztályt	tanító	többi	pedagógust.	Ha	kevés	az	idő	minden	feladat	megvaló-
sítására,	legyen	lehetőség	tematikus	kapcsolódás	alapján	más	órákon	is	a	projekten	dolgozni	(pl.	raj-
zokat	készíteni,	aláfestő	zenét	keresni,	díszletet,	jelmezt	készíteni).

7.	 Értékelés:	három	értékelési	órarész	szerepel	a	projektben.	Ezen	alkalmakon	a	csoportszerepek	az	ér-
tékelés	szempontjai.	A	pedagógus	folyamatosan	értékelje	a	gyerekeket.	Ez	történhet	csoportban	vagy	
egyénileg.	ne	feledjük,	az	értékelés	alapja	minden	esetben	egy	olyan	állítás	megfogalmazása,	hogy	a	
gyerek	pillanatnyi	teljesítménye	milyen	értéket	hordoz,	jelent	a	csoport	és	az	osztály	számára.

A	PEdAgógus	konkrét,	A	ProJEktindítást	MEgElőző	FElAdAtAi

állítsunk	össze	a	gyerekekből	közel	azonos	létszámú	csoportokat	a	következő	szempontok	szerint:	

a)	 szövegalkotásban	jobb	képességű	gyerekek,
b)	 jó	kézügyességű,	jó	rajzoló,	kreatív	gyerekek,
c)	 szóbeli szövegreprodukálásra	képes	gyerekek,
d)	 zenét	szerető	gyerekek,
e)	 jó	szervezési	képességű	gyerekek,
f)	 jó	stílusérzékkel	rendelkező,	jó	helyesíró	gyerekek.





Az	osztálylétszám	függvényében	hagyhatunk	el	csoportszempontokat.	lehetőség	szerint	a	zenét	szerető	
és	 a	 szóbeli szövegreprodukálásra	 képes	 gyerekek	 kategóriáin	 kívül	 ne	 hagyjunk	 el	más	 szempontot.	
A	 szerepek	közül	 a	 kérdező	és	 a	nyomkereső	hagyható	el.	 Fentiek	alapján	 írjuk	 fel	 a	 gyerekek	nevét	
papírdarabokra,	és	helyezzük	bele	a	fenti	szempontoknak	megfelelő	csoportonként	egy-egy	dobozba.

FElAdAtMEgoldás	A	ProJEktbEn

A	projektben	a	feladatok	három	nagy	csoportba	sorolhatók:
1.	 A	szöveg	feldolgozása

Ezekhez	a	feladatokhoz	a	diákok	szövegrészeket	kapnak.	Ügyeljünk	arra,	hogy	a	csoporttagok	először	
beszéljék	meg	a	feladatot,	készítsenek	jegyzeteket	a	füzetükbe,	és	csak	a	végleges	megoldást	 írják	
be	a	szövegben	kihagyott	helyre.	A	megkapott	oldalakat	minden	óra	végén	fűzzék	be	a	projektmap-
pába.

2.	 A	szöveg	átdolgozása
A	teljes	szöveg	feldolgozása	után	a	csoportoknak	ki	kell	alakítaniuk	a	detektívtörténet	végleges	for-
máját.	több	szempont	szerint	javítaniuk	kell	a	szöveget	(koherens	és	logikus	legyen,	a	stílusa	feleljen	
meg	a	meglévő	szövegrészek	stílusának,	helyesírás	stb.).	A	véglegesített	szöveget	is	a	projektmappá-
ban	helyezik	el	a	gyerekek.

3.		 A	 filmforgatókönyv	 elkészítése	 során	 a	 diákok	 részben	 a	 projektmappában,	 részben	 A/4-es	 lapo-
kon	 dolgoznak.	Minden	 elkészült	 részanyagot	 befűznek	 a	 projektmappába.	 A	 teljessé	 tett	 detek-
tívtörténet,	illetve	a	képzeletbeli	film	egy	fejezetének	forgatókönyve	a	projekt	produktuma,	melynek	
megjelenési	 formája	bekötött	vagy	összefűzött	könyv.	A	 feladatnak	 természetesen	nem	az	a	célja,	
hogy	a	gyerekek	megtanuljanak	forgatókönyvet	írni.	sokkal	inkább	az,	hogy	lássák,	minden	munka	
tervszerűen	zajlik,	számba	vesszük	az	egyes	elemeket,	azokat	sorrendezzük,	az	elemek	között	meg-
teremtjük		az	összefüggéseket.	A	tevékenységstruktúrában	megkeressük	a	döntési	csomópontokat,	
meghatározzuk	a	döntéshozók	körét	stb.	

 

A	FElAdAtok	JElzésE

A	feladatokat	a		következőképpen	jelöljük:

1.	 Nagybetűvel	jelezzük	a	szövegfeldolgozáshoz	kapcsolódó	feladatokat:
cs1,	cs2	stb.		=	a	csoport	közösen	oldja	meg	a	feladatot.
A,	b,	c	stb.	=	a	csoport	egy	része	vagy	egy-egy	tagja	oldja	meg	a	feladatot.	Az	osztott	feladatokat	a	
gyerekek	párhuzamosan	végzik.

2. Arab számokkal	jelöljük	a	projektmappában	megjelenő	feladatokat.

A	ProJEkt	EszközEi

1.		 A	projekt	során	a	gyerekek	a	csoportok	közös	megoldásait	a	projektmappában	lévő	feladatsablonok-
ba,	illetve	a	mappába	befűzhető	üres	A/4-es	lapokra	készítik	el.	Ügyeljünk	rá,	hogy	a	projekt	során	
készülő	minden	produktum	bekerüljön	a	projektmappába.	A	projektnaplót	a	 jegyző	folyamatosan	
vezeti,	minden	fontos	adatot	rögzít	benne.	A	projektmappát	a	tanteremben	tartjuk.	A	projektmappa	
célja,	hogy:

a)	 egy	folyamat	tervezéséhez	mintát	adjon;	
b)	 nevesítettek	legyenek	a	feladatok	és	a	felelősök;
c)	 mindenki	számára	világosak,	és	ha	kell,	visszakereshetőek	legyenek	a	célok	és	a	feladatok.





2.		 Amikor	 a	 diákok	 egyéni	 vagy	 pármunkában	 végeznek	 részfeladatokat	 (tervezés,	 ötletek,	 vázlatok	
stb.),	akkor	a	füzetükben	dolgoznak.	

3.	 A	projekt	megvalósítása	során	szükség	lesz	A/4-es	méretű	üres	lapokra,	lyukasztó	gépre	és	átlátszó	
fűzhető	műanyagtasakokra.

4.	 Az	eredeti	és	az	átalakításra	szánt	szövegek	a	pedagógus	eszköztárát	képezik,	és	megfelelő	példány-
ban	a	mellékletben	találhatók.

5.	 A	projekt	megvalósításához	szükség	van	csoportonként	egy-egy	digitális	fényképezőgépre.
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A	projektindítás	lépései

1.	Elevenítsük	fel	a	gyerekekkel	közösen,	miben	tér	el	a	projekttanulás	a	többi	tanulási	módszertől,	
eljárástól.	 ismertessük,	 mivel	 foglalkozunk	 az	 elkövetkezendő	 időszakban.	 kérjük	 ki	 a	
véleményüket,	és	bátran	vegyük	figyelembe	a	gyerekek	ötleteit.		soroljuk	fel,	melyek	lesznek	
a	nagyobb	feladatcsoportok	(szövegátalakítás,	filmforgatókönyv-írás,	fotózás	stb.).	Ennek	ered-
ményét	és	a	projekt	nagyobb	feladatcsoportjait	célszerű	csomagolópapírra	felírni,	és	jól	látható	
helyre	kitenni	a	folyamat	egész	idejére	a	teremben.	

2.	A	projektcsoportok	úgy	alakulnak	ki,	hogy	ahány	csoportot	terveztünk,	annyi	gyerek	–	az	előre	
elkészített	 dobozokból	 –	 felváltva	 húz	 egy-egy	 nevet.	A	 kihúzott	 diákok	 képezik	 a	 csopor-
tokat.

3.	A	megalakult	csoportok	foglalják	el	helyüket,	és	osszák	ki	egymás	között	a	szerepeket.
a)	Ellenőrző:	figyel	rá,	hogy	a	csoport	minden	tagja	megértette-e	a	feladatát,	hogy	a	csoport-

tagok	ne	térjenek	el	a	feladattól,	és	betartsák	az	időkeretet.
b)	Jegyző:	írja	a	projektnaplót,	figyelemmel	kíséri,	hogy	a	projektmappába	minden	anyag	be-

kerüljön.
c)	Esélyteremtő:	ügyel	arra,	hogy	mindenki	azonos	eséllyel	vegyen	részt	a	munkában,	és	arra,	

hogy	senki	ne	vonja	ki	önmagát	a	munkavégzés	alól.
d)	Hírnök:	beszámol	a	csoport	munkájáról.
e)	Nyomkereső:	háttér-információkat	keres,	gyűjt.
f)	 Kérdező:	kérdéseivel	segíti	a	csoportot	a	továbblépésben.

A	szerepekből	annyifélét	adjunk	a	gyerekeknek,	ahány	fő	tagja	a	csoportnak.

1.	A	csoportok	válasszanak	maguknak	nevet,	amely	lehet	egy	ismert	krimiíró	neve,	filmcím,	de	
kitalálhatnak	a	gyerekek	fantázianevet	is.	

2.	A	csoportok	alakítsák	ki	együttműködési	szabályaikat,	amely	tartalmazza	az	egyén	és	a	cso-
port	felelősségi	körét.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	kreativitás,	szerepazonosítás,	szabályalkotás,	figyelem,	
véleményalkotás,	együttműködés

Munka fo rmák: 	frontális,	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  beszélgetés,	megbeszélés

E s zközök: 	dobozok	a	csoportalakításhoz,	nevekkel	ellátott	papírok,	projektmappa
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t/cs1.

1. a Vendég

tanár i 	 in s t rukc iók: 	 a	feladat	célja	a	leírás	gyakorlása,	illetve	a	képen	látottak	verbalizálása.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  látvány	verbalizálása	 írásbeli	 szövegalkotással,	 térbeli	
viszonyok	bemutatása,	hangulatkeltő	elemek	alkalmazása,	logikai	gondolkodás,	összehasonlítás

Munka fo rmák:  frontális,	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  írásbeli	szövegalkotás,	beszélgetés

E s zközök:  kép,	szövegrészlet,	projektmappa

tanár i 	 in s t rukc iók:  mielőtt	a	gyerekek	hozzálátnak	a	munkához,	olvassák	 fel	hangosan	a	
meglévő	szövegrészeket.	Próbálják	összerakni	a	történet	első	egységét.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  felolvasás

Munka fo rmák:  projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  felolvasás,	megbeszélés

E s zközök: 	szövegrészlet

FElEslEgEsnEk	tűnHEt,	dE	Fontos!

Egy	detektívtörténetből	kihagytunk	 szavakat	és	egybefüggő	 szövegrészeket,	amelyeket	nektek	kell	
pótolnotok,	illetve	megírnotok.	Az	így	„újra”	alkotott	elbeszélés	lesz	a	csoportotok	saját	krimije.	Ah-
hoz,	hogy	sikeresen	célba	érjetek,	elengedhetetlen,	hogy	a	történetet	és	a	szereplőket	a	legapróbb	
részletekig	ismerjétek.	szükségetek	lesz	a	logikátokra	is,	mert	a	detektívtörténet	nemcsak	irodalmi,	
hanem	a	logikai	játékokra	jellemző	elemeket	is	tartalmaz.	

Mielőtt	 hozzálátnátok	 a	 feladatok	megoldásához,	minden	 alkalommal	 gondosan	 olvassátok	 el	
a	meglévő	szövegrészeket,	majd	elevenítsétek	 fel:	melyek	azok	az	 információk,	amelyeket	már	az	
előzőleg	megtudtatok.	
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t/A)

ötlEtEk	A	FElAdAtok	MEgoldásáHoz

A	vEndég

Cs1. olvassátok el, és beszéljétek meg az alábbi szempontokat!

(1)		ne	feledjétek:	a	leírás	egy	detektívtörténet	első	szövegrésze	lesz.	Minél	gazdagabb	nyelvezettel,	
minél	pontosabban	írjátok	le	a	környezetet!	

(2)		A	leírás	 legyen	olyan,	hogy	aki	elolvassa,	akkor	is	el	tudja	képzelni	a	helyszínt,	ha	nem	látta	a	
képet.

(3)		A	leírás	elkészítésekor	jelöljétek	ki	a	leíró	személy	képzeletbeli	helyét,	ez	lesz	a	leírás	fő	viszo-
nyítási	pontja.

(4)	 Használjatok	 a	 térbeli	 tájékozódást	 segítő	 nyelvi	 kifejezéseket:	 alatt,	 fölött,	mögött,	 távolabb,	
közelebb,	kisebb,	nagyobb;	valamint	a	képen	látható	épületek,	állatok,	természeti	jelenségek	stb.	
tulajdonságainak	árnyalt	bemutatását.

(5)		Először	 gyűjtsetek	 jelzős	 szerkezeteket,	 és	 ezek	 segítségével	 írjátok	meg	 a	 kihagyott	 helyre	 a	
leírást!

taná r i 	 in s t rukc iók:  a	 feladatban	 elbeszélő	 szöveget	 kell	 párbeszéddé	 alakítaniuk	 a	 gye-
rekeknek.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  narratív	 szöveg	 témájának,	 idő-	 és	 térbeli	 viszonyai-
nak	rekonstruálása,	szövegtípusváltás,	a	párbeszéd	írásának	gyakorlása,	a	párbeszéd	helyesírása,	
stíluskoherencia	megteremtése,	olvasott	és	megírt	szöveg	koherenciájának	megteremtése.

cé l c sopor t 	 – 	d i f fe renc iá lá s: 	szövegátalakításban	jobb	képességű	gyerekek

Munka fo rmák: 	 egyéni	munka

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	írásbeli	szövegalkotás

E s zközök:  szövegrészlet

A)		 A	párbeszéd	megírásához	a	következőket	kell	tudnod!

(1)	Mi	történt?
(2)	kik	a	beszélgető	felek?
(3)	Milyen	a	szereplők	egymáshoz	való	viszonya?
(4)	A	szereplők	viszonya	hogyan	befolyásolja	a	stílusukat?
(5)	Hogyan	kell	a	párbeszédet	megjeleníteni	a	szövegben?	

A	párbeszédet	érdemes	kiegészíteni	kommentárokkal.	Ezek	az	idéző	mondatok	a	beszélőre,	annak	
érzelmeire,	cselekedeteire	vonatkoznak,	és	gondolatjellel	fűzzük	az	adott	szereplő	szövegéhez.		(Pl.	
–	Ebből	elegem	van!		–	kiáltotta	Kata,	és	sírva	fakadt.)





8.	oldal

15 PErc

t/c)

8.	oldal

15 PErc

t/b)

taná r i 	 in s t rukc iók	

•	A	feladat	kifejleti	jóslat	alkotása.	itt	még	a	gyerekek	leginkább	csak	saját	fantáziájukra	hagyat-
kozhatnak,	támpontot	csak	a	cím	jelenthet	nekik.	

•	A	projekt	során	ez	az	első	olyan	feladat,	amely	komolyabb	beavatkozást	tesz	lehetővé	az	ere-
deti	szövegbe.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  kifejleti	jóslatok	alkotása,	következtetés,	olvasás

cé l c sopor t 	 – 	d i f fe renc iá lá s: 	 kreatív	szövegalkotásban	jobb	képességű	gyerekek 

Munka fo rmák: 	egyéni	munka

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	szövegalkotás

E s zközök: 	 szövegrészlet

b)		 Használd	bátran	a	fantáziádat!	segít	a	történet	címe.

taná r i 	 in s t rukc iók	

•		A	feladatban	a	„nagy”	perspektíváktól	a	szűkebbre,	nevezetesen	egy	tárgyra	fókuszálunk.	
•		A	leírásban	a	megadott	szövegelemeket	fel	kell	használni.	
•		A	kifejezések	között	tulajdonságot,	méretet	és	a	tárgyat	megnevező	főnevek	egyaránt	szerepel-

nek,	ezt	kell	szöveggé	formálni.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  szövegalkotás	kritériumok	szerint,	látvány	verbalizálása	
írásbeli	szövegalkotással,	térbeli	viszonyok	bemutatása,	fantázia,	olvasott	és	megírt	szöveg	kohe-
renciájának	megteremtése

cé lc sopor t 	 – 	d i f fe renc iá lá s:  leíró	szövegek	létrehozásában	jobb	képességű	gyerekek 

Munka fo rmák: 	 egyéni	munka

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	 játék,	írásbeli	szövegalkotás

E s zközök: 	 szövegrészlet

c)		Arra	törekedj,	hogy	minél	vonzóbbnak,	minél	értékesebbnek	tüntesd	fel	az	ékszert!
	 olyan	kincsnek,	amelynek	senki	nem	tud	ellenállni.
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t/d)

taná r i 	 in s t rukc iók	

•		A	feladat	célja	a	tematikus	koherenciateremtés	és	az	olvasás	fejlesztése.	
•		A	megfelelő	kifejezés	megtalálásának	feltétele,	hogy	a	gyerekek	a	szövegelőzményt	ismerjék	és	

megértsék.	
•		A	feladat	alkalmas	szókincsfejlesztésre	is.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  szövegkörnyezet	 alapján	 szójelentés	 megállapítása,	
következtetés,	döntés,	figyelmes,	a	megértés	akadályait	tudatosító	olvasás

cé l c sopor t 	 – 	 d i f fe renc iá lá s:  figyelmes,	 a	 megértés	 akadályait	 tudatosító	 olvasásban	
	gyengébb	képességű	gyerekek 

Munka fo rmák: 	 egyéni	munka

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  hiányos	szöveg	kiegészítése,	alternatívák	közötti	választás

E s zközök:  szövegrészlet

taná r i 	 in s t rukc iók	

•	A	feladat	a	gyerekek	nyelvi	tudatosságát	és	az	olvasási	képességét	fejleszti.	
•	A	feladat	célja	a	szövegkoherencia	megteremtésének	gyakoroltatása	és	a	szókincsfejlesztés.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  hiányos	szöveg	olvasása,	hiányzó	 információ	pótlása,	
következtetés,	döntés,	indoklás,	megfeleltetés

cé l c sopor t 	– 	d i f fe renc iá lá s:  a	hiányos	szövegek	koherenciájának	megteremtésében	és	az	
olvasásban	gyengébb	képességű,	lassúbb	tempóban	dolgozó	gyerekek 

Munka fo rmák: 	 egyéni

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  hiányos	szöveg	kiegészítése

E s zközök: 	szövegrészlet
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t/1.

taná r i 	 in s t rukc iók	

•	A	feladat	a	gyerekek	nyelvi	tudatosságát	és	az	olvasási	képességét	fejleszti.	
•	A	feladat	célja	a	szövegkoherencia	megteremtésének	gyakoroltatása	és	a	szókincsfejlesztés.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	 hiányos	szöveg	olvasása,	hiányzó	információ	pótlása,	
következtetés,	döntés,	indoklás,	megfeleltetés

cé l c sopor t 	 – 	 d i f fe renc iá lá s: 	 hosszabb	 hiányos	 szövegek	 koherenciájának	 megte-
remtésében	és	az	olvasásban	átlagos	képességű,	gyorsabb	tempóban	dolgozó	gyerekek 

Munka fo rmák: 	 egyéni

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  hiányos	szöveg	kiegészítése

E s zközök: 	szövegrészlet

d)–E)–F)			türelem!	A	feladatoknak	nagyon	fontos	szerepük	van	a	történet	egészében.	
	 Ha	nem	a	megfelelő	szavak	kerülnek	a	megfelelő	helyre,	az	nagy	zűrzavart	okozhat	később.		

taná r i 	 in s t rukc iók	

•	 számoljon	be mindenki	a	saját	feladatáról.	
•	 Hallgassák	meg	a	gyerekek	egymás	megoldásait,	a	produktumokat	fűzzék	be	a	projektmap-

pába.	
•		Amennyiben	nem	marad	 idő	a	megbeszélésre	és	az	értékelésre,	a	csoport	házi	 feladatként	

pótolja.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	 értékelés,	bírálat,	döntés

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	 értékelés

E s zközök:  projektmappa,	1.	rész

1.  Beszéljétek meg a megoldásokat! 
	 Ha	szükséges,	javítsátok,	majd	fűzzétek	be	a	projektmappába.	

(1)		Ha	nem	végeztek	az	órán,	akkor	állapodjatok	meg	egy	délutáni	időpontban,	és	a	csoport	együtt	
fejezze	be	a	feladat	véglegesítését.

(2)		ne	feledjétek:	a	projektmunka	talán	legfontosabb	feltétele	az	együttműködés.
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cs1.	nézzétek	meg	a	
ké		peket,	és	készítsetek	
rövid	leírást	a	történet	
helyszínéről!
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A	furcsaságok	úgy	kezdődtek,	hogy	először	tompa,	majd	egyre	erősödő	lódobogás	verte	fel	a	meglepett	
varjúsereget.	A	szán	megállt	a	hatalmas	kovácsoltvas	kapu	előtt.	A	kocsis	leugrott,	hogy	lesegítsen	egy	
földig	érő,	prémes	kabátot	viselő	urat.	

A	jelenetet	gróf	szentpétery	András	a	hálószobájából	nézte	végig.	selyemköntösét	összehúzta	magán,	
és	átsietett	a	szalonba,	ahol	a	vendégeket	szokta	fogadni.	csöngetett	a	házvezetőnőnek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A	testes	asszonyság	magában	morogva	terítette	vállára	a	hatalmas	gyapjúkendőt.	

A)	 írd	meg	a	párbeszédet	az	alábbi	in-
formációk	segítségével!

•		 A	házvezetőnőt	Agátának	hívják.
•		 A	hosszú	csöngetésre	sietve	érkezett	

a	 szalonba,	 már	 messziről	 kiabált,	
hogy	tudják,	mindjárt	ott	lesz.

•		 Meglepődött,	hogy	a	gróf	ilyen	ko-
rán	a	vendégváró	szobában	tartóz-
kodik.

•		 Az	úr	 sürgette	Agátát,	 hogy	nyissa	
ki	a	kaput.

•		 A	 házvezetőnő	 kételkedett	 benne,	
hogy	vendég	érkezett.
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Hamarosan	–	 kezeit	dörzsölgetve	–	belépett	 a	 szalonba	a	 vendég.	A	környék	egyik	 leggazdagabb	
birtokosa	–	aki	a	messze	földön	híres,	tizenkilenc	gyémánttal	ékesített	nyakék	tulajdonosa	–	állt	az	ajtó-
ban.	gróf	szentpétery	először	meglepődött,	majd	összeszedte	magát,	és	elé	sietett.

–	Méltóságos	úr,	micsoda	megtiszteltetés!
–	gróf	úr!	–	kezdte	köszönés	helyett	kisteleky	ottokár.	–	bocsásson	meg	a	váratlan	látogatásért,	de	

szörnyű	bajban	vagyok.
–	bármiben	segítek,	ha	tehetem,	uram.	Foglaljon	helyet!
–	inkább	állnék,	ha	nem	sértem	meg.	nem	kertelek,	kölcsönt	kérni	jöttem.	nem	baráti,	hanem	szigo-

rúan	üzleti	alapon.
–	Hallgatom	–	fordult	a	vendég	felé	kíváncsian	András.
–	50	000	pengőre	lenne	haladéktalanul	szükségem.	tudom,	mit	gondol.	sajnos	ennek	ellenére	sem	

mondhatom	el,	hogyan	kerültem	ilyen	helyzetbe.	
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mondhatom	el,	hogyan	kerültem	ilyen	helyzetbe.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)	 Mit	ígérhetett	kisteleki	ot-
tokár	a	kölcsönért	cserébe?	 
Folytasd	a	történetet!





–	rendben	van	–	felelt	a	gróf,	majd	eltűnt	a	szalonból	nyíló	egyik	ajtó	mögött.	kisvártatva	vajszínű,	
vastag	csomagolópapírba	tekert	pénzköteggel	tért	vissza.

kisteleky	ottokár	vörös	bársonyborítású	dobozt	tett	az	asztalra.	kinyitotta.	
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Egyszer	csak	nyikorgás,	majd	ijedt	pusmogás	hallatszott	a	nehéz	brokátfüggöny	mögül.	A	gróf	két	hatal-
mas	lépéssel	az	ablaknál	termett,	elrántotta	a	függönyt,	és	karon	ragadta	a	két	betolakodót,	akik	kétség-
beesetten	meredtek	rá.	

–	Ez	meg	milyen	új	szokás?	Mi	dolgotok	itt?	–	dörgött	rájuk,	hogy	az	ablaktáblák	is	beleremegtek.
Hosszan	 csöngetett	 a	 házvezetőnőnek/grófnak/méltóságos	

úrnak,	aki	most	zsémbelés	nélkül	 igyekezett	a	konyhába/sza-
lonba/hálóba.	

kinyitotta	az	ablakot/ajtót/szemét,	és	csaknem	jégveremmé/
kőszoborrá/sóbálvánnyá	dermedt,	amikor	két	unokáját	megpil-
lantotta.

A	néma	rendet/csendet/embert	határozott	férfiléptek	zaja	törte	meg.	Megérkezett	a	gróf	inasa	is,	aki	
meghallotta	a	lámát/lármát/drámát,	és	nyomban	a	hangok	irányába	eredt/meredt/kevert,	mígnem	a	már	
nyitott	 ajtó	 előtt	dobbantott/felcsattant/megtorpant,	 és	 határozatlan	mozdulattal	 próbálta	 elérni	 a	 kö-
zelebb	álló	fiúcska	grabancát.	A	12	éves	Pál	önként/önkéntelenül/önkéntesen	hátrébb	lépett,	kibillentve	
az inast az ajtón/járásából	egyensúlyából,	aki	teljes	hosszában	elvágódott	a	padlón.

Jenő	 feltápászkodott,	 zavartan/hangosan/zsinórban	 elnézést	 kért,	 majd	 kitessékelte	 a	 fiúkat.	 A	
házvezetőnő	szótlanul	nézelődött/igyekezett/tepert	utánuk.

–	 bocsásson	meg,	méltóságos	 uram,	 ezért	 a	 kis	 közjátékért.	 Az	 üzlet	 természetesen	megköttetett	
–	zárta	le	a	gróf	a	kínos	jelenetet.

d)		Húzd	alá	a	kiemelt	szavak	
közül	az	odaillőt!
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beesetten	meredtek	rá.	

–	Ez	meg	milyen	új	szokás?	Mi	dolgotok	itt?	–	dörgött	rájuk,	hogy	az	ablaktáblák	is	beleremegtek.
Hosszan	 csöngetett	 a	 házvezetőnőnek/grófnak/méltóságos	

úrnak,	aki	most	zsémbelés	nélkül	igyekezett	a	konyhába/szal-
onba/hálóba.	

kinyitotta	az	ablakot/ajtót/szemét,	és	csaknem	jégveremmé/
kőszoborrá/sóbálvánnyá	dermedt,	amikor	két	unokáját	megpil-
lantotta.

A	 néma	 rendet/csendet/embert	 határozott	 férfiléptek	 zaja	 törte	meg.	Megérkezett	 a	 gróf	 inasa	 is,	
aki	meghallotta	a	 lámát/lármát/drámát,	és	nyomban	a	hangok	 irányába	eredt/meredt/kevert,	mígnem	a	
már	nyitott	 ajtó	előtt	dobbantott/felcsattant/megtorpant,	 és	határozatlan	mozdulattal	próbálta	elérni	 a	
közelebb	álló	fiúcska	grabancát.	A	12	éves	Pál	önként/önkéntelenül/önkéntesen	hátrébb	lépett,	kibillentve	
az inast az ajtón/járásából	egyensúlyából,	aki	teljes	hosszában	elvágódott	a	padlón.

Jenő	 feltápászkodott,	 zavartan/hangosan/zsinórban	 elnézést	 kért,	 majd	 kitessékelte	 a	 fiúkat.	 A	
házvezetőnő	szótlanul	nézelődött/igyekezett/tepert	utánuk.

–	 bocsásson	meg,	méltóságos	 uram,	 ezért	 a	 kis	 közjátékért.	 Az	 üzlet	 természetesen	megköttetett	
–	zárta	le	a	gróf	a	kínos	jelenetet.

d)		Húzd	alá	a	kiemelt	szavak	
közül	az	odaillőt!
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Agáta	azonban	nem	tudta	abbahagyni	a	sápítozást.	Az	inas	méregtől	kivörösödött	arccal	előbb	finoman,	
majd	egyre	erélyesebben	lökdöste	a	fiúkat	a	személyzeti	épület	felé,	amikor	újabb	sorscsapásként	bele-
botlott	a	gróf	fiába,	aki	a	jelek	szerint	fül-	és	szemtanúja	lehetett	a	jelenetnek.

–	Mi	történik	itt?	–	nézett	Artúr	szúrós	szemmel	a	fiúkra.	
Mielőtt	az	inas	szóhoz	jutott	volna,	az	idősebbik	fiú,	gyorsan	válaszolt:	
	–	A	gróf	úr	kapott	egy	szép	nyakravalót!	de	milyet!	Azt	mondták,	gyémánt.	nem	a	gróf	úr	mondta,	a	

másik.	A	gróf	úrnak	is	nagyon	tetszett.	Mi	csak	detektívest	játszottunk,	és	akkor	hallottuk,	hogy	jönnek,	
és	berohantunk…,	mert	ki	tudta,…	mert	máskor	ilyenkor	még	senki	nem	szokott	fölkelni…

–	 Elég	 legyen!	 tűnjetek	 el	 innen!	 –	 bosszankodott	 Artúr,	majd	 visszament	 a	 szobájába,	 ahol	 régi	
barátjával,	timóth	Elemérrel	kávézott.	

A	 báró	 a	 kastélyhoz	 .........................................	 város	 egyik	

.........................................	nőcsábásza	volt.	

Minden	idejét	azzal	töltötte,	hogy	az	édesapjától	.................

........................	vagyont	minél	.......................................................

elherdálja.	Hogy	 terve	 .........................................	megvalósuljon,	 kártyázott,	 és	 nem	 vetette	meg	 a	 ......

...................................	 italokat	 sem.	A	 .........................................	 jött	hóvihar	miatt	 	–	és	persze	az	 ingyen	 

vendég	látás	reményében	–	ott	ragadt	a	kastélyban.	

E)		Pótold	a	hiányzó	jelzői	és	
határozói	módosítókat!
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–	A	.........................................	unokái	nem	bírnak	maguk-

kal.	igen	kínos	–	felelte	..........................................

–	ugyan,	hisz	gyerekek!	–	legyintett	.................................

.........
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–	Miért,	kárt	okoztak?
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megjelenése	megzavarta	a	folytatásban.

–	Mi	történt?	–	kérdezte.	

.........................................	újra	kezdte	a	történetet,	kiegészítve	azzal,	hogy	nem	lepődne	meg,	ha	a	híres	

.........................................	-nyakéket	látták	volna	a	fiúk.	

.........................................	nagy	 tál	 süteményt	hozott.	tányérokat,	 szalvétát	osztott	a	két	fiatalember-
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megkérdezte,	 kér-e	 teát.	 A	 .........................................	 nem	 válaszolt,	 mintha	 a	 .........................................	

ott	 sem	 lenne.	 .........................................	 azonban	 gyengéden	 követte	 .........................................	 minden	
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ugyanakkor	a	személyzeti	épületben	az	ifjabbik	detektív	a	gyémántokról	álmodozott.	

–	Hú,	barátom,	ha	a	papáé	lehetne	–	suttogta.	–	Akkor	aztán	a	gróf	hozná	nekünk	az	ágyba	a	reggelit.	

szerinted	hol	őrzik?

–	neked	 sehol!	–	csattant	 fel	Péter.	–	Még	gondolni	 sem	szabad	 rá.	örülj,	hogy	befogadtak!	Me-

hettünk	volna	intézetbe.

Palikán	azonban	 látszott,	nem	olyan	 félős	 fajta.	Papírt	és	 tollat	 vett	elő,	és	komoly	képpel	 íráshoz	
látott.

F)		Pótold	a	hiányzó	szereplőkre	utaló	
kifejezéseket!	

	 Használd	 a	 szereplők	 kereszt-	 és	
vezetéknevét,	rangját,	a	családban	
betöltött	szerepét	stb.!
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–	neked	sehol!	–	csattant	fel	Péter.	–	Még	gondolni	sem	szabad	rá.	örülj,	hogy	befogadtak!	Mehet-
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tanár i 	 in s t rukc iók	

•		A	gyerekek	csoportonként	gyűjtsék	ki	az	első	rész	szereplőit,	és	osszák	fel	egymás	közt	őket.	
•	 keressék	 ki	 a	 szövegből	 a	 táblázat	 szempontjai	 szerinti	 információkat.	 Ezeket	 a	 füzetükbe	

jegyezzék	le,	majd	a	megbeszélést	követően	rögzítsék	a	projektmappába.	
•	 A	szöveget	csak	azoknak	a	gyerekeknek	kell	használniuk,	akik	nem	emlékeznek	pontosan	a	

történetre.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  válogató	olvasás,	információkeresés	és	-rendszerezés

cé lc sopor t 	– 	d i f fe renc iá lá s:  a	gyerekek	munkatempója	szerint	egy,	illetve	két	szereplővel	
kapcsolatos	információk	összegyűjtése

Munka fo rmák:  egyéni,	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	 feladatmegoldás,	megbeszélés

E s zközök: 	projektmappa,	2.	rész

taná r i 	 in s t rukc iók

•	 A	gyerekek	olvassák	fel	az	g)–n)	feladathoz	megadott	szövegrészeket.	

•		Próbálják	rekonstruálni	az	eseményeket,	és	hozzáilleszteni	azokat	az	előzményekhez.

•		beszéljék	meg	a	feladatokat	a	projektmappában	lévő	szempontok	szerint.	

•		A	 gyerekek	a	 füzetükbe	dolgozzanak,	 és	 csak	a	megbeszélés-értékelés	után	 írják	megoldá-
saikat	a	szövegbe.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  felolvasás

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  felolvasás, megbeszélés	

E s zközök: 	 szövegrészek
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t/g)

2. Mit tudtunk meg róla? Gyűjtsétek össze a gyanús jeleket!

szErEPlő
Mit	tudtunk	MEg	

rólA?	
gyAnús	JElEk

kit	gyAnúsít,	vAgy	
kirE	tErEli	 
A	gyAnút?

tanár i 	 in s t rukc iók	

•		A	gyerekek	a	megadott	elemek	felhasználásával	önálló	szöveget	alkotnak.	
•		Az	epizód	a	szöveg	keretein	belül	marad,	az	esemény	fővonalát	nem	befolyásolja,	ugyanakkor	

lehetővé	teszi,	hogy	a	gyerekek	tudatosan	alkossanak	szöveget.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  cselekvésleíró	szövegtípus	alkotása	megadott	elemek-
kel,	a	szövegkörnyezet	figyelembevételével,	koherenciateremtés

cé lc sopor t 	 – 	 d i f fe renc iá lá s:  kreatív	 szövegalkotásra	 képes,	 lassúbb	 munkatempóval	
dolgozó	gyerekek

Munka fo rmák: 	 egyéni

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  írásbeli	szövegalkotás

E s zközök: 	szövegrészlet

Mr.	lEE	oklEvElEs	MAgándEtEktív

g)		Mielőtt	hozzáfogsz	a	munkához,	gondold	végig,	milyen	lehet,	mit	csinálhat	egy	detektív!	segít-
het,	ha	feleleveníted	olvasmány-	és	filmélményeidet!
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t/i)

11.	oldal

15 PErc

t/H)

taná r i 	 in s t rukc iók: 	 a	 feladat	célja,	hogy	 fejlessze	a	képi	és	a	verbális	 információk	össze-
hangolását.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	 leíró	szövegtípus	alkotása	és	korrekciója	a	koherencia	
szempontjából,	vizuális	információk	verbalizálása	

cé l c sopor t 	 – 	 d i f fe renc iá lá s:  kreatív	 szövegalkotásra	 képes,	 átlagos	 munkatempóval	
dolgozó	gyerekek

Munka fo rmák:  egyéni

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  írásbeli	szövegalkotás

E s zközök: 	szövegrészlet

H)		képzeld	magadat	egy	detektív	szerepébe:	jó	szeme	van,	minden	apróságot	megfigyel,	jók	a	meg-
érzései,	részletes,	aprólékos.	segít,	ha	elolvasod	a	feladatot	követő	szöveget.

taná r i 	 in s t rukc iók	

•		A	gyerekeknek	a	hiányzó	igéket	kell	pótolniuk.	
•		A	 kihagyott	 információk	 pótlása	 során	 nem	 csupán	 a	 szövegkörnyezetet,	 hanem	 nyelvtani	

szempontokat	is	figyelembe	kell	venniük.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  félreproduktív	 szövegalkotás,	 nyelvhelyességi	 szem-
pontok	 (egyeztetés)	 alkalmazása,	 szövegkoherencia-teremtés,	 különös	 tekintettel	 az	 igék	
stílusértékére

cé lc sopor t 	 – 	 d i f fe renc iá lá s:  félreproduktív	szövegalkotásban	gyengébb	képességű	gye-
rekek

Munka fo rmák: 	 egyéni

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	 félreproduktív	szövegalkotás

E s zközök:  szövegrészlet

	i)		 A	ragozott	igealakok	pótlásakor	figyelj	az	egyeztetési	szabályokra,	és	arra,	hogy	ne	legyen	a	szö- 
vegben	szóismétlés!
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t/k)

11.	oldal
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t/J)

taná r i 	 in s t rukc iók	

•		A	gyerekek	által	megírt	szövegnek	stílusban	illeszkednie	kell	az	elbeszéléséhez.	
•		A	 feladat	 szövegtípusváltási	 elemeket	 is	 tartalmaz,	 ugyanis	 az	 addig	párbeszédes	 formában	

megírt	részeket	át	kell	fordítani	narratív	szöveggé.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  önálló	 szövegalkotás	 koherenciateremtéssel,	 szöveg-
transz	formációval,	összehasonlítás,	tömörítés

cé l c sopor t 	 – 	 d i f fe renc iá lá s:  szövegtömörítésben	 és	 szövegátalakításban	 gyengébb	
képességű,	lassúbb	munkatempóval	dolgozó	gyerekek

Munka fo rmák: 	 egyéni,	csoportos,	frontális

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  produktív,	írásbeli	szövegalkotás

E s zközök: 	 szövegrészlet

	J)		 A	szöveg	megírásakor	gondold	át,	melyek	azok	a	legfontosabb	információk,	amelyeket	most	rövi-
den	közölni	kívánsz	Mr.	lee-vel!

taná r i 	 in s t rukc iók:  a	 feladat	 célja,	hogy	 fejlessze	a	képi	és	a	 verbális	 információk	össze-
hangolását.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  elbeszélő	szöveg	alkotása,	vizuális	információk	verbali-
zálása 

cé lc sopor t 	 – 	 d i f fe renc iá lá s: 	 kreatív	 szövegalkotásra	 képes,	 átlagos	 munkatempóval	
dolgozó	gyerekek

Munka fo rmák: 	 egyéni

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	 írásbeli	szövegalkotás

E s zközök: 	szövegrészlet

k)		 Azt	a	történetet	kell	összefoglalnod,	amit	a	kép	tartalmaz.	
	 Figyeld	meg	alaposan,	kik	vannak	jelen	a	képen,	illetve,	hogy	a	gróf	hogyan	reagál!	
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Házi	FElAdAt

tanár i 	 in s t rukc iók	

•	számoljon	be mindenki	a	saját	feladatáról.	
•	Hallgassák	meg	a	gyerekek	egymás	megoldását.	Ha	szükséges,	végezzenek	javításokat.	
•	A	végleges	verziót	írják	be	a	szövegbe,	és	a	produktumokat	fűzzék	be	a	projektmappába.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	 értékelés,	bírálat,	döntés

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	 értékelés

E s zközök: 	projektmappa,	szövegrészlet

taná r i 	 in s t rukc iók:  hiányos	szöveg	pótlása	a	feladat,	a	szöveg	tematikus	kulcskifejezéseire	
koncentrálva.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  félreproduktív	 szövegalkotás,	 szövegkoherencia-te-
remtés,	előre-	és	hátrautalások

cé lc sopor t 	 – 	 d i f fe renc iá lá s: 	 félreproduktív	szövegalkotásban	gyengébb	képességű	gye-
rekek

Munka fo rmák: 	pármunka

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	 félreproduktív	szövegalkotás

E s zközök: 	 szövegrészlet

l)		 Elevenítsétek	fel	a	szereplők	nevét,	és	azokat	az	ismereteket,	amelyeket	a	névmáshasználatról,	
illetve	a	megszólításról	tanultatok!
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t/n)
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15 PErc

t/M)

tanár i 	 in s t rukc iók	

•		A	jellemzés	elkészítésekor	a	gyerekeknek	a	megadott	elemek	közül	valamennyit	fel	kell	használ-
niuk,	ám	ne	zárjuk	ki,	hogy	további,	saját	ötletekkel	bővítsék	ezek	körét,	amennyiben	az	nem	
sérti	meg	a	szövegösszefüggést.	

•		további	szempont,	hogy	a	toldalékokat	szabadon	változtathatják.	

cé l c sopor t 	 – 	 d i f fe renc iá lá s:  kreatív	 szövegalkotásra	 képes,	 átlagos	 munkatempóval	
dolgozó	gyerekek

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	 jellemzés,	indoklás-érvelés,	koherenciateremtés

Munka fo rmák: 	pármunka

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  írásbeli	szövegalkotás	megadott	információk	felhasználásával

E s zközök: 	szövegrészlet

M)		Alakítsatok	ki	egy	képet	Artúrról	a	megadott	kifejezések	segítségével!	
	 Használjátok	bátran	a	fantáziátokat	a	jellemzés	során!	
	 Ügyeljetek	arra,	hogy	a	szöveg	stílusához	illeszkedő	szavakat	használjatok!

taná r i 	 in s t rukc iók	

•	 A	 gyerekek	 hosszabb	 szöveget	 alkotnak.	 A	 szövegrész	 megírása	 befolyásolja	 a	 történet	
folytatását.	

•		kimondottan	gyorsan	dolgozó,	kreatív	gyerekeknek	adjuk	a	feladatot.		

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  kreatív	szövegalkotás,	koherenciateremtés,	párbeszéd-
írás,	felidézés,	történet	beépítése	a	történetbe,	felolvasás

cé l c sopor t 	– 	d i f fe renc iá lá s:  kreatív	szövegalkotásra	képes,	gyors	munkatempóval	dolgo-
zó	gyerekek

Munka fo rmák: 	pármunka

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	 írásbeli	szövegalkotás

E s zközök: 	 szövegrészlet





5 PErc 	+	házi	feladat

11.	oldal

15 PErc

t/cs2.

n)		tervezzétek	meg,	hogyan	tudtok	következtetni	a	hiányzó	eseményre!	
	 A	szöveget	alaposan	olvassátok	át,	majd	vonjatok	le	következtetéseket!	vajon	mi	is	játszódhatott	

le	a	dolgozószobában?	
	 A	párbeszédek	alkotásakor	legyetek	tekintettel	a	korra,	és	a	szöveg	stílusára!	
	 ne	használjatok	olyan	kifejezéseket,	amelyek	megsértik	a	stílus	egységességét!

taná r i 	 in s t rukc iók	

•		A	szövegpótlás	az	eddigieknél	nehezebb	feladat	lesz	a	gyerekeknek.	
•		komoly	figyelmet	igényel	az	előzmény	felidézése	és	a	következő	szövegrész	alapos	átolvasása.	

Ezért	a	gyerekek	először	olvassák	el	a	meglévő	szövegrészeket,	és	csak	utána	fogjanak	hozzá	a	
feladatmegoldáshoz.	

•		Mr.	lee	szövegét	közösen	találják	ki,	a	jegyző	pedig	írja	be	a	szövegrészletbe.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  szövegkoherencia-teremtés,	 párbeszédalkotás,	
következtetés

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  megbeszélés,	olvasás,	vita,	hiányos	szöveg	kiegészítése

E s zközök: 	projektmappa,	szövegrészlet

CS2. A feladat csak látszólag könnyű. 
	 Először	figyelmesen	olvassátok	el	az	egész	részletet,	majd	Mr.	lee	szövegének	beírása	előtt	min-

den	esetben	olvassátok	újra	a	gróf	válaszát!

taná r i 	 in s t rukc iók	

•	számoljon	be mindenki	a	saját	feladatáról.	
•	Hallgassák	meg	a	gyerekek	egymás	megoldását.	Ha	szükséges,	végezzenek	javításokat.	
•	A	végleges	verziót	írják	be	a	szövegbe,	és	a	produktumokat	fűzzék	be	a	projektmappába.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  értékelés,	bírálat,	döntés

Munka fo rmák:  projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  értékelés

E s zközök:  projektmappa,	szövegrészlet
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tanár i 	 in s t rukc iók	

•		A	gyerekek	–	a	szerepüknek	megfelelően	–	mondják	el	eddigi	tapasztalataikat	és	javaslataikat	
a	csoport	tevékenységével	kapcsolatosan.	

•		végül	a	csoportok	értékeljék	az	eddigi	munkát,	osszanak	dicséretkártyát	a	csoporttagoknak.	
•		bárki	tehet	javaslatot,	de	mindig	indokolnia	kell	a	véleményét.	
•		Egy	kártya	akkor	találja	meg	a	gazdáját,	ha	a	csoport	minden	tagja	egyetért	a	javaslattal.

k ieme l t 	ké s z s égek , 	képe s s égek: 	összefoglalás,	értékelés,	véleményalkotás,	javaslat	meg-
fogalmazása,	érvelés

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  beszélgetés,	megbeszélés

E s zközök: 	dicséretkártya,	projektmappa

értékElés	i.

Név dicsérEt	szövEgE

 





2. rész

Mr.	lEE	oklEvElEs	MAgándEtEktív

A	detektívet	Mr.	lee-nek	szólították.	A	metszett	üvegajtón	is	ez	díszelgett:	Mr.	lee	okleveles	magándetek-
tív.	nevéből	arra	gondolhatnánk,	hogy	valami	távol-keleti	ország	szülötte,	de	nem,	Mr.	lee	tősgyökeres	
európai	volt.	középmagas	termet,	kis	bajusz	és	a	híres	fürkésző,	apró	fekete	szemek.	Az	a	hír	járta	róla,	
hogy	akire	ránézett,	még	azt	is	bevallotta,	amit	soha	életében	nem	követett	el.	Az	igazi	nevét	senki	nem	
tudta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)		írd	meg	a	bekezdést	az	adatok	
segítségével!

tiszta,	Mr.	Lee,	kávé,	hideg,	tél,	
latyak,	hó,	porceláncsésze,	fehér,	
csillogó,	járda,	ablak,	úttest,	csúszós,	
kihalt utca
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–	nem-nem!	Azt	mondta,	egy	hónapot	pihen	–	kezdte	karola	néni,	aki	olyan	régen	volt	a	detektív	
szolgálatában,	hogy	nemcsak	szokásait,	de	a	gondolatait	is	ismerte.	

–	roppant	érdekes!	Maga	is	úgy	véli,	idejön?	–	kérdezte	Mr.	lee	a	kezét	dörzsölgetve.
–	Hát	mégis?
–	igen.	nyissa	ki	gyorsan	az	ajtót!		
Mire	a	hitetlenkedő	asszony	az	ajtóhoz	ért,	az	idegen	is	megtalálta	a	kaput,	és	úgy	belekapaszkodott	

a	csengőbe,	mintha	soha	többé	nem	akarná	elengedni.

H)		írd	meg	a	be-
kezdést	a	kép	
alapján!
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Nem	 sokkal	 később	 a	 fura	 figura	 ......................................	 a	

szobába.	 szemében	mélységes	 kétségbeesés	 .........................

...........	

Egy	szó	nélkül	......................................	a	közelebbi	fotelba.	

Aztán	egy	hirtelen	mozdulattal	......................................,	és	ugyan	azzal	a	lendülettel	tisztességesen	.........

.............................	a	fejét	a	falba.	karola	néni	csak	......................................,	és	úgy	......................................,	

hogy	még	a	száját	is	nyitva	.......................................	Mr.	lee	azonban	......................................,	és	a	felettébb	

furcsa	látogatót	egy	határozott	mozdulattal	......................................	a	karosszékbe.	Aztán	..........................

............,	......................................	a	kezét,	és	a	rá	jellemző	könnyed,	megnyugtató	hangon	...........................

...........	megszólaltatni.

A	férfi,	bár	......................................	úrrá	lenni	az	érzelmein,	még	mindig	csak	.......................................	

Aztán	......................................	a	homlokát,	és	feléjük	.......................................

–	Azt	hiszik,	megőrültem,	ugye?	–	kérdezte	hirtelen.

–	Mitagadás,	…	–	kezdett	bele	a	házvezetőnő,	de	Mr.	lee	még	időben	közbevágott.

–	Mitagadás...,	zaklatottnak	tűnik.

–	zaklatottnak?!	uram,	kíváncsi	 lennék,	ön	mit	 tenne,	ha	 ilyen	égbekiáltó	 szörnyűségeken	menne	

keresztül?!	

–	nagyon	kérem,	uram,	szedje	össze	magát!	–	bátorította	lee.	–	Azután	mondja	el	lépésről	lépésre,	

mi	történt	önnel!	karola	néni,	az	előbb	valami	látogatást	emlegetett,	induljon	nyugodtan.

–	ugyan	kit	látogathatnék	én	meg?	Aztán	meg	mit	csinál,	ha	ez	az	…	–	és	ki	tudja,	mivel	folytatta	

volna,	ha	Mr.	lee	nem	tessékeli	ki	gyorsan	a	szobából.

–	tehát,	uram,	miért	is	keresett	fel	ebben	a	szokatlanul	korai	órában?

–	A	nevem	valószínűleg	ismerős	lesz.	gróf	szentpétery	András	vagyok.

valóban,	a	detektív	már	hallotta	ezt	a	nevet.	szentpétery	volt	az	egyik	legnagyobb	kastély	tulajdo-

nosa,	aki	nyugdíjazása	óta	letét	ellenében	kölcsönöket	folyósított	–	igen	diszkrét	körülmények	között	–	a	

rászorulóknak.	Az	a	hír	járta,	hogy	a	legbefolyásosabb	emberek	is	tőle	kértek	kölcsön,	ha	megszorultak.	

ugyan	mi	történhetett,	hogy	ilyen	állapotba	került?	A	detektív	kíváncsian	várta	a	történetet.

–	Azt	hiszem,	nem	vesztegethetem	tovább	az	időt	–	folytatta	–,	ezért	is	siettem	ide	a	rendőrfelügyelő	

határozott	 tiltakozása	 ellenére,	 hogy	 a	 segítségét	 kérjem.	 Földalatti	 vasúttal	 jöttem,	mert	 a	 kocsisunk	

inkább	eltörte	 a	 lábát,	mintsem	hogy	dolgozzon.	nagyon	pórul	 jártam	vele.	 szíve	 szerint	 elmenne	 a	

munka	temetésére.	Meg	is	mondtam	neki,	keressen	más	helyet	magának,	mire	felépül,	én	nem	tartom	

tovább.	de	ez	mind	lényegtelen.

i)	Pótold	az	igéket	a	szövegben!
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röviden	összefoglalta	kisteleky	ottokár	látogatásának	célját,	és	a	letéti	megállapodást	a	gyémántról.	
–	vendégem	távoztával	–	folytatta	a	gróf	–	törtem	a	fejem,	hol	lenne	a	legnagyobb	biztonságban	a	rit-

ka	ékszer.	A	hó	ismét	esni	kezdett,	így	nem	vállalkoztam	arra,	hogy	bevigyem	a	bankban	lévő	széfembe,	
így	hát	bezártam	a	dolgozószobám	íróasztalába.	

Mr.	lee	egyre	izgatottabban	hallgatta	a	grófot.	tudta,	hogy	még	nincs	vége	a	történetnek.
–	 Este	 együtt	 vacsoráztunk	 a	 gyermekeimmel.	 Egy	darabig	 velünk	 volt	 báró	timóth	Elemér	 is,	 aki	

közvetlenül	a	vacsora	után	hirtelen	elhajtatott,	mert	félt,	hogy	az	időjárás	még	rosszabbra	fordul,	és	akár	
napokra	is	ott	ragadhat	a	kastélyban.	távozását	követően	a	szalonban	kávéztunk.	Elmeséltem	Artúrnak	és	
Anasztáziának	a	reggel	történteket,	csak	ügyfelem	nevét	hallgattam	el.	

J)	Folytasd	a	gróf	szövegét!
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Hedvig szolgálta fel a kávét.  

 

 

 

 

 

 

 

–	Menjen	ki,	kérem.	nem	látja,	hogy	zavar?		

k)	Folytasd	a	történetet	a	kép	
alapján!
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közben	 ...............................	 és	 ...............................	 sürgetett,	

hogy	 folytassam	 a	 történetet,	 és	 szerették	 volna	megnézni	 a	

híres	nyakéket	is.	...............................	azonban	ellenálltam	kíván-

csiságuknak,	és	nem	mutattam	meg	 ...............................	az	ék-

szert.

–	Hová	tetted?	–	kérdezte	................................

– Az íróasztalomba.

–	Reménykedjünk,	hogy	nem	törnek	be	az	éjjel.	Bosszantana,	ha	egy	tolvaj	láthatná	a	híres	....................

...........	-örökséget,	mi	meg	nem.	Ugye,	...............................?	–	tette	hozzá	csúfondáros	hangon	a	fiam.

– ...............................?!	–	nevetett	................................ 

Felbosszantott	a	gyermekek	élcelődése.

–	Itt	az	ideje,	hogy	lefeküdjünk.	...............................,	...............................,	jó	éjszakát!	–	és	felálltam.

–	ugyan,	...............................,	azt	az	íróasztalt	gyerekkoromban	ezerszer	kinyitottam	bármilyen	ócska	

szerszámmal.

Azt	 gondoltam,	 csak	 azért	 mondja,	 hogy	 ingereljen.	 Azonban,	 amikor	 elindultam,	 ő	 is	 felállt,	 és	

követett	a	szobámba.

–	Mondd,	apa!	nem	tudnál	adni	kétszáz	pengőt?

–	A	kérdésben,	fiam,	benne	volt	a	válasz	is.	Nem	tudnék!

–	Csak	még	egyszer,	utoljára	segíts,	kérlek,	különben	kitiltanak	a	klubból,	szégyenszemre.

–	Ez	csak	hasznodra	válna!	–	feleltem.

–	igazad	van,	de	azt	nyilván	te	sem	akarod,	hogy	a	becsületemet	elveszítsem.	

–	gondolkodtál	volna	inkább	akkor,	amikor	újfent	adósságba	verted	magad!

–	Jó,	ha	te	így,	akkor	találok	más	megoldást.	

–	Egy	fillért	sem	kapsz	tőlem!	–	kiáltottam,	mire	ő	szó	nélkül	kirohant,	és	becsapta	maga	mögött	az	

ajtót.

l)	Pótoljátok	a	hiányzó	neveket,	
névmásokat	és	megszólítá-
sokat!
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így	lett	közeli	barátja	a	báró	is.	ő	néhány	évvel	idősebb	Artúrnál,	kifogástalan	modorú,	mindenütt	meg-
fordult,	és	sok	mindent	látott,	mindamellett,	hogy	rendkívül	vonzó	férfi	is.	Ha	nem	lennék	meggyőződve	
megbízhatatlanságáról,	kimondottan	kellemes	embernek	tartanám.

M)	A	gróf	hosszabban	jellemzi	Artúrt.
írjátok	meg	a	hiányzó	részt	az	alábbi	infor-
mációk	segítségével!

A gróf:	a	 széltől	 is	óvta	a	fiát,	dühös,	özvegy,	
a	fiúnak	minden	kívánságát	 teljesítette,	csaló-
dott,	felesége	meghalt

Artúr: lóversenyezik,	 egy	 előkelő	 klub	 tagja,	
önfejű,	 nincs	 üzleti	 érzéke,	 gyenge	 fizikumú,	
harmadszor	kért	kölcsönt	egy	hónap	alatt,	nem	
lett	apja	utódja	a	birtokon,	felelőtlen,	megnyerő	
modorú,	kártyázik

.
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Amikor	egyedül	maradtam,	kinyitottam	az	íróasztalom	fiókját,	hogy	megnézzem,	biztonságban	van-e	a	
kincset	érő	ékszer,	majd	újra	bezártam.	Ezután	körbejártam	a	házat,	ellenőrizni,	vajon	minden	rendben	
van-e.	Mintha	megéreztem	volna	a	bajt,	Mr.	lee,	mindennek	magam	akartam	utánajárni.	Ahogy	jöttem	
le,	Anasztázia	éppen	a	hall	oldalsó	ablakát	zárta	be.

–	Mondd,	apa	–	kérdezte	kicsit	zavartan	–,	te	adtál	Hedvignek	kimenőt	ma	este?
– Én ugyan nem.
–	Furcsa,	mert	épp	most	jött	be	a	hátsó	bejáraton.	Biztosan	csak	az	oldalsó	kapuig	ment,	hogy	talál-

kozzék	azzal	a	furcsa	szerzettel.	Állandóan	a	parkban	mászkál	éjszaka.	Azt	hiszem,	ez	így	nem	igazán	biz-
tonságos. Talán szólni kellene neki.

Hedvig,	a	szobalány	még	csak	néhány	hónapja	van	nálam,	ő	a	kastély	földszintjén	lévő	cselédlakást	
lakja.	kiváló	ajánlásokkal	érkezett,	és	meg	is	vagyok	vele	elégedve,	kivéve,	hogy	mivel	igen	szemrevaló	
teremtés,	mindig	kerülgeti	őt	valaki.	nem	szeretem,	ha	idegenek	ólálkodnak	a	házam	körül.	Most	meg	
bosszúságomra	azzal	a	megbízhatatlan	kocsissal	udvaroltat	magának.

–	Beszélj	vele	magad,	vagy	majd	reggel	én,	ha	úgy	jobb	szeretnéd.	Biztos,	hogy	minden	rendesen	be	
van	zárva?

–	Nyugodj	meg,	minden!
–	Akkor	jó	éjszakát!	–	Felmentem	a	szobámba,	és	nem	sokkal	később	el	is	aludtam.
itt	megállt,	és	kérdőn	nézett	a	detektívre.
–	Megpróbálok	mindent	elmesélni	önnek,	Mr.	lee,	ami	kapcsolatban	lehet	az	üggyel.	de	kérem,	kér-

dezzen	közbe,	ha	nem	elég	világosan	mondanék	valamit.
–	Ellenkezőleg,	az	ön	beszámolója	rendkívül	alapos.
–	Mint	mondtam,	rögtön	el	is	aludtam,	és	a	felelősségtől,	gon-

dolom,	a	szokottnál	is	nyugtalanabb	volt	az	álmom.	körülbelül	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n)	Folytassátok	a	történetet!	
A	szövegben	legyen	párbeszéd	is!





–	Elég	volt,	apám!	Ezt	nem	tűröm	tovább	–	mondta.		–	Holnap	reggel	elhagyom	a	házadat,	és	látni	sem	
kívánlak	többé!

–	Elhagyod	ám,	de	nem	holnap,	hanem	most	azonnal.	A	rendőrök	kíséretében!	Ezt	nem	úszod	meg,	
fiatalember,	azt	garantálom.

–	Úgy	döntöttél,	kihívod	a	rendőrséget?	Nosza.	
Ekkorra	már	az	egész	ház	felriadt	a	kiabálástól	és	ajtócsapkodástól.	Anasztázia	volt	az	első,	aki	beron-

tott	a	szobába.	Egy	pillantást	vetett	a	nyakékre	és	Artúr	arcára,	felsikoltott,	és	ájultan	esett	össze.	
Az	inast	küldtem	el	a	rendőrökért.	Amikor	a	felügyelő	egy	rendőrrel	belépett	a	házba,	Artúr,	aki	addig	

konokul	összefont	karral	állt	ott,	megkérdezte,	hogy	szándékomban	áll-e	őt	lopással	vádolni.
–	Legalább	öt	percet	adj!	–	kérte.	–	Mindkettőnknek	jobb	lenne,	ha	erre	a	kis	 időre	elhagyhatnám	a	

házat.
–	Hogyne!	–	csattantam	fel.	–	Megint	a	könnyebb	utat	választanád,	és	megszöknél...	Még	mit	nem!
borzasztó	helyzetbe	kerültem.	
–	Fiam,	vállalnod	kell	a	felelősséget	a	tettedért.	Ha	nem	árulod	el,	hol	van	a	nyakék,	nem	segíthetek	

rajtad.	
–	Tartsd	meg	magadnak	a	segítségedet	–	válaszolta,	majd	egy	gúnyos	fintorral	az	arcán	hátat	fordított.	
Addigra	már	túlságosan	megmakacsolta	magát	ahhoz,	hogy	jobb	belátásra	bírjam.	nem	maradt	más	

hátra,	behívtam	a	felügyelőt,	és	átadtam	neki	a	fiút.	Azonnal	megmotozták,	átkutatták	a	szobáját	és	a	ház	
minden	zugát,	ahol	csak	elrejthette	a	követ.	gondolhatja,	semmi	nyomot	nem	találtak.	A	szerencsét	len	 
pedig	minden	győzködésünk	és	a	felügyelő	fenyegetése	ellenére	sem	volt	hajlandó	megszólalni.	így	az-
tán	elvitte	a	rendőrség.	én	pedig,	amint	végeztem	a	formaságokkal,	idesiettem,	hogy	segítséget	kérjek	
öntől.	





Amikor	egyedül	maradtam,	kinyitottam	az	íróasztalom	fiókját,	hogy	megnézzem,	biztonságban	van-e	a	
kincset	érő	ékszer,	majd	újra	bezártam.	Ezután	körbejártam	a	házat,	ellenőrizni,	vajon	minden	rendben	
van-e.	Mintha	megéreztem	volna	a	bajt,	Mr.	lee,	mindennek	magam	akartam	utánajárni.	Ahogy	jöttem	
le,	Anasztázia	éppen	a	hall	oldalsó	ablakát	zárta	be.

–	Mondd,	apa	–	kérdezte	kicsit	zavartan	–,	te	adtál	Hedvignek	kimenőt	ma	este?
– Én ugyan nem.
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Amikor	egyedül	maradtam,	kinyitottam	az	íróasztalom	fiókját,	hogy	megnézzem,	biztonságban	van-e	a	
kincset	érő	ékszer,	majd	újra	bezártam.	Ezután	körbejártam	a	házat,	ellenőrizni,	vajon	minden	rendben	
van-e.	Mintha	megéreztem	volna	a	bajt,	Mr.	lee,	mindennek	magam	akartam	utánajárni.	Ahogy	jöttem	
le,	Anasztázia	éppen	a	hall	oldalsó	ablakát	zárta	be.

–	Mondd,	apa	–	kérdezte	kicsit	zavartan	–,	te	adtál	Hedvignek	kimenőt	ma	este?
– Én ugyan nem.
–	Furcsa,	mert	épp	most	jött	be	a	hátsó	bejáraton.	Biztosan	csak	az	oldalsó	kapuig	ment,	hogy	talál-

kozzék	azzal	a	furcsa	szerzettel.	Állandóan	a	parkban	mászkál	éjszaka.	Azt	hiszem,	ez	így	nem	igazán	biz-
tonságos. Talán szólni kellene neki.

Hedvig,	a	szobalány	még	csak	néhány	hónapja	van	nálam,	ő	a	kastély	földszintjén	lévő	cselédlakást	
lakja.	kiváló	ajánlásokkal	érkezett,	és	meg	is	vagyok	vele	elégedve,	kivéve,	hogy	mivel	igen	szemrevaló	
teremtés,	mindig	kerülgeti	őt	valaki.	nem	szeretem,	ha	idegenek	ólálkodnak	a	házam	körül.	Most	meg	
bosszúságomra	azzal	a	megbízhatatlan	kocsissal	udvaroltat	magának.

–	Beszélj	vele	magad,	vagy	majd	reggel	én,	ha	úgy	jobb	szeretnéd.	Biztos,	hogy	minden	rendesen	be	
van	zárva?

–	Nyugodj	meg,	minden!
–	Akkor	jó	éjszakát!	–	Felmentem	a	szobámba,	és	nem	sokkal	később	el	is	aludtam.
itt	megállt,	és	kérdőn	nézett	a	detektívre.
–	Megpróbálok	mindent	elmesélni	önnek,	Mr.	lee,	ami	kapcsolatban	lehet	az	üggyel.	de	kérem,	kér-

dezzen	közbe,	ha	nem	elég	világosan	mondanék	valamit.
–	Ellenkezőleg,	az	ön	beszámolója	rendkívül	alapos.
–	Mint	mondtam,	rögtön	el	is	aludtam,	és	a	felelősségtől,	gon-

dolom,	a	szokottnál	is	nyugtalanabb	volt	az	álmom.	körülbelül	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n)	Folytassátok	a	történetet!	
A	szövegben	legyen	párbeszéd	is!





–	Elég	volt,	apám!	Ezt	nem	tűröm	tovább	–	mondta.		–	Holnap	reggel	elhagyom	a	házadat,	és	látni	sem	
kívánlak	többé!

–	Elhagyod	ám,	de	nem	holnap,	hanem	most	azonnal.	A	rendőrök	kíséretében!	Ezt	nem	úszod	meg,	
fiatalember,	azt	garantálom.

–	Úgy	döntöttél,	kihívod	a	rendőrséget?	Nosza.	
Ekkorra	már	az	egész	ház	felriadt	a	kiabálástól	és	ajtócsapkodástól.	Anasztázia	volt	az	első,	aki	beron-

tott	a	szobába.	Egy	pillantást	vetett	a	nyakékre	és	Artúr	arcára,	felsikoltott,	és	ájultan	esett	össze.	
Az	inast	küldtem	el	a	rendőrökért.	Amikor	a	felügyelő	egy	rendőrrel	belépett	a	házba,	Artúr,	aki	addig	

konokul	összefont	karral	állt	ott,	megkérdezte,	hogy	szándékomban	áll-e	őt	lopással	vádolni.
–	Legalább	öt	percet	adj!	–	kérte.	–	Mindkettőnknek	jobb	lenne,	ha	erre	a	kis	 időre	elhagyhatnám	a	

házat.
–	Hogyne!	–	csattantam	fel.	–	Megint	a	könnyebb	utat	választanád,	és	megszöknél...	Még	mit	nem!
borzasztó	helyzetbe	kerültem.	
–	Fiam,	vállalnod	kell	a	felelősséget	a	tettedért.	Ha	nem	árulod	el,	hol	van	a	nyakék,	nem	segíthetek	

rajtad.	
–	Tartsd	meg	magadnak	a	segítségedet	–	válaszolta,	majd	egy	gúnyos	fintorral	az	arcán	hátat	fordított.	
Addigra	már	túlságosan	megmakacsolta	magát	ahhoz,	hogy	jobb	belátásra	bírjam.	nem	maradt	más	

hátra,	behívtam	a	felügyelőt,	és	átadtam	neki	a	fiút.	Azonnal	megmotozták,	átkutatták	a	szobáját	és	a	ház	
minden	zugát,	ahol	csak	elrejthette	a	követ.	gondolhatja,	semmi	nyomot	nem	találtak.	A	szerencsétlen	 
pedig	minden	győzködésünk	és	a	felügyelő	fenyegetése	ellenére	sem	volt	hajlandó	megszólalni.	így	az-
tán	elvitte	a	rendőrség.	én	pedig,	amint	végeztem	a	formaságokkal,	idesiettem,	hogy	segítséget	kérjek	
öntől.	
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Mr.	lee	néhány	percig	csöndben	ült.
–	gyakran	fogadnak	látogatókat?	–	kérdezte	aztán.
–	Egyáltalán	nem.	néha	eljön	hozzánk	a	szomszéd	birtokos	a	leányával,	no	meg	Artúr	egy-egy	barátja.	

Mint	már	mondtam,	timóth	báró	többször	is	megfordult	nálunk	az	utóbbi	időben.	Más	nem	volt	ott,	azt	
hiszem.

–  

 

–	Artúr	igen.	Anasztázia	és	én	inkább	otthon	vagyunk,	olvasgatunk,	beszélgetünk.	nem	szeretjük	a	
zajos	estélyeket.

–  

–	igen,	ez	igaz.	de	ő	nagyon	csöndes	természetű.	Meg	már	huszonnégy	éves.
–  

 

–	de	még	mennyire!	ő	talán	még	nálam	is	jobban	szenved.
–  

–	bárcsak	kételkedhetnénk!	de	a	saját	szemünkkel	láttuk	a	nyakéket	a	kezében…
–  

 

–	igen,	az	aranylapok	elcsavarodtak.
–  

–	Az	isten	áldja	meg!	Ha	ártatlan,	miért	hallgat?
–  

 

 

 

–	Azt	mondta,	valószínűleg	Artúr	okozta,	amikor	becsukta	a	hálószobája	ajtaját.
–  

 

 

–	reménykedik…
–  

 

 

–	Most	kopogtatják	a	faburkolatot,	és	vizsgálják	a	bútorokat.	valóban	teljes	erővel	dolgoznak,	és	még	
ma	a	kertet	is	átvizsgálják.

cs2.		írjátok	meg	a	párbeszéd	hiányzó	
részeit!





Abban	a	pillanatban	kopogtak	az	ajtón,	és	karola	néni	lépett	be.	Mr.	lee	olyan	lendületben	volt,	hogy	
folytatta	mondandóját.

–	Egyet	áruljon	el,	gróf	úr!	Ha	a	rendőrség	ilyen	makulátlan	munkát	végez,	mit	keres	ön	az	én	irodám-
ban?	nos,	drága	uram	–	 folytatta	egyre	 türelmetlenebbül	Mr.	 lee	–,	 tényleg	nem	nyilvánvaló	önnek,	
hogy	ez	az	ügy	sokkal	bonyo	lul	tabb,	mint	ahogy	azt	eredetileg	feltételezte?	vegyük	csak	szemügyre	az	
elméletét!	ön,	aki	a	legjobban	ismeri	a	fiát,	azt	gondolja,	hogy	vállalva	a	kockázatot,	bemerészkedett	a	
dolgozószobába,	kinyitotta	az	íróasztalt,	nagy	erővel	kitörte	a	gyémántot,	elment	valahová,	elrejtette	azt	
az	egyet,	méghozzá	olyan	ügyesen,	hogy	nem	találja	senki,	aztán	a	maradék	tizennyolc	kővel	visszatért,	
és	kitette	magát	annak	a	veszélynek,	hogy	rajtakapják	a	lopáson?	kérdem	én,	ön	tényleg	erre	a	következ-
tetésre	jutott?

–	Ha	nem	így	történt,	akkor	hogy?	–	kérdezte	a	gróf	kétségbeesetten.	–	Ha	nem	Artúr	volt,	vajon	miért	
hallgat	olyan	makacsul?

–	Atyám-uram,	maga	még	mindig	itt	van?	na,	látja,	Mr.	lee!	én	mondtam,	legyen	óvatosabb.	biztos	
vagyok	benne,	hogy	egy	falatot	sem	evett	még	ma.	Maga	pedig,	uram,	fejezze	be	a	mondókáját,	az	már	
Mr.	lee	dolga,	hogy	kiderítse	az	igazságot	–	mondta	karola	néni,	és	csípőre	tett	kézzel	várakozott.	

–	köszönjük,	karola	néni,	ennyi	elég	is	volt!	Most	pedig,	ha	a	gróf	úrnak	is	megfelel,	elmegyek	vele	
a	kastélyba.	rá	kell	szánnom	egy-két	órát,	hogy	egy	kicsit	részletesebben	megvizsgáljam	ezt	az	ügyet.	
Megígérem,	hogy	amikor	hazajövök,	megeszek	mindent,	még	a	jövő	heti	reggelimet	is.

A	két	férfi	elindult	a	tett	színhelyére.	Az	úton	Mr.	lee	nem	szólt	egy	szót	sem.	állát	a	mellére	hajtotta,	
kalapját	a	szemébe	húzta,	úgy	ült	gondolataiba	mélyedve.	
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Abban	a	pillanatban	kopogtak	az	ajtón,	és	karola	néni	lépett	be.	Mr.	lee	olyan	lendületben	volt,	hogy	
folytatta	mondandóját.

–	Egyet	áruljon	el,	gróf	úr!	Ha	a	rendőrség	ilyen	makulátlan	munkát	végez,	mit	keres	ön	az	én	irodám-
ban?	nos,	drága	uram	–	 folytatta	egyre	 türelmetlenebbül	Mr.	 lee	–,	 tényleg	nem	nyilvánvaló	önnek,	
hogy	ez	az	ügy	sokkal	bonyo	lul	tabb,	mint	ahogy	azt	eredetileg	feltételezte?	vegyük	csak	szemügyre	az	
elméletét!	ön,	aki	a	legjobban	ismeri	a	fiát,	azt	gondolja,	hogy	vállalva	a	kockázatot,	bemerészkedett	a	
dolgozószobába,	kinyitotta	az	íróasztalt,	nagy	erővel	kitörte	a	gyémántot,	elment	valahová,	elrejtette	azt	
az	egyet,	méghozzá	olyan	ügyesen,	hogy	nem	találja	senki,	aztán	a	maradék	tizennyolc	kővel	visszatért,	
és	kitette	magát	annak	a	veszélynek,	hogy	rajtakapják	a	lopáson?	kérdem	én,	ön	tényleg	erre	a	következ-
tetésre	jutott?

–	Ha	nem	így	történt,	akkor	hogy?	–	kérdezte	a	gróf	kétségbeesetten.	–	Ha	nem	Artúr	volt,	vajon	miért	
hallgat	olyan	makacsul?

–	Atyám-uram,	maga	még	mindig	itt	van?	na,	látja,	Mr.	lee!	én	mondtam,	legyen	óvatosabb.	biztos	
vagyok	benne,	hogy	egy	falatot	sem	evett	még	ma.	Maga	pedig,	uram,	fejezze	be	a	mondókáját,	az	már	
Mr.	lee	dolga,	hogy	kiderítse	az	igazságot	–	mondta	karola	néni,	és	csípőre	tett	kézzel	várakozott.	

–	köszönjük,	karola	néni,	ennyi	elég	is	volt!	Most	pedig,	ha	a	gróf	úrnak	is	megfelel,	elmegyek	vele	
a	kastélyba.	rá	kell	szánnom	egy-két	órát,	hogy	egy	kicsit	részletesebben	megvizsgáljam	ezt	az	ügyet.	
Megígérem,	hogy	amikor	hazajövök,	megeszek	mindent,	még	a	jövő	heti	reggelimet	is.

A	két	férfi	elindult	a	tett	színhelyére.	Az	úton	Mr.	lee	nem	szólt	egy	szót	sem.	állát	a	mellére	hajtotta,	
kalapját	a	szemébe	húzta,	úgy	ült	gondolataiba	mélyedve.	





Mr.	lee	néhány	percig	csöndben	ült.
–	gyakran	fogadnak	látogatókat?	–	kérdezte	aztán.
–	Egyáltalán	nem.	néha	eljön	hozzánk	a	szomszéd	birtokos	a	leányával,	no	meg	Artúr	egy-egy	barátja.	

Mint	már	mondtam,	timóth	báró	többször	is	megfordult	nálunk	az	utóbbi	időben.	Más	nem	volt	ott,	azt	
hiszem.

–  

 

–	Artúr	igen.	Anasztázia	és	én	inkább	otthon	vagyunk,	olvasgatunk,	beszélgetünk.	nem	szeretjük	a	
zajos	estélyeket.

–  

–	igen,	ez	igaz.	de	ő	nagyon	csöndes	természetű.	Meg	már	huszonnégy	éves.
–  

 

–	de	még	mennyire!	ő	talán	még	nálam	is	jobban	szenved.
–  

–	bárcsak	kételkedhetnénk!	de	a	saját	szemünkkel	láttuk	a	nyakéket	a	kezében…
–  

 

–	igen,	az	aranylapok	elcsavarodtak.
–  

–	Az	isten	áldja	meg!	Ha	ártatlan,	miért	hallgat?
–  

 

 

 

–	Azt	mondta,	valószínűleg	Artúr	okozta,	amikor	becsukta	a	hálószobája	ajtaját.
–  

 

 

–	reménykedik…
–  

 

 

–	Most	kopogtatják	a	faburkolatot,	és	vizsgálják	a	bútorokat.	valóban	teljes	erővel	dolgoznak,	és	még	
ma	a	kertet	is	átvizsgálják.

cs2.		írjátok	meg	a	párbeszéd	hiányzó	
részeit!





Abban	a	pillanatban	kopogtak	az	ajtón,	és	karola	néni	lépett	be.	Mr.	lee	olyan	lendületben	volt,	hogy	
folytatta	mondandóját.

–	Egyet	áruljon	el,	gróf	úr!	Ha	a	rendőrség	ilyen	makulátlan	munkát	végez,	mit	keres	ön	az	én	irodám-
ban?	nos,	drága	uram	–	 folytatta	egyre	 türelmetlenebbül	Mr.	 lee	–,	 tényleg	nem	nyilvánvaló	önnek,	
hogy	ez	az	ügy	sokkal	bonyo	lul	tabb,	mint	ahogy	azt	eredetileg	feltételezte?	vegyük	csak	szemügyre	az	
elméletét!	ön,	aki	a	legjobban	ismeri	a	fiát,	azt	gondolja,	hogy	vállalva	a	kockázatot,	bemerészkedett	a	
dolgozószobába,	kinyitotta	az	íróasztalt,	nagy	erővel	kitörte	a	gyémántot,	elment	valahová,	elrejtette	azt	
az	egyet,	méghozzá	olyan	ügyesen,	hogy	nem	találja	senki,	aztán	a	maradék	tizennyolc	kővel	visszatért,	
és	kitette	magát	annak	a	veszélynek,	hogy	rajtakapják	a	lopáson?	kérdem	én,	ön	tényleg	erre	a	következ-
tetésre	jutott?

–	Ha	nem	így	történt,	akkor	hogy?	–	kérdezte	a	gróf	kétségbeesetten.	–	Ha	nem	Artúr	volt,	vajon	miért	
hallgat	olyan	makacsul?

–	Atyám-uram,	maga	még	mindig	itt	van?	na,	látja,	Mr.	lee!	én	mondtam,	legyen	óvatosabb.	biztos	
vagyok	benne,	hogy	egy	falatot	sem	evett	még	ma.	Maga	pedig,	uram,	fejezze	be	a	mondókáját,	az	már	
Mr.	lee	dolga,	hogy	kiderítse	az	igazságot	–	mondta	karola	néni,	és	csípőre	tett	kézzel	várakozott.	

–	köszönjük,	karola	néni,	ennyi	elég	is	volt!	Most	pedig,	ha	a	gróf	úrnak	is	megfelel,	elmegyek	vele	
a	kastélyba.	rá	kell	szánnom	egy-két	órát,	hogy	egy	kicsit	részletesebben	megvizsgáljam	ezt	az	ügyet.	
Megígérem,	hogy	amikor	hazajövök,	megeszek	mindent,	még	a	jövő	heti	reggelimet	is.

A	két	férfi	elindult	a	tett	színhelyére.	Az	úton	Mr.	lee	nem	szólt	egy	szót	sem.	állát	a	mellére	hajtotta,	
kalapját	a	szemébe	húzta,	úgy	ült	gondolataiba	mélyedve.	





Mr.	lee	néhány	percig	csöndben	ült.
–	gyakran	fogadnak	látogatókat?	–	kérdezte	aztán.
–	Egyáltalán	nem.	néha	eljön	hozzánk	a	szomszéd	birtokos	a	leányával,	no	meg	Artúr	egy-egy	barátja.	

Mint	már	mondtam,	timóth	báró	többször	is	megfordult	nálunk	az	utóbbi	időben.	Más	nem	volt	ott,	azt	
hiszem.

–  

 

–	Artúr	igen.	Anasztázia	és	én	inkább	otthon	vagyunk,	olvasgatunk,	beszélgetünk.	nem	szeretjük	a	
zajos	estélyeket.

–  

–	igen,	ez	igaz.	de	ő	nagyon	csöndes	természetű.	Meg	már	huszonnégy	éves.
–  

 

–	de	még	mennyire!	ő	talán	még	nálam	is	jobban	szenved.
–  

–	bárcsak	kételkedhetnénk!	de	a	saját	szemünkkel	láttuk	a	nyakéket	a	kezében…
–  

 

–	igen,	az	aranylapok	elcsavarodtak.
–  

–	Az	isten	áldja	meg!	Ha	ártatlan,	miért	hallgat?
–  

 

 

 

–	Azt	mondta,	valószínűleg	Artúr	okozta,	amikor	becsukta	a	hálószobája	ajtaját.
–  

 

 

–	reménykedik…
–  

 

 

–	Most	kopogtatják	a	faburkolatot,	és	vizsgálják	a	bútorokat.	valóban	teljes	erővel	dolgoznak,	és	még	
ma	a	kertet	is	átvizsgálják.

cs2.		írjátok	meg	a	párbeszéd	hiányzó	
részeit!





Abban	a	pillanatban	kopogtak	az	ajtón,	és	karola	néni	lépett	be.	Mr.	lee	olyan	lendületben	volt,	hogy	
folytatta	mondandóját.

–	Egyet	áruljon	el,	gróf	úr!	Ha	a	rendőrség	ilyen	makulátlan	munkát	végez,	mit	keres	ön	az	én	irodám-
ban?	nos,	drága	uram	–	 folytatta	egyre	 türelmetlenebbül	Mr.	 lee	–,	 tényleg	nem	nyilvánvaló	önnek,	
hogy	ez	az	ügy	sokkal	bonyo	lul	tabb,	mint	ahogy	azt	eredetileg	feltételezte?	vegyük	csak	szemügyre	az	
elméletét!	ön,	aki	a	legjobban	ismeri	a	fiát,	azt	gondolja,	hogy	vállalva	a	kockázatot,	bemerészkedett	a	
dolgozószobába,	kinyitotta	az	íróasztalt,	nagy	erővel	kitörte	a	gyémántot,	elment	valahová,	elrejtette	azt	
az	egyet,	méghozzá	olyan	ügyesen,	hogy	nem	találja	senki,	aztán	a	maradék	tizennyolc	kővel	visszatért,	
és	kitette	magát	annak	a	veszélynek,	hogy	rajtakapják	a	lopáson?	kérdem	én,	ön	tényleg	erre	a	következ-
tetésre	jutott?

–	Ha	nem	így	történt,	akkor	hogy?	–	kérdezte	a	gróf	kétségbeesetten.	–	Ha	nem	Artúr	volt,	vajon	miért	
hallgat	olyan	makacsul?

–	Atyám-uram,	maga	még	mindig	itt	van?	na,	látja,	Mr.	lee!	én	mondtam,	legyen	óvatosabb.	biztos	
vagyok	benne,	hogy	egy	falatot	sem	evett	még	ma.	Maga	pedig,	uram,	fejezze	be	a	mondókáját,	az	már	
Mr.	lee	dolga,	hogy	kiderítse	az	igazságot	–	mondta	karola	néni,	és	csípőre	tett	kézzel	várakozott.	

–	köszönjük,	karola	néni,	ennyi	elég	is	volt!	Most	pedig,	ha	a	gróf	úrnak	is	megfelel,	elmegyek	vele	
a	kastélyba.	rá	kell	szánnom	egy-két	órát,	hogy	egy	kicsit	részletesebben	megvizsgáljam	ezt	az	ügyet.	
Megígérem,	hogy	amikor	hazajövök,	megeszek	mindent,	még	a	jövő	heti	reggelimet	is.

A	két	férfi	elindult	a	tett	színhelyére.	Az	úton	Mr.	lee	nem	szólt	egy	szót	sem.	állát	a	mellére	hajtotta,	
kalapját	a	szemébe	húzta,	úgy	ült	gondolataiba	mélyedve.	
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t/3.

3. a nyomozás

tanár i 	 in s t rukc iók	

•		A	gyerekek	egészítsék	ki	a	2.	feladatban	lévő	táblázatot.	
•		gyűjtsék	ki	a	második	rész	szereplőit,	és	osszák	fel	egymás	közt	őket.	
•		Az	új	szereplőket	írják	be	a	táblázatba.	keressék	ki	a	szövegből	a	táblázat	szempontjai	szerinti	

információkat.	 Ezeket	 a	 füzetükbe	 jegyezzék	 le,	majd	a	megbeszélést	 követően	 rögzítsék	a	
projektmappába.	

•		A	szöveget	csak	azoknak	a	gyerekeknek	kell	használniuk,	akik	nem	emlékeznek	pontosan	a	
történetre.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  válogató	olvasás,	információkeresés	és	-rendszerezés

cé lc sopor t 	– 	d i f fe renc iá lá s: 	a	gyerekek	munkatempója	szerint	egy,	illetve	két	szereplővel	
kapcsolatos	információk	összegyűjtése

Munka fo rmák:  egyéni,	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	megbeszélés, feladatmegoldás	

E s zközök: 	projektmappa,	3.	rész

A	nyoMozás

3. Mit tudtunk meg róla? egészítsétek ki a 2. feladatban lévő táblázatot további információkkal!

tanár i 	 in s t rukc iók	

•		A	gyerekek	olvassák	fel	az	o)–s)	feladathoz	megadott	szövegrészeket.	Próbálják	rekonstruálni	
az	eseményeket,	és	hozzáilleszteni	az	előzményekhez.	

•		beszéljék	meg	a	feladatokat	a	projektmappában	lévő	szempontok	szerint.	
•		A	füzetükbe	dolgozzanak,	és	csak	a	megbeszélés-értékelés	után	írják	megoldásaikat	a	szöveg-

be.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	 felolvasás





13.	oldal

Házi	FElAdAt

t/P)

13.	oldal

Házi	FElAdAt

t/o)

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	 felolvasás, megbeszélés

E s zközök: 	szövegrészek

tanár i 	 in s t rukc iók	

•	 A	gyerekek	ezen	a	ponton	még	nincsenek	tisztában	az	eseményekkel,	nyomokkal.	Ez	a	feladat	
a	kifejleti	jóslathoz	hasonlóan	feltételezéseket	tartalmaz.	

•		Ha	minden	 kiderül,	 érdemes	 visszatérni	 ehhez	 a	 feladathoz,	 és	 pontosítani	 a	 „notesz”	 tar-
talmát.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	 kifejleti	 jóslatok	alkotása,	az	írásmű	céljához	adekvát	
kifejtés

cé l c sopor t 	 – 	d i f fe renc iá lá s:  kreatív	gyerekek

Munka fo rmák: 	egyéni

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	írásbeli	szövegalkotás

E s zközök: 	 szövegrészlet

o)		következtess	az	eddigi	szöveg	alapján!	ne	felejtsd	el,	hogy	a	jegyzetet	a	detektív	önmaga	számára	
készíti!	Próbáld	elképzelni,	milyen	emlékeztetőt	készít!

taná r i 	 in s t rukc iók	

•	 A	feladat	célja	a	meggyőzés	gyakorlása	érvekkel.	
•		A	feladatmegoldás	azt	igényli,	hogy	a	gyerekek	gondolják	végig	az	előzményeket,	illetve	kifej-

leti	jóslatokat	alkossanak	azzal	kapcsolatban,	mi	lehetett	az	oka	Artúr	viselkedésének.	érveiket	
ezután	fogalmazzák	meg,	és	írják	le.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  koherenciateremtés,	érvelés

cé l c sopor t 	 – 	d i f fe renc iá lá s: 	 érvek	megfogalmazásában	gyengébb	képességű	gyerekek

Munka fo rmák: 	 egyéni





13.	oldal

Házi	FElAdAt

t/r)

13.	oldal

Házi	FElAdAt

t/Q)

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  írásbeli	szövegalkotás

E s zközök: 	 szövegrészlet

P)		 gondold	 végig	 az	 előzményeket,	 és	 annak	 alapján	 fogalmazd	meg,	mi	 lehetett	 az	 oka	 Artúr	
viselkedésének!

taná r i 	 in s t rukc iók	

A	feladatban	felhasználva	az	ismert	információkat,	Mr.	lee	véleményét	kell	kifejteni.	itt	elsősorban	
a	háttérszövegek	adhatnak	támpontot	a	megoldáshoz.	

k ieme l t 	ké s z s égek , 	képe s s égek:  véleményalkotás,	háttérszövegek	értelmezése,	következ-
tetések	

cé l c sopor t 	 – 	d i f fe renc iá lá s: 	 olvasási	és	szövegalkotási	problémával	küszködő	gyerekek

Munka fo rmák:  egyéni

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	hiányos	szöveg	kiegészítése,	szövegelemzés

E s zközök:  szövegrészlet

Q)	 Mielőtt	hozzáfogsz	a	 feladathoz,	 idézd	 fel,	miből	 lehet	következtetni	 a	detektív	 véleményére:	
mikor	mondja	ki	azt,	hol	utal	rá!	segítenek	a	detektív	háttérszövegei.

taná r i 	 in s t rukc iók	

•		A	feladat	célja	a	kérdéstechnika	gyakoroltatása.	
•		itt	már	a	gyerekek	birtokában	vannak	néhány	információnak,	és	kifejleti	jóslatokat	is	alkottak.	

ugyanakkor	a	helyzetben	is	történik	valami	(Anasztázia	hazudik,	zavarba	jön),	amit	a	nyomozó	
észrevesz.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  kérdéstechnika,	koherenciateremtés

cé lc sopor t 	 – 	 d i f fe renc iá lá s:  párbeszédírásban	 és	 kérdezéstechnikában	 kevésbé	 jártas	
gyerekek

Munka fo rmák:  egyéni
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Házi	FElAdAt

t/s)

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	hiányos	szöveg	kiegészítése

E s zközök: 	 szövegrészlet

r)		 olvasd	el	figyelmesen	a	megírandó	párbeszédet	megelőző	és	követő	részt!	úgy	fogalmazd	meg	
és	illeszd	be	a	kérdéseket,	hogy	a	szöveg	logikus,	összefüggő	maradjon!	olyan	kérdéseket	találj	
ki,	amelyek	a	kínos	helyzetet	tisztázhatják:	rákérdezés	feltételezésre,	visszakérdezés	stb.

taná r i 	 in s t rukc iók: 	 cselekvést	 leíró	 szövegtípus	 keretében	 írják	 le	 a	 gyerekek,	 hogy	mit	
figyelt,	mit	érintett	meg,	mit	vizsgált	tüzetesebben	stb.	Mr.	lee.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  cselekvést	leíró	szövegtípus	alkotása

cé lc sopor t 	 – 	d i f fe renc iá lá s: 	 a	témában	jártas	gyerekek

Munka fo rmák: 	 egyéni

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  írásbeli	szövegalkotás	kritériumok	alapján

E s zközök:  projektmappa, szövegrészlet

s)		 Elevenítsd	fel	olvasmány-	és	filmélményeidet,	és	idézd	fel,	mi	mindent	vizsgál	meg	egy	detektív!	
Mi	lehet	számára	bűnjel?

taná r i 	 in s t rukc iók

•	számoljon	be mindenki	a	saját	feladatáról.
•	Hallgassák	meg	a	gyerekek	egymás	megoldását.	Ha	szükséges,	végezzenek	javításokat.	
•	A	végleges	verziót	írják	be	a	szövegbe,	és	a	produktumokat	fűzzék	be	a	projektmappába.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  értékelés,	bírálat,	döntés

Munka fo rmák:  projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	 értékelés

E s zközök:  projektmappa,	szövegrészlet
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t/cs3.

taná r i 	 in s t rukc iók	

•		Első	 lépésként	 gyűjtsenek	 a	 gyerekek	bútorokat,	 tárgyakat,	 amelyek	 egy	 fényűző	 szobában	
lehetnek.	Hívjuk	fel	a	figyelmüket	a	logikus	sorrendre,	a	leíró	helyzetére,	nézőpontjára,	ahogy	
azt	már	az	előzőekben	tanulták.	

•		Ezt	követően	a	csoportok	jegyezzék	fel	ötleteiket,	majd	lássanak	hozzá	a	szoba	leírásához.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  leírás,	kreatív	szövegalkotás

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  írásbeli	szövegalkotás	

E s zközök:  projektmappa, szövegrészlet

CS3.  Gyűjtsetek olyan bútorokat, tárgyakat, amelyek egy fényűző szobában lehetnek!
	 Figyeljetek	a	logikus	sorrendre,	a	leíró	helyzetére,	nézőpontjára!
	 Ezt	követően	jegyezzétek	fel	ötleteiket,	majd	lássatok	hozzá	a	szoba	leírásához!

taná r i 	 in s t rukc iók	

•		Az	előre-hátrautalás,	 a	 tematikus	 kulcsszavak	 jelentőségét	 a	 szöveg	érthetőségében	 játszott	
szerepét	gyakoroltatjuk.	

•		A	gyerekeknek	az	előzményeket	fel	kell	idézniük,	hogy	a	feladatot	meg	tudják	oldani.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	 a	 tematikus	 kulcsszavak	 használata,	 koherenciate-
remtés

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  szövegkiegészítés

E s zközök:  projektmappa, szövegrészlet

CS4.  A feladatban használjátok a szereplők nevét és rangját, beosztását különböző variációk-
ban!
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taná r i 	 in s t rukc iók	

•		A	 feladat	 részben	a	motivációt	erősíti,	 részben	 ismét	a	 leírás	szövegtípusát	gyakoroltatja,	az	
eddigiekhez	képest	megfordítva.	

•		itt	a	verbális	információt	kell	képszerűvé	tenni,	azaz	dekódolni	és	megjeleníteni.	
•	 A	 gyerekeknek	 fel	 kell	 idézniük,	 ki	 mit	mondott,	 gondolt	 a	 kocsisról,	 és	 ezek	 alapján	 kell	

kiválasztani	a	rajzok	közül	a	megfelelő	részeket,	majd	beragasztani	a	keretbe.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	 szöveg	képszerűsítése,	rész-egész	viszony

Munka fo rmák:  projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	 képalkotás

E s zközök: 	projektmappa, szövegrészlet,	képrészletek,	olló,	ragasztó

Cs5. elevenítsétek fel, ki mit mondott eddig a pontig a kocsisról!
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taná r i 	 in s t rukc iók

A	leveleket	vágjuk	darabokra,	és	egy	borítékban	adjuk	oda	a	csoportoknak. 

A	puzzle	a	szöveg	teljessé	tételéhez	valamennyi	szövegalkotó	képességet	mozgósítja.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  szövegrekonstrukció

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	puzzle

E s zközök:  projektmappa,	szövegrészlet,	ragasztó 

CS6. Rakjátok össze a lapot, és fény derül egy rejtélyre!





Drága jó Édesapám!

Remélem, levelem jó egészségben találja.
Azért írok most magának, mert nem fogja elhinni, mek-

kora csuda dolog történt. A gróf úrnak adott egy másik úr egy 
nagy, csillogó nyakravalót. 

Hát rögtön Édesapámra gondoltam, hogy milyen jó 
volna nekünk egy ekkora nagy kincs. Meghozná a szerencsé-
nket – ahogy mondani szokta.

Gondolkodtam rajta, hogy már nagy vagyok én is, itt 
lenne az ideje, hogy valamit tegyek a családért, de Péter na-
gyon megszidott, sot még meg is fenyegetett. Pedig nem félek 
én a nyirkos börtöntol, ott is ellennék szívesen a patkányok 
között, ha ettol Édesapámnak könnyebb lenne a sora.

Már nagyon várom, hogy újra együtt lehessünk. Jó 
lenne megint pecázni a tónál meg kirándulni a hegyekben, 
szarvast lesni, nyulakra vadászni – ha csak játékból is.

         
     Addig is tisztelettel csókolja:  

fia, Palika

´́

´́
´́





Drága jó Édesapám!

Remélem, levelem jó egészségben találja.
Azért írok most magának, mert nem fogja elhinni, mek-

kora csuda dolog történt. A gróf úrnak adott egy másik úr egy 
nagy, csillogó nyakravalót. 

Hát rögtön Édesapámra gondoltam, hogy milyen jó 
volna nekünk egy ekkora nagy kincs. Meghozná a szerenc-
sénket – ahogy mondani szokta.

Gondolkodtam rajta, hogy már nagy vagyok én is, itt 
lenne az ideje, hogy valamit tegyek a családért, de Péter nagy-
on megszidott, sot még meg is fenyegetett. Pedig nem félek én 
a nyirkos börtöntol, ott is ellennék szívesen a patkányok között, 
ha ettol Édesapámnak könnyebb lenne a sora.

Már nagyon várom, hogy újra együtt lehessünk. Jó 
lenne megint pecázni a tónál meg kirándulni a hegyekben, 
szarvast lesni, nyulakra vadászni – ha csak játékból is.

         
     Addig is tisztelettel csókolja:  

fia, Palika

´́

´́
´́





Drága jó Édesapám!

Remélem, levelem jó egészségben találja.
Azért írok most magának, mert nem fogja elhinni, mek-

kora csuda dolog történt. A gróf úrnak adott egy másik úr egy 
nagy, csillogó nyakravalót. 

Hát rögtön Édesapámra gondoltam, hogy milyen jó 
volna nekünk egy ekkora nagy kincs. Meghozná a szerenc-
sénket – ahogy mondani szokta.

Gondolkodtam rajta, hogy már nagy vagyok én is, itt 
lenne az ideje, hogy valamit tegyek a családért, de Péter nagy-
on megszidott, sot még meg is fenyegetett. Pedig nem félek én 
a nyirkos börtöntol, ott is ellennék szívesen a patkányok között, 
ha ettol Édesapámnak könnyebb lenne a sora.

Már nagyon várom, hogy újra együtt lehessünk. Jó 
lenne megint pecázni a tónál meg kirándulni a hegyekben, 
szarvast lesni, nyulakra vadászni – ha csak játékból is.

         
     Addig is tisztelettel csókolja:  

fia, Palika

´́

´́
´́





Drága jó Édesapám!

Remélem, levelem jó egészségben találja.
Azért írok most magának, mert nem fogja elhinni, mek-

kora csuda dolog történt. A gróf úrnak adott egy másik úr egy 
nagy, csillogó nyakravalót. 

Hát rögtön Édesapámra gondoltam, hogy milyen jó 
volna nekünk egy ekkora nagy kincs. Meghozná a szerenc-
sénket – ahogy mondani szokta.

Gondolkodtam rajta, hogy már nagy vagyok én is, itt 
lenne az ideje, hogy valamit tegyek a családért, de Péter nagy-
on megszidott, sot még meg is fenyegetett. Pedig nem félek én 
a nyirkos börtöntol, ott is ellennék szívesen a patkányok között, 
ha ettol Édesapámnak könnyebb lenne a sora.

Már nagyon várom, hogy újra együtt lehessünk. Jó 
lenne megint pecázni a tónál meg kirándulni a hegyekben, 
szarvast lesni, nyulakra vadászni – ha csak játékból is.

         
     Addig is tisztelettel csókolja:  

fia, Palika

´́

´́
´́





Drága jó Édesapám!

Remélem, levelem jó egészségben találja.
Azért írok most magának, mert nem fogja elhinni, mek-

kora csuda dolog történt. A gróf úrnak adott egy másik úr egy 
nagy, csillogó nyakravalót. 

Hát rögtön Édesapámra gondoltam, hogy milyen jó 
volna nekünk egy ekkora nagy kincs. Meghozná a szerenc-
sénket – ahogy mondani szokta.

Gondolkodtam rajta, hogy már nagy vagyok én is, itt 
lenne az ideje, hogy valamit tegyek a családért, de Péter nagy-
on megszidott, sot még meg is fenyegetett. Pedig nem félek én 
a nyirkos börtöntol, ott is ellennék szívesen a patkányok között, 
ha ettol Édesapámnak könnyebb lenne a sora.

Már nagyon várom, hogy újra együtt lehessünk. Jó 
lenne megint pecázni a tónál meg kirándulni a hegyekben, 
szarvast lesni, nyulakra vadászni – ha csak játékból is.

         
     Addig is tisztelettel csókolja:  

fia, Palika

´́

´́
´́





Drága jó Édesapám!

Remélem, levelem jó egészségben találja.
Azért írok most magának, mert nem fogja elhinni, mek-

kora csuda dolog történt. A gróf úrnak adott egy másik úr egy 
nagy, csillogó nyakravalót. 

Hát rögtön Édesapámra gondoltam, hogy milyen jó 
volna nekünk egy ekkora nagy kincs. Meghozná a szerenc-
sénket – ahogy mondani szokta.

Gondolkodtam rajta, hogy már nagy vagyok én is, itt 
lenne az ideje, hogy valamit tegyek a családért, de Péter nagy-
on megszidott, sot még meg is fenyegetett. Pedig nem félek én 
a nyirkos börtöntol, ott is ellennék szívesen a patkányok között, 
ha ettol Édesapámnak könnyebb lenne a sora.

Már nagyon várom, hogy újra együtt lehessünk. Jó 
lenne megint pecázni a tónál meg kirándulni a hegyekben, 
szarvast lesni, nyulakra vadászni – ha csak játékból is.

         
     Addig is tisztelettel csókolja:  

fia, Palika

´́

´́
´́





Drága jó Édesapám!

Remélem, levelem jó egészségben találja.
Azért írok most magának, mert nem fogja elhinni, mek-

kora csuda dolog történt. A gróf úrnak adott egy másik úr egy 
nagy, csillogó nyakravalót. 

Hát rögtön Édesapámra gondoltam, hogy milyen jó 
volna nekünk egy ekkora nagy kincs. Meghozná a szerenc-
sénket – ahogy mondani szokta.

Gondolkodtam rajta, hogy már nagy vagyok én is, itt 
lenne az ideje, hogy valamit tegyek a családért, de Péter nagy-
on megszidott, sot még meg is fenyegetett. Pedig nem félek én 
a nyirkos börtöntol, ott is ellennék szívesen a patkányok között, 
ha ettol Édesapámnak könnyebb lenne a sora.

Már nagyon várom, hogy újra együtt lehessünk. Jó 
lenne megint pecázni a tónál meg kirándulni a hegyekben, 
szarvast lesni, nyulakra vadászni – ha csak játékból is.

         
     Addig is tisztelettel csókolja:  

fia, Palika

´́

´́
´́





13.	oldal

20	PErc

t/4–5.

taná r i 	 in s t rukc iók	

•		A	gyerekek	egészítsék	ki	a	2.	feladatban	lévő	táblázatot	a	szokott	módon.	
•		végezetül	tippeljenek:	találják	ki,	ki	a	tolvaj.	gyűjtsenek	érveket	ellene	és	mellette,	és	keres-

senek	indítékot.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  válogató	olvasás,	 információkeresés	és	-rendszerezés,	
jóslás

cé lc sopor t 	– 	d i f fe renc iá lá s:  a	gyerekek	munkatempója	szerint	egy,	illetve	két	szereplővel	
kapcsolatos	információk	összegyűjtése

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	 feladatmegoldás

E s zközök: 	projektmappa,	3.	rész

4.  mit tudtunk meg róla? 
	 Egészítsétek	ki	a	2.	feladatban	lévő	táblázatot	további	információkkal!

5.  mi szól ellene, és mi mellette? 
	 gondoljátok	át	a	történetet,	és	tippeljetek!	

 

ki	A	bűnös?

Mi	az	indíték?





3. rész

A	nyoMozás

A	kastély	bejáratától	jobbra	keskeny	ösvény	vezetett	a	konyhaajtóig;	ez	volt	a	személyzeti	bejárat.	balra	
egy	másik	út	vitt	az	istállókhoz.	Mr.	lee	először	lassan	körbejárta	a	házat,	majd	kétszer-háromszor	végig-
ment	mindkét	ösvényen.	néha	megállt,	lehajolt,	majd	újra	fölállt,	motyogott	valamit,	majd	néhány	szót	
írt	apró	noteszébe,	aztán	folytatta	útját.

olyan	sokáig	elmaradt,	hogy	a	gróf	nem	bírta	türelemmel.	bement	az	ebédlőbe,	és	a	tűz	előtt	várta	a	
detektívet.	

o)	találd	ki,	
mit	írhatott	a	
noteszbe	
Mr.	lee!
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A	csendet	az	ajtó	nyikorgása	törte	meg.	Anasztázia	lépett	be.	A	közepesnél	valamivel	magasabb	termetű,	

karcsú	lánynak	barna	haja	volt,	és	a	szeme	kissé	ki	volt	vörösödve	a	sírástól.	

zavarodottan	nézelődött,	majd	a	gróf	felé	indult,	és	kedvesen	megsimogatta	

a	homlokát.

–	ugye,	apa,	utasítottad	a	rendőrséget,	hogy	bocsássák	szabadon	Artúrt?

–	nem.	én	is	nagyon	sajnálom,	de	határozottan	nemet	kell	mondanom.		

 

–	de	én	biztos	vagyok	benne,	hogy	ártatlan.	bízzál	bennem.	én	tudom,	hogy	semmi	rosszat	nem	tett.	

Meg	bánni	fogod,	hogy	ilyen	kemény	voltál	hozzá.	

 

– Akkor miért nem mondja el az igazat?  

 

– Ki tudja? talán, mert bántja, hogy őt gyanúsítod.  

 

– Hogy a csudába ne vádolnám, magad is láthattad a nyakékkel a kezében.  

 

 

–	ó,	csak	megnézte!	kérlek,	higgy	nekem!	vond	vissza	a	feljelentést,	és	ne	is	beszéljünk	róla	többet!	

Még	elgondolni	is	rettenetes,	hogy	szegény	Artúr	börtönben	van!

–	nem,	Anasztázia,	a	nyomozást	folytatjuk,	amíg	csak	a	hiányzó	követ	meg	nem	találjuk.	Artúr	iránti	

szereteted	nagyon	megható,	ugyanakkor	elfelejted,	hogy	ez	az	eset	milyen	szörnyű	következményekkel	

jár	rám	nézve.		
 

  Ezért nemhogy eltussolom, 
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–	tényleg,	Mr.	lee-t?	–	kérdezte	a	lány,	és	hirtelen	elfordult.	–	és	már	el	is	ment?

–	nem,	kint	van	valahol	az	istállóba	vezető	útnál.

–	Az	istállóba	vezető	útnál?	–	kérdezte	Anasztázia,	és	felvonta	sötét	szemöldökét.	–	ugyan	mit	találhat	

ott,	hiszen…	–	de	a	mondatot	már	nem	tudta	befejezni,	mert	Mr.	lee	jelent	meg	a	szobában.	–	bízom	

benne,	uram,	hogy	ön	be	tudja	bizonyítani	Artúr	ártatlanságát.	nekem	szent	meggyőződésem,	hogy	nem	

bűnös.

–	na	végre,	valaki	mégis	csak	osztja		a	véleményemet	ebben a házban?! 

 

 

 

 

 

 

 

Q)	Fejtsd	ki	Mr.	lee	
véleményét	 rész-
letesebben!
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véleményét	 rész-
letesebben!
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letesebben!





–	 Ha	 nem	 tévedek,	 Anasztázia	 kisasszonyhoz	 van	 szerencsém.	 ön	 igen	 nemes	 lelkű	 testvér,	
kisasszony.	

–	nem	egészen,	Mr.	lee.	én	csak	öt	évvel	ezelőtt	lettem	a	család	tagja,	amikor	özvegy	édesapám	is	
elhalálozott,	és	teljesen	magamra	maradtam.	Apa	akkor	fogadott	örökbe.

A	gróf	szeme	elhomályosult.	Megköszörülte	a	torkát,	és	ő	folytatta.
–	 Afféle	 unokahúg,	 valódi	 rokonság	 nincsen	 köztünk.	 Az	 édesanyja	 a	 feleségem	 legbizalmasabb	

barátnője	 volt.	 így	még	 fontosabb	 nekem…	Anasztáziát	 lányomként	 szeretem.	 Ez	 a	 kedves	 teremtés	
bearanyozza	az	életemet.	kiváló	gazd	asszony,	gyöngéd,	nyugodt	és	nemes	lelkű.	nem	is	tudom,	mihez	
kezdenék	nélküle.	

–	Megtisztelne	vele,	kisasszony,	hogy	válaszol	néhány	egyszerű	kérdésre?	
–	Hogyne,	uram,	készséggel	állok	 rendelkezésére	–	 felelte	 riadtan,	és	a	 szeméből	két	könnycsepp	

gördült	le.
–	kitől	tudta	meg,	hogy	a	gyémánt	a	házban	van?
–	Artúrtól,	uram,	ő	mondott	valamit,	amikor	bevittem	

nekik	a	teát…	–	itt	hirtelen	elhallgatott.
–	nekik?
–	Azt	mondtam	volna,	hogy	nekik?	látja,	Mr.	lee,	már	

egészen	meg	vagyok	zavarodva.

Mr.	lee	nem	firtatta	tovább	a	kérdést.

–  

 

–  

 

–  

 

–  

 

–	ön	semmit	sem	hallott	tegnap	éjjel?	
–	 semmit.	 Akkor	 jöttem	 csak	 le,	 amikor	 apa	 kiabálni	 nem	kezdett	 –	 gyűrögette	 remegő	 kézzel	 a	

zsebkendőjét.
–	tegnap	éjjel	ön	csukta	be	az	ajtókat	és	az	ablakokat?	
–	igen.
–	különös.	és	minden	ablakot	bereteszelt?
–	igen.
–	és	reggel	is	zárva	találták	az	ablakokat	–	ezt	már	kijelentette,	nem	is	kérdezte.
–	igen.
–	tehát	nem	hagyta	el	senki	a	házat?
–	nem.
–	nekem	úgy	rémlik,	ön	tett	egy	olyan	megjegyzést	a	nevelőapjának,	hogy	a	szobalány	tegnap	este	

kiment	és	találkozott	valakivel.
–	igen,	tényleg,	Hedvig.	Akkor	azonban	azt	is	tudja,	hogy	rajtunk	kívül	ő	volt	az	egyetlen,	aki	hallhatta,	

amit	apa	a	nyakékről	mesélt.

r)	kihúztunk	egy	mondatot.	
Alakítsd	át	úgy	a	párbeszédet,	
hogy	Mr.	lee	nem	hagyja	an-
nyiban,	és	tovább	kérdez.





–	különös.	Ezek	szerint	ön	hajlik	arra,	hogy	a	lány	esetleg	a	kedveséhez	szökött	ki,	és	együtt	tervelték	
ki	a	rablást?

–	Mi	értelme	az	ilyen	homályos	feltételezéseknek	–	vágott	közbe	szentpétery	András	türelmetlenül	–,	
elmondtam	már	többször	is,	hogy	mi	történt.

–	 Egy	pillanat,	 gróf	 úr!	 Erre	 rögtön	 visszatérünk.	Még	 szeretnék	 egyet-mást	megtudni	 erről	 a	 szo-
balányról.	Anasztázia	kisasszony,	ön	látta	Hedviget	visszatérni	a	konyhaajtón	át?

–	igen.	éppen	akkor	lopódzott	be,	amikor	be	akartam	zárni	az	ajtót.	
–	talán	a	férfit	is	látta?
–	Hogyne,	gézát.	Furcsa	egy	alak.	A	szemgolyói	állandó	mozgásban	vannak,	az	arca	mindig	borostás,	

bajusza	rendetlenül	vágva...		Apa	éppen	most	mondott	fel	neki.	
–	ugye,	ő	az	ajtóhoz	képest	balra	állt	–	kérdezte	Mr.	lee	–,	kicsit	följebb	az	úton?
–	igen.
–	és,	ugye,	nemrégiben	eltörött	a	lába?
–	 Ezt	meg	honnan	 tudja?	 –	Anasztázia	mosolyt	 erőltetett	 az	 arcára,	 de	Mr.	 lee	 szúrós	 tekintettel	

nézett	vissza	rá.
–	Mr.	lee	–	kezdte	Anasztázia	–,	úgy	látom,	ön	egy	lényeges	dolgot	nem	tud.
A	detektív	kérdőn	fordult	Anasztázia	felé.	
–	történt	egy	furcsa	eset,	miközben	apa	kisteleky	méltóságos	úrral	tárgyalt.	Egy	kellemetlen	közjáték,	

amit	nevelőapám	a	nagy	izgalmak	miatt	tán	elfeledhetett.
–	nocsak,	egy	újabb	gyanúsított?	–	jegyezte	meg	Mr.	lee.	Előbb	Anasztáziára,	utóbb	a	grófra	pillan-

tott.	
–	A	tárgyalás	kellős	közepén	derült	ki,	hogy	még	valaki	van	a	szobában.	
–	Még	valaki?	–	kérdezte	a	detektív.
–	 Pontosabban	 valakik.	Merthogy	 a	 függöny	mögül	 leselkedett	 a	 házvezetőnőnk	 két	 unokája.	ők	

mindent	 láttak	 és	 hallottak.	 tehát	 ők	 is	 tudhattak	 az	 ékszerről	 –	mondta	most	már	 remegő	 hangon	
Anasztázia.

–	és	hány	évesek	is	ezek	a	gazfickók?
–	Palika	tizenkettő,	Petike	pedig	tizennégy,	ha	jól	tudom.
néma	csönd	lett.	A	detektív	a	szemüvege	szárával	megvakarta	az	orrát.
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–	Még	valaki?	–	kérdezte	a	detektív.
–	 Pontosabban	 valakik.	Merthogy	 a	 függöny	mögül	 leselkedett	 a	 házvezetőnőnk	 két	 unokája.	ők	

mindent	 láttak	 és	 hallottak.	 tehát	 ők	 is	 tudhattak	 az	 ékszerről	 –	mondta	most	már	 remegő	 hangon	
Anasztázia.

–	és	hány	évesek	is	ezek	a	gazfickók?
–	Palika	tizenkettő,	Petike	pedig	tizennégy,	ha	jól	tudom.
néma	csönd	lett.	A	detektív	a	szemüvege	szárával	megvakarta	az	orrát.





–	 Ha	 nem	 tévedek,	 Anasztázia	 kisasszonyhoz	 van	 szerencsém.	 ön	 igen	 nemes	 lelkű	 testvér,	
kisasszony.	

–	nem	egészen,	Mr.	lee.	én	csak	öt	évvel	ezelőtt	lettem	a	család	tagja,	amikor	özvegy	édesapám	is	
elhalálozott,	és	teljesen	magamra	maradtam.	Apa	akkor	fogadott	örökbe.

A	gróf	szeme	elhomályosult.	Megköszörülte	a	torkát,	és	ő	folytatta.
–	 Afféle	 unokahúg,	 valódi	 rokonság	 nincsen	 köztünk.	 Az	 édesanyja	 a	 feleségem	 legbizalmasabb	

barátnője	 volt.	 így	még	 fontosabb	 nekem…	Anasztáziát	 lányomként	 szeretem.	 Ez	 a	 kedves	 teremtés	
bearanyozza	az	életemet.	kiváló	gazd	asszony,	gyöngéd,	nyugodt	és	nemes	lelkű.	nem	is	tudom,	mihez	
kezdenék	nélküle.	

–	Megtisztelne	vele,	kisasszony,	hogy	válaszol	néhány	egyszerű	kérdésre?	
–	Hogyne,	uram,	készséggel	állok	 rendelkezésére	–	 felelte	 riadtan,	és	a	 szeméből	két	könnycsepp	

gördült	le.
–	kitől	tudta	meg,	hogy	a	gyémánt	a	házban	van?
–	Artúrtól,	uram,	ő	mondott	valamit,	amikor	bevittem	

nekik	a	teát…	–	itt	hirtelen	elhallgatott.
–	nekik?
–	Azt	mondtam	volna,	hogy	nekik?	látja,	Mr.	lee,	már	

egészen	meg	vagyok	zavarodva.

Mr.	lee	nem	firtatta	tovább	a	kérdést.

–  

 

–  

 

–  

 

–  

 

–	ön	semmit	sem	hallott	tegnap	éjjel?	
–	 semmit.	 Akkor	 jöttem	 csak	 le,	 amikor	 apa	 kiabálni	 nem	kezdett	 –	 gyűrögette	 remegő	 kézzel	 a	

zsebkendőjét.
–	tegnap	éjjel	ön	csukta	be	az	ajtókat	és	az	ablakokat?	
–	igen.
–	különös.	és	minden	ablakot	bereteszelt?
–	igen.
–	és	reggel	is	zárva	találták	az	ablakokat	–	ezt	már	kijelentette,	nem	is	kérdezte.
–	igen.
–	tehát	nem	hagyta	el	senki	a	házat?
–	nem.
–	nekem	úgy	rémlik,	ön	tett	egy	olyan	megjegyzést	a	nevelőapjának,	hogy	a	szobalány	tegnap	este	

kiment	és	találkozott	valakivel.
–	igen,	tényleg,	Hedvig.	Akkor	azonban	azt	is	tudja,	hogy	rajtunk	kívül	ő	volt	az	egyetlen,	aki	hallhatta,	

amit	apa	a	nyakékről	mesélt.

r)	kihúztunk	egy	mondatot.	
Alakítsd	át	úgy	a	párbeszédet,	
hogy	Mr.	lee	nem	hagyja	an-
nyiban,	és	tovább	kérdez.





–	különös.	Ezek	szerint	ön	hajlik	arra,	hogy	a	lány	esetleg	a	kedveséhez	szökött	ki,	és	együtt	tervelték	
ki	a	rablást?

–	Mi	értelme	az	ilyen	homályos	feltételezéseknek	–	vágott	közbe	szentpétery	András	türelmetlenül	–,	
elmondtam	már	többször	is,	hogy	mi	történt.

–	 Egy	pillanat,	 gróf	 úr!	 Erre	 rögtön	 visszatérünk.	Még	 szeretnék	 egyet-mást	megtudni	 erről	 a	 szo-
balányról.	Anasztázia	kisasszony,	ön	látta	Hedviget	visszatérni	a	konyhaajtón	át?

–	igen.	éppen	akkor	lopódzott	be,	amikor	be	akartam	zárni	az	ajtót.	
–	talán	a	férfit	is	látta?
–	Hogyne,	gézát.	Furcsa	egy	alak.	A	szemgolyói	állandó	mozgásban	vannak,	az	arca	mindig	borostás,	
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–	ugye,	ő	az	ajtóhoz	képest	balra	állt	–	kérdezte	Mr.	lee	–,	kicsit	följebb	az	úton?
–	igen.
–	és,	ugye,	nemrégiben	eltörött	a	lába?
–	 Ezt	meg	honnan	 tudja?	 –	Anasztázia	mosolyt	 erőltetett	 az	 arcára,	 de	Mr.	 lee	 szúrós	 tekintettel	

nézett	vissza	rá.
–	Mr.	lee	–	kezdte	Anasztázia	–,	úgy	látom,	ön	egy	lényeges	dolgot	nem	tud.
A	detektív	kérdőn	fordult	Anasztázia	felé.	
–	történt	egy	furcsa	eset,	miközben	apa	kisteleky	méltóságos	úrral	tárgyalt.	Egy	kellemetlen	közjáték,	
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egészen	meg	vagyok	zavarodva.

Mr.	lee	nem	firtatta	tovább	a	kérdést.

–  

 

–  

 

–  

 

–  

 

–	ön	semmit	sem	hallott	tegnap	éjjel?	
–	 semmit.	 Akkor	 jöttem	 csak	 le,	 amikor	 apa	 kiabálni	 nem	kezdett	 –	 gyűrögette	 remegő	 kézzel	 a	

zsebkendőjét.
–	tegnap	éjjel	ön	csukta	be	az	ajtókat	és	az	ablakokat?	
–	igen.
–	különös.	és	minden	ablakot	bereteszelt?
–	igen.
–	és	reggel	is	zárva	találták	az	ablakokat	–	ezt	már	kijelentette,	nem	is	kérdezte.
–	igen.
–	tehát	nem	hagyta	el	senki	a	házat?
–	nem.
–	nekem	úgy	rémlik,	ön	tett	egy	olyan	megjegyzést	a	nevelőapjának,	hogy	a	szobalány	tegnap	este	

kiment	és	találkozott	valakivel.
–	igen,	tényleg,	Hedvig.	Akkor	azonban	azt	is	tudja,	hogy	rajtunk	kívül	ő	volt	az	egyetlen,	aki	hallhatta,	

amit	apa	a	nyakékről	mesélt.

r)	kihúztunk	egy	mondatot.	
Alakítsd	át	úgy	a	párbeszédet,	
hogy	Mr.	lee	nem	hagyja	an-
nyiban,	és	tovább	kérdez.





–	különös.	Ezek	szerint	ön	hajlik	arra,	hogy	a	lány	esetleg	a	kedveséhez	szökött	ki,	és	együtt	tervelték	
ki	a	rablást?

–	Mi	értelme	az	ilyen	homályos	feltételezéseknek	–	vágott	közbe	szentpétery	András	türelmetlenül	–,	
elmondtam	már	többször	is,	hogy	mi	történt.

–	 Egy	pillanat,	 gróf	 úr!	 Erre	 rögtön	 visszatérünk.	Még	 szeretnék	 egyet-mást	megtudni	 erről	 a	 szo-
balányról.	Anasztázia	kisasszony,	ön	látta	Hedviget	visszatérni	a	konyhaajtón	át?

–	igen.	éppen	akkor	lopódzott	be,	amikor	be	akartam	zárni	az	ajtót.	
–	talán	a	férfit	is	látta?
–	Hogyne,	gézát.	Furcsa	egy	alak.	A	szemgolyói	állandó	mozgásban	vannak,	az	arca	mindig	borostás,	

bajusza	rendetlenül	vágva...		Apa	éppen	most	mondott	fel	neki.	
–	ugye,	ő	az	ajtóhoz	képest	balra	állt	–	kérdezte	Mr.	lee	–,	kicsit	följebb	az	úton?
–	igen.
–	és,	ugye,	nemrégiben	eltörött	a	lába?
–	 Ezt	meg	honnan	 tudja?	 –	Anasztázia	mosolyt	 erőltetett	 az	 arcára,	 de	Mr.	 lee	 szúrós	 tekintettel	

nézett	vissza	rá.
–	Mr.	lee	–	kezdte	Anasztázia	–,	úgy	látom,	ön	egy	lényeges	dolgot	nem	tud.
A	detektív	kérdőn	fordult	Anasztázia	felé.	
–	történt	egy	furcsa	eset,	miközben	apa	kisteleky	méltóságos	úrral	tárgyalt.	Egy	kellemetlen	közjáték,	

amit	nevelőapám	a	nagy	izgalmak	miatt	tán	elfeledhetett.
–	nocsak,	egy	újabb	gyanúsított?	–	jegyezte	meg	Mr.	lee.	Előbb	Anasztáziára,	utóbb	a	grófra	pillan-

tott.	
–	A	tárgyalás	kellős	közepén	derült	ki,	hogy	még	valaki	van	a	szobában.	
–	Még	valaki?	–	kérdezte	a	detektív.
–	 Pontosabban	 valakik.	Merthogy	 a	 függöny	mögül	 leselkedett	 a	 házvezetőnőnk	 két	 unokája.	ők	

mindent	 láttak	 és	 hallottak.	 tehát	 ők	 is	 tudhattak	 az	 ékszerről	 –	mondta	most	már	 remegő	 hangon	
Anasztázia.

–	és	hány	évesek	is	ezek	a	gazfickók?
–	Palika	tizenkettő,	Petike	pedig	tizennégy,	ha	jól	tudom.
néma	csönd	lett.	A	detektív	a	szemüvege	szárával	megvakarta	az	orrát.
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–	köszönöm	a	 türelmét.	Most	pedig	 szeretnék	 felmenni	az	emeletre,	aztán	valószínűleg	még	egyszer	
körbejárom	a	házat	kívülről.	bár…	talán	inkább	először	megnézem	a	földszinti	ablakokat.

gyorsan	végzett	az	ablakokkal,	csak	egynél	állt	meg.	Annál,	amelyik	a	hallból	az	istállóba	vezető	útra	
nyílt.	Ezt	kinyitotta,	és	az	ablakpárkányt	alaposan	megvizsgálta.	

 

 

 

 

 

 

–	különös,	nagyon	különös	–	mondta	mintegy	magának,	miközben	jegyzeteit	készítette,	majd	egyene-
sen	a	lépcső	felé	vette	az	irányt.	

s)	részletezd:	Mit	vizsgált	meg	a	
detektív	az	ablakpárkányon?
Milyen	eszközökkel	dolgozha	tott	
a	detektív?
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A	 gróf	 dolgozószobája	 feltűnően	 egyszerűen	 volt	 beren-
dezve.	 Egy	 szürke	 szőnyeg,	 egy	 nagy	 íróasztal	 és	 egy	
hosszú,	könyvektől	roskadozó	polc	állt	benne. 

 

 

 

 

 

 

Mr.	lee	először	az	íróasztalhoz	lépett,	és	alaposan	megnézte	a	zárat.
–	itt	van	valahol	a	fiók	kulcsa?	–	kérdezte.
–	természetesen.	ott	találja	a	könyvespolcon.
Mr.	lee	kezébe	vette	a	kulcsot,	és	kinyitotta	vele	a	fiókot.
–	teljesen	zajtalan	zár	–	dünnyögte.	–	nem	csoda,	hogy	erre	nem	ébredt	föl.	Feltételezem,	hogy	a	

nyakék	ebben	a	dobozban	van.	Meg	kell	néznünk.	Megengedi,	uram?
kinyitotta	a	dobozt,	kivette	belőle	az	ékszert,	és	az	asztalra	tette.	A	nyakék	egyik	oldalán	egy	meghajlott	

és	egy	megrepedt	rész	éktelenkedett,	ott,	ahol	a	követ	tartalmazó	karikát	letörték.
–	nos,	gróf	úr	–	mondta	Mr.	lee	–,	itt	van	a	nyakék	másik	vége,	éppolyan,	mint	amelyik	oly	szeren-

csétlen	módon	eltűnt.	nagyon	kérem,	törje	le!
–	kérem,	ne	kényszerítsen	erre,	Mr.	lee.	Még	a	gondolattól	is	elborzadok…	–	tiltakozott	szentpétery	

gróf.
–	Akkor	majd	én!	
Mr.	lee	minden	erejét	összeszedte,	hogy	meghajlítsa	az	aranylemezt,	de	az	eredmény	elmaradt.	
–	Azt	hittem,	enged	már	egy	kicsit	 –	mondta	–,	de	még	nekem	sem	sikerült,	pedig	az	én	kezem	

rendkívül	erős.	különös.	Egy	gyenge	fizikumú	ember	semmiképp	sem	tudná	eltörni.	Ahhoz,	hogy	mégis	
sikerüljön	neki,	szerszám	kellene.	Abban	az	esetben	viszont	akkorát	szólna,	mint	egy	pisztoly	lövés.	Mind-
ezek	ellenére	arról	akar	meggyőzni,	gróf	úr,	hogy	mindez	itt	történt,	alig	néhány	méterre	az	ágyától,	és	ön	
semmit	sem	hallott	belőle?	és	önnek	mi	a	véleménye,	kisasszony?	A	féltestvére	tényleg	ilyen	erős?

–	én	is	ugyanolyan	tanácstalan	vagyok,	mint	a	nevelőapám.
–	A	fia	nem	viselt	sem	cipőt,	sem	zoknit,	amikor	meglátta	őt,	ugye?	–	itt	ismét	a	grófhoz	fordult.
–	nem,	tényleg	nem,	csak	inget	és	nadrágot.		
–	köszönöm.	Annyi	bizonyos,	hogy	a	szerencse	kegyes	volt	hozzánk,	és	ha	nem	göngyölítem	föl	ezt	az	

ügyet,	azért	egyedül	magamat	hibáztathatom.	gróf	úr,	megengedi,	hogy	beszéljek	a	személyzettel	is?
–	természetesen,	Mr.	lee.	Menjünk	le	a	szalonba,	és	máris	hívom	a	házvezetőnőt.
–	köszönöm.	Ha	nem	veszik	sértésnek,	megkérem	önöket,	hogy	a	kihallgatás	alatt	ne	tartózkodjanak	

ebben	a	helyiségben.
A	gróf	csengetett	Agátának,	majd	Anasztáziával	együtt	távozott	a	szalonból.
–	Mr.	lee!	Micsoda	megtiszteltetés!	Micsoda	szégyen,	uram,	micsoda	szégyen!	Artúr	 ifiúr	ellopott	

valamit	a	gróftól,	meg	ez	a	sok	rendőr...
–	ön	a	házvezetőnő,	ugye?
–	Mér?	Hát	nem	engem	tetszett	hívatni?
–	igaza	van,	asszonyom.	Engedje	meg,	hogy	néhány	kérdést	feltegyek	önnek.

–	Hú	de	furcsa	az	úr!	Hát	nem	azér’	kéretett?	Hívjon	csak	Agátának,	mint	mindenki	más.	Aztán	meg	

cs3.		„rendezzétek	át”	a	gróf	szobáját	
úgy,	hogy	fényűző	le	gyen!





kérdezgessen	gyorsan,	tetszik	tudni,	nem	igen	érek	én	rá	a	szalonban	fecserészni...

–	Jól	van,	Agáta,	fogjunk	hozzá.	Mióta	él	a	kastélyban?

–	Hát	itt	születtem,	azóta.	száz	éve	is	van,	hogy	a	családom	a	szentpéteryeket	szolgálja.

–	El	tudná	mondani,	mi	történt	tegnap?	

–	 tegnap?	 Jött	 az	 .........................................	 a	 kocsival,	 az	 .........................................	meg	 türelmetlen	

volt,	hogy	olyan	korán	vendég	érkezik.	A	szalonban	voltak	egy	darabig,	aztán	az	.........................................	

távozott.	

Minden	ment	a	maga	útján.

A	 vacsoránál	még	 itt	 volt	 az	 a	másik	 .............................

............,	 tudja,	 aki	mindig	 bajba	 sodorja	 az	 ifiurat,	 de	 az-

tán	elment.	Aztán	meghallottam	az	.........................................	kiabálását.	Jött	a	rendőrség,	a	Hedvig	szo-

baablakán	meg	mászott	ki	a	géza.	Jó	nagyot	esett	a	bekötött	lábával,	de	megérdemli	a	bolondja...	

–	lassabban,	Agáta,	lassabban!	nem	tudom	követni.	ön	hol	tartózkodott	este	tizenegy	és	hajnali	két	

óra	között?

–	Hát	táncolni	voltam	a	fogadóban!	Micsoda	kérdés?	Hajnaltól	késő	estig	dolgozok.	ön	szerint	hol	

voltam?	Az	ágyamban,	hol	máshol.

–	és	nem	hallott	semmi	szokatlant,	nem	vett	észre	semmi	furcsát?

–	Jó.	Hát	hallottam.	de	nekem	senki	nem	hisz,	mert	én	már	csak	egy	bolond	öregasszony	vagyok.	

Hát,	tudja,	egyszer	megriadtam,	mert	mintha	lábdobogást	hallottam	volna,	mintha	valaki	rohant	volna	a	

parkban.	Még	gondoltam	is,	ez	a	géza,	ez	a	géza,	talán	nem	is	fáj	a	lába,	ha	így	fut,	csak	szimulál.	de	

amikor	megláttam	kiveckölődni	a	Hedvig	ablakán,	azt	hittem,	csak	álmodtam	az	egészet.	

–	ön	kiváló	megfigyelő.	van	esetleg	még	valami?

–	Hát	az	Artúr	úrfi,	uram.	Az	úgy	vacogott,	hogy	hallani	 lehetett	a	 fogai	koccanását.	Meg	aztán	a	

lába...	tudja	olyan	vörös	volt,	szinte	kék,	mintha	megfagyott	volna.	

–	köszönöm	Agáta,	rendkívül	sokat	segített.	kérem,	küldje	be	Hedvig	kisasszonyt.	

Agáta	megdicsőülve	hagyta	el	a	szalont.	

„Ma	sem	lesz	könnyű	napja	a	személyzetnek”	–	nevetett	fel	a	detektív.	derűsen	nézett	a	házvezetőnő	

után.	

cs4.	Agáta	minden	szereplőre	az	„úr”	
kifejezést	használta.	Helyettesítsétek	
az	„úr”	szót	a	megfelelő	nevekkel!





A	 gróf	 dolgozószobája	 feltűnően	 egyszerűen	 volt	 ber-
endezve.	 Egy	 szürke	 szőnyeg,	 egy	 nagy	 íróasztal	 és	 egy	
hosszú,	könyvektől	roskadozó	polc	állt	benne. 
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–	természetesen.	ott	találja	a	könyvespolcon.
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Mr.	lee	először	az	íróasztalhoz	lépett,	és	alaposan	megnézte	a	zárat.
–	itt	van	valahol	a	fiók	kulcsa?	–	kérdezte.
–	természetesen.	ott	találja	a	könyvespolcon.
Mr.	lee	kezébe	vette	a	kulcsot,	és	kinyitotta	vele	a	fiókot.
–	teljesen	zajtalan	zár	–	dünnyögte.	–	nem	csoda,	hogy	erre	nem	ébredt	föl.	Feltételezem,	hogy	a	

nyakék	ebben	a	dobozban	van.	Meg	kell	néznünk.	Megengedi,	uram?
kinyitotta	a	dobozt,	kivette	belőle	az	ékszert,	és	az	asztalra	tette.	A	nyakék	egyik	oldalán	egy	meg-

hajlott	és	egy	megrepedt	rész	éktelenkedett,	ott,	ahol	a	követ	tartalmazó	karikát	letörték.
–	nos,	gróf	úr	–	mondta	Mr.	lee	–,	itt	van	a	nyakék	másik	vége,	éppolyan,	mint	amelyik	oly	szeren-

csétlen	módon	eltűnt.	nagyon	kérem,	törje	le!
–	kérem,	ne	kényszerítsen	erre,	Mr.	lee.	Még	a	gondolattól	is	elborzadok…	–	tiltakozott	szentpétery	

gróf.
–	Akkor	majd	én!	
Mr.	lee	minden	erejét	összeszedte,	hogy	meghajlítsa	az	aranylemezt,	de	az	eredmény	elmaradt.	
–	Azt	hittem,	enged	már	egy	kicsit	 –	mondta	–,	de	még	nekem	sem	sikerült,	pedig	az	én	kezem	

rendkívül	erős.	különös.	Egy	gyenge	fizikumú	ember	semmiképp	sem	tudná	eltörni.	Ahhoz,	hogy	mégis	
sikerüljön	neki,	szerszám	kellene.	Abban	az	esetben	viszont	akkorát	szólna,	mint	egy	pisztoly	lövés.	Mind-
ezek	ellenére	arról	akar	meggyőzni,	gróf	úr,	hogy	mindez	itt	történt,	alig	néhány	méterre	az	ágyától,	és	ön	
semmit	sem	hallott	belőle?	és	önnek	mi	a	véleménye,	kisasszony?	A	féltestvére	tényleg	ilyen	erős?

–	én	is	ugyanolyan	tanácstalan	vagyok,	mint	a	nevelőapám.
–	A	fia	nem	viselt	sem	cipőt,	sem	zoknit,	amikor	meglátta	őt,	ugye?	–	itt	ismét	a	grófhoz	fordult.
–	nem,	tényleg	nem,	csak	inget	és	nadrágot.		
–	köszönöm.	Annyi	bizonyos,	hogy	a	szerencse	kegyes	volt	hozzánk,	és	ha	nem	göngyölítem	föl	ezt	az	

ügyet,	azért	egyedül	magamat	hibáztathatom.	gróf	úr,	megengedi,	hogy	beszéljek	a	személyzettel	is?
–	természetesen,	Mr.	lee.	Menjünk	le	a	szalonba,	és	máris	hívom	a	házvezetőnőt.
–	köszönöm.	Ha	nem	veszik	sértésnek,	megkérem	önöket,	hogy	a	kihallgatás	alatt	ne	tartózkodjanak	

ebben	a	helyiségben.
A	gróf	csengetett	Agátának,	majd	Anasztáziával	együtt	távozott	a	szalonból.
–	Mr.	lee!	Micsoda	megtiszteltetés!	Micsoda	szégyen,	uram,	micsoda	szégyen!	Artúr	 ifiúr	ellopott	

valamit	a	gróftól,	meg	ez	a	sok	rendőr...
–	ön	a	házvezetőnő,	ugye?
–	Mér?	Hát	nem	engem	tetszett	hívatni?
–	igaza	van,	asszonyom.	Engedje	meg,	hogy	néhány	kérdést	feltegyek	önnek.

–	Hú	de	furcsa	az	úr!	Hát	nem	azér’	kéretett?	Hívjon	csak	Agátának,	mint	mindenki	más.	Aztán	meg	

cs3.		„rendezzétek	át”	a	gróf	szobáját	
úgy,	hogy	fényűző	le	gyen!





kérdezgessen	gyorsan,	tetszik	tudni,	nem	igen	érek	én	rá	a	szalonban	fecserészni...

–	Jól	van,	Agáta,	fogjunk	hozzá.	Mióta	él	a	kastélyban?

–	Hát	itt	születtem,	azóta.	száz	éve	is	van,	hogy	a	családom	a	szentpéteryeket	szolgálja.

–	El	tudná	mondani,	mi	történt	tegnap?	

–	 tegnap?	 Jött	 az	 .........................................	 a	 kocsival,	 az	 .........................................	meg	 türelmetlen	

volt,	hogy	olyan	korán	vendég	érkezik.	A	szalonban	voltak	egy	darabig,	aztán	az	.........................................	

távozott.	

Minden	ment	a	maga	útján.

A	vacsoránál	még	itt	volt	az	a	másik	...............................

..........,	tudja,	aki	mindig	bajba	sodorja	az	ifiurat,	de	aztán	

elment.	Aztán	meghallottam	az	.........................................	kiabálását.	Jött	a	rendőrség,	a	Hedvig	szobaab-

lakán	meg	mászott	ki	a	géza.	Jó	nagyot	esett	a	bekötött	lábával,	de	megérdemli	a	bolondja...	

–	lassabban,	Agáta,	lassabban!	nem	tudom	követni.	ön	hol	tartózkodott	este	tizenegy	és	hajnali	két	

óra	között?

–	Hát	táncolni	voltam	a	fogadóban!	Micsoda	kérdés?	Hajnaltól	késő	estig	dolgozok.	ön	szerint	hol	

voltam?	Az	ágyamban,	hol	máshol.

–	és	nem	hallott	semmi	szokatlant,	nem	vett	észre	semmi	furcsát?

–	Jó.	Hát	hallottam.	de	nekem	senki	nem	hisz,	mert	én	már	csak	egy	bolond	öregasszony	vagyok.	

Hát,	tudja,	egyszer	megriadtam,	mert	mintha	lábdobogást	hallottam	volna,	mintha	valaki	rohant	volna	a	

parkban.	Még	gondoltam	is,	ez	a	géza,	ez	a	géza,	talán	nem	is	fáj	a	lába,	ha	így	fut,	csak	szimulál.	de	

amikor	megláttam	kiveckölődni	a	Hedvig	ablakán,	azt	hittem,	csak	álmodtam	az	egészet.	

–	ön	kiváló	megfigyelő.	van	esetleg	még	valami?

–	Hát	az	Artúr	úrfi,	uram.	Az	úgy	vacogott,	hogy	hallani	 lehetett	a	 fogai	koccanását.	Meg	aztán	a	

lába...	tudja	olyan	vörös	volt,	szinte	kék,	mintha	megfagyott	volna.	

–	köszönöm	Agáta,	rendkívül	sokat	segített.	kérem,	küldje	be	Hedvig	kisasszonyt.	
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volt,	hogy	olyan	korán	vendég	érkezik.	A	szalonban	voltak	egy	darabig,	aztán	az	.........................................	

távozott.	

Minden	ment	a	maga	útján.

A	vacsoránál	még	itt	volt	az	a	másik	...............................

..........,	tudja,	aki	mindig	bajba	sodorja	az	ifiurat,	de	aztán	

elment.	Aztán	meghallottam	az	.........................................	kiabálását.	Jött	a	rendőrség,	a	Hedvig	szobaab-

lakán	meg	mászott	ki	a	géza.	Jó	nagyot	esett	a	bekötött	lábával,	de	megérdemli	a	bolondja...	

–	lassabban,	Agáta,	lassabban!	nem	tudom	követni.	ön	hol	tartózkodott	este	tizenegy	és	hajnali	két	

óra	között?

–	Hát	táncolni	voltam	a	fogadóban!	Micsoda	kérdés?	Hajnaltól	késő	estig	dolgozok.	ön	szerint	hol	

voltam?	Az	ágyamban,	hol	máshol.

–	és	nem	hallott	semmi	szokatlant,	nem	vett	észre	semmi	furcsát?

–	Jó.	Hát	hallottam.	de	nekem	senki	nem	hisz,	mert	én	már	csak	egy	bolond	öregasszony	vagyok.	

Hát,	tudja,	egyszer	megriadtam,	mert	mintha	lábdobogást	hallottam	volna,	mintha	valaki	rohant	volna	a	

parkban.	Még	gondoltam	is,	ez	a	géza,	ez	a	géza,	talán	nem	is	fáj	a	lába,	ha	így	fut,	csak	szimulál.	de	

amikor	megláttam	kiveckölődni	a	Hedvig	ablakán,	azt	hittem,	csak	álmodtam	az	egészet.	

–	ön	kiváló	megfigyelő.	van	esetleg	még	valami?

–	Hát	az	Artúr	úrfi,	uram.	Az	úgy	vacogott,	hogy	hallani	 lehetett	a	 fogai	koccanását.	Meg	aztán	a	

lába...	tudja	olyan	vörös	volt,	szinte	kék,	mintha	megfagyott	volna.	

–	köszönöm	Agáta,	rendkívül	sokat	segített.	kérem,	küldje	be	Hedvig	kisasszonyt.	

Agáta	megdicsőülve	hagyta	el	a	szalont.	

„Ma	sem	lesz	könnyű	napja	a	személyzetnek”	–	nevetett	fel	a	detektív.	derűsen	nézett	a	házvezetőnő	

után.	

cs4.	Agáta	minden	szereplőre	az	„úr”	
kifejezést	használta.	Helyettesítsétek	
az	„úr”	szót	a	megfelelő	nevekkel!
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cs3.		„rendezzétek	át”	a	gróf	szobáját	
úgy,	hogy	fényűző	le	gyen!
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nem	sokkal	ezután	belépett	a	szalonba	a	szobalány.
–	Mr.	lee,	hívatott?	
–	igen,	kisasszony.	Fel	kell	tennem	önnek	néhány	kérdést	a	tegnap	történtekkel	kapcsolatban.	va	csora	

után	ön	szolgálta	fel	a	gróf	úrnak	és	gyermekeinek	a	kávét,	ha	jól	értesültem	róla.	tapasztalt	valami	szo-
katlant?

–	nem,	uram.	
–	izgatott	volt	valamiért?	úgy	hallottam,	összetört	egy	csészét?!
–	igen,	uram,	figyelmetlen	voltam.
–	Megkérdezhetem,	hogy	hol	tartózkodott	este	tizen-

egy	és	hajnali	két	óra	között?
–	A	szobámban,	uram.
–	Egyedül	volt,	Hedvig?
–	igen.
–	 ugye	 tudja,	 kisasszony,	 hogy	 a	

törvény	bünteti	a	hamis	tanúkat.	Még	
egyszer	megkérdezem	tehát:	egyedül	
volt	a	fenti	időpontban	a	szobájában?

–	nem,	Mr.	 lee,	gézával	 voltam.	
ne	 higgye,	 hogy	 hazudozom,	 csak	
gézát	 senki	 nem	 állhatja	 a	 házban.	
kicsit	 tényleg	 kényelmes,	 de	 nem	
tolvaj.	A	gróf	úr	nagyon	rendes	ember,	
jó	hozzám,	de	Anasztázia	kisasszony	
majd	 átszúr	 a	 tekintetével.	 tücsköt-
bogarat	összehord	rólam,	hogy	egész	
éjjel	 a	 parkban	 vagyok	 a	 gézával,	
pedig	 róla	 is	 mondhatna	 az	 ember	
ezt-azt...

–	Például?
–	Ha	nincs	több	kérdése,	Mr.	lee,	

jobb,	ha	megyek.	nem	akarok	én	bajt	
okozni	sem	magamnak,	sem	másnak.	
kérdezze	meg	őt	magát,	honnan	tud-
ja,	hol	vagyok	éjjelente.	

–	 köszönöm,	 kisasszony.	 lenne	
szíves	beküldeni	gézát?

–	A	városba	ment	az	orvoshoz.	A	gróf	úr	megengedte,	hogy	Jenő	bevigye	őt.	valamikor	este	jönnek	
csak	meg.

cs5.		A	tanúvallomások	alapján	rakjátok	
össze	a	kocsis	fantomképét!
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–	igen,	uram,	figyelmetlen	voltam.
–	Megkérdezhetem,	hogy	hol	tartózkodott	este	tizen-

egy	és	hajnali	két	óra	között?
–	A	szobámban,	uram.
–	Egyedül	volt,	Hedvig?
–	igen.
–	 ugye	 tudja,	 kisasszony,	 hogy	 a	

törvény	bünteti	a	hamis	tanúkat.	Még	
egyszer	megkérdezem	tehát:	egyedül	
volt	a	fenti	időpontban	a	szobájában?

–	nem,	Mr.	 lee,	gézával	 voltam.	
ne	 higgye,	 hogy	 hazudozom,	 csak	
gézát	 senki	 nem	 állhatja	 a	 házban.	
kicsit	 tényleg	 kényelmes,	 de	 nem	
tolvaj.	A	gróf	úr	nagyon	rendes	ember,	
jó	hozzám,	de	Anasztázia	kisasszony	
majd	 átszúr	 a	 tekintetével.	 tücsköt-
bogarat	összehord	rólam,	hogy	egész	
éjjel	 a	 parkban	 vagyok	 a	 gézával,	
pedig	 róla	 is	 mondhatna	 az	 ember	
ezt-azt...

–	Például?
–	Ha	nincs	több	kérdése,	Mr.	lee,	

jobb,	ha	megyek.	nem	akarok	én	bajt	
okozni	sem	magamnak,	sem	másnak.	
kérdezze	meg	őt	magát,	honnan	tud-
ja,	hol	vagyok	éjjelente.	

–	 köszönöm,	 kisasszony.	 lenne	
szíves	beküldeni	gézát?

–	A	városba	ment	az	orvoshoz.	A	gróf	úr	megengedte,	hogy	Jenő	bevigye	őt.	valamikor	este	jönnek	
csak	meg.

cs5.		A	tanúvallomások	alapján	rakjátok	
össze	a	kocsis	fantomképét!
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Mr.	lee	újra	kiment	a	házból,	és	körülbelül	egy	órát	töltött	a	parkban.	ugyanazt	az	utat	járta	be,	mint	
előzőleg.	ugyanúgy	viselkedett,	mint	korábban.	lehajolt,	nézegetett	valamit,	tapogatta	a	fagyott	talajt,	
felállt,	jegyzeteket	készített.	Egyszer	azonban	hosszasabban	időzött	valamivel.	Papírdarabokra	lelt,	azokat	
illesztgette	össze.	Megvakarta	az	orrát,	felvonta	szemöldökét,	újra	összekeverte	a	fecniket,	és	újra	elkezdte	
kirakni	őket.	Mormogott	valamit,	aztán	felszedte	őket,	gondosan	becsomagolta	mindet	a	zsebkendőjébe,	
és	a	zsebébe	süllyesztette.	

cs6.		ragasszátok	be	a	detektív	
által	megtalált	papírdarabokból	
összeállított	szöveget	a	lap	hátol-
dalára!





 Havas	cipővel	és	kifürkész	hetetlen	arccal	tért	vissza	a	házba,	ahol	a	gróf	már	türelmetlenül	várta.
–	Azt	hiszem,	most	már	mindent	 láttam,	amit	 látnom	kellett	–	mondta.	 	–	Azzal	tehetem	önnek	a	

legnagyobb	szolgálatot,	ha	távozom.
–	de	a	gyémánt,	Mr.	lee!	Hol	van	a	gyémánt?
–	Azt	nem	tudom.
A	gróf	a	kezét	tördelte.
–	sose	látom	viszont!	–	kiáltotta.	–	és	a	fiam?
–	A	véleményem	mit	sem	változott.
–	Akkor,	az	isten	szerelmére,	mi	történt	a	házamban	az	éjjel?
–	Ha	holnap	reggel	kilenc	és	tíz	óra	között	fölkeres	az	irodámban,	megpróbálok	választ	adni	a	kérdé-

sére.	Addig	azonban	ugye	tekinthetem	úgy,	hogy	szabad	kezet	ad	nekem,	feltéve,	hogy	visszaszerzem	a	
drágakövet?

–	Az	egész	vagyonomat	is	odaadom,	csak	szerezze	vissza	a	becsületemet.
–	nagyon	helyes.	Akkor	a	holnap	reggeli	viszontlátásra.	
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–	Az	egész	vagyonomat	is	odaadom,	csak	szerezze	vissza	a	becsületemet.
–	nagyon	helyes.	Akkor	a	holnap	reggeli	viszontlátásra.	





Mr.	lee	újra	kiment	a	házból,	és	körülbelül	egy	órát	töltött	a	parkban.	ugyanazt	az	utat	járta	be,	mint	
előzőleg.	ugyanúgy	viselkedett,	mint	korábban.	lehajolt,	nézegetett	 valamit,	 tapogatta	a	 fagyott	 tala-
jt,	 felállt,	 jegyzeteket	 készített.	 Egyszer	 azonban	 hosszasabban	 időzött	 valamivel.	 Papírdarabokra	 lelt,	
azokat	 illesztgette	 össze.	Megvakarta	 az	 orrát,	 felvonta	 szemöldökét,	 újra	 összekeverte	 a	 fecniket,	 és	
újra	elkezdte	kirakni	őket.	Mormogott	valamit,	aztán	felszedte	őket,	gondosan	becsomagolta	mindet	a	
zsebkendőjébe,	és	a	zsebébe	süllyesztette.	

cs6.		ragasszátok	be	a	detektív	
által	megtalált	papírdarabokból	
összeállított	szöveget	a	lap	hátol-
dalára!





Havas	cipővel	és	kifürkész	hetetlen	arccal	tért	vissza	a	házba,	ahol	a	gróf	már	türelmetlenül	várta.
–	Azt	hiszem,	most	már	mindent	 láttam,	amit	 látnom	kellett	–	mondta.	 	–	Azzal	tehetem	önnek	a	

legnagyobb	szolgálatot,	ha	távozom.
–	de	a	gyémánt,	Mr.	lee!	Hol	van	a	gyémánt?
–	Azt	nem	tudom.
A	gróf	a	kezét	tördelte.
–	sose	látom	viszont!	–	kiáltotta.	–	és	a	fiam?
–	A	véleményem	mit	sem	változott.
–	Akkor,	az	isten	szerelmére,	mi	történt	a	házamban	az	éjjel?
–	 Ha	 holnap	 reggel	 kilenc	 és	 tíz	 óra	 között	 fölkeres	 az	 irodámban,	 megpróbálok	 választ	 adni	 a	

kérdésére.	Addig	azonban	ugye	tekinthetem	úgy,	hogy	szabad	kezet	ad	nekem,	feltéve,	hogy	visszasz-
erzem	a	drágakövet?

–	Az	egész	vagyonomat	is	odaadom,	csak	szerezze	vissza	a	becsületemet.
–	nagyon	helyes.	Akkor	a	holnap	reggeli	viszontlátásra.	
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t/t)

4. a titokra fény derül

tanár i 	 in s t rukc iók	

•		A	gyerekek	olvassák	fel	a	t)–v)	feladathoz	megadott	szövegrészeket.	Próbálják	rekonstruálni	az	
eseményeket,	és	hozzáilleszteni	az	előzményekhez.	

•		beszéljék	meg	a	feladatokat	a	projektmappában	lévő	szempontok	szerint.	
•		A	füzetükbe	dolgozzanak,	és	csak	a	megbeszélés-értékelés	után	írják	megoldásaikat	a	szöveg-

be.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	 felolvasás

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	 felolvasás, megbeszélés

E s zközök: 	 szövegrészek

tanár i 	 in s t rukc iók	

•		Párbeszédet	írnak	a	gyerekek.	
•		A	feladat	célja,	hogy	bemutassa	a	detektív	egy	másik	arcát,	a	házvezetőnő-dadussal	való	vi-

szonyát,	a	szeretet,	az	aggódás	kifejeződését,	mindezt	egy	sajátos	dohogó,	évődő	stílusban.	
•		A	 látszólag	egyszerű	 feladat	számos,	eddig	 fejleszteni	kívánt	képességet	mozgósít,	helyzetis-

meretet,	a	szerepviszonyok	megértését,	a	szerepviselkedés	stb.	ismeretét	kívánja.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	 szerepviszonyok	 észlelése,	 szerepnek	megfelelő	 be-
szédmód,	stílus,	érzelmek:	aggodalom,	ingerültség	nyelvi	kifejeződése

Munka fo rmák:  pármunka

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  szövegalkotás

E s zközök: 	 szövegrészlet
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t/u)

A	titokrA	Fény	dErÜl

t)		 Arra	koncentráljatok,	hogy	mit	tudhattok	meg	a	titokzatos,	 fölényes	és	tévedhetetlen	Mr.	lee-
ről!

taná r i 	 in s t rukc iók	

•		A	feladat	kreatív	szövegalkotás	a	levél	műfajában.	
•		A	 gyerekeknek	figyelembe	kell	 venniük	az	eddigi	nagyon	apró	 jeleket	 is,	 hogy	 szöveghűen	

tudják	megoldani	 a	 feladatot.	ugyanakkor	 figyelniük	 kell	 a	megszólításra,	 a	 szóhasználatra,	
általában	a	stílusra,	figyelemmel	a	szövegre	és	a	történet	korhűségére.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  levél	műfajában	kreatív	szövegalkotás

Munka fo rmák:  pármunka

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  írásbeli	szövegalkotás

E s zközök: 	 szövegrészlet

u)		legelőször	gondoljátok	át,	miért	ment	el	Anasztázia!	
	 Elevenítsétek	fel	viselkedését,	a	másokhoz	fűződő	kapcsolatait,	és	csak	ezután	írjátok	meg	a	le-

velet!

tanári instrukciók 

•	 A	 szöveg	 hiányzó	 szavait	 pótolják	 a	 gyerekek.	 kizárólag	 a	 szövegkoherenciára	 koncentrál-
janak.	

•		A	begyakorlott	módon	a	gyerekek	először	globálisan	tekintenek	a	szövegre,	számba	veszik	az	
előzményeket	és	a	következményeket,	majd	ezután	pótolják	a	szavakat.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  koherenciateremtés

Munka fo rmák: 	pármunka

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  hiányos	szöveg	pótlása	

E s zközök:  szövegrészlet
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v)		 Próbáljátok	először	úgy	elolvasni	a	szöveget,	mintha	benne	lenne	minden	szó!	
	 Ha	valamit	azonnal	be	tudnátok	írni,	azt	jegyezzétek	fel!	
	 A	nehezebb	szavak	esetében	segít,	ha	számba	veszitek	az	előzményeket	és	a	következményeket,	

és	ezután	pótoljátok	a	szavakat.	

taná r i 	 in s t rukc iók	

•	számoljon	be mindenki	a	saját	feladatáról.	
•	Hallgassák	meg	a	gyerekek	egymás	megoldását.	Ha	szükséges,	végezzenek	javításokat.	
•	A	végleges	verziót	írják	be	a	szövegbe,	és	a	produktumokat	fűzzék	be	a	projektmappába.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  értékelés,	bírálat,	döntés

Munka fo rmák:  projektcsoport	

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	 értékelés

E s zközök:  projektmappa,	szövegrészlet

taná r i 	 in s t rukc iók: 	 a	gyerekek	egészítsék	ki	a	2.	feladatban	lévő	táblázatot	a	szokott	mó-
don.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  válogató	olvasás,	 információkeresés	és	-rendszerezés,	
jóslás

cé lc sopor t 	– 	d i f fe renc iá lá s:  a	gyerekek	munkatempója	szerint	egy,	illetve	két	szereplővel	
kapcsolatos	információk	összegyűjtése

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  feladatmegoldás

E s zközök: 	projektmappa,	4.	rész

6. Mit tudtunk meg róla? egészítsd ki a 2. feladatban lévő táblázatot további információkkal!
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t/cs7.

taná r i 	 in s t rukc iók	

•	 A	 gyerekek	 csaknem	 valamennyi	 információ	 birtokában	 rekonstruálják	 a	 történetet.	 ter-
mészetesen	 eltérések	 lesznek	 a	 csoportok	 alkotásai	 között,	 hiszen	 a	 projekt	 produktuma	
csoportonként	másképp	alakult	a	feldolgozás	során.	

•		A	csoportok	együtt	dolgoznak.	A	munkához	segítséget	adnak	a	szempontok,	illetve	a	2.	fel-
adatban	eddigre	kitöltött	táblázat.	A	gyerekek	az	alapján	gondolják	végig,	hogy	melyik	szereplő	
lehet	a	bűnös.

•		szövegíráskor	a	fentieken	kívül	az	alábbi	szempontoknak	kell	érvényesülniük:
	  	tematikus,	szókincsbeli,	kommunikációs	helyzet	szerinti	szövegkoherencia	(az	eddig	ismert	

szöveghez,	és	az	új	szöveg	belső	koherenciája),
	  	a	szövegrészek	kifejtettsége	(a	befogadó	számára	az	ismert	és	újszerű	információk	mértékének	

megállapítása:	mely	részeket	kell	hosszabban,	melyeket	utalásszerűen	megfogalmazni),
	  nyelvhelyesség	(különös	tekintettel	az	egyeztetésekre,	igehasználatra),
	  helyesírás	(párbeszéd,	igék,	mondatvégi	írásjelek).
•		A	gyerekek	egyelőre	csak	a	piszkozatot	készítsék	el.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  kreatív	szövegalkotás	kifejleti	jóslatokkal

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  írásbeli	szövegalkotás

E s zközök:  az	egész szöveg

CS7.  A szövegfeldolgozás legizgalmasabb részéhez értetek. Szinte már minden információ a bir-
tokotokban van: ismeritek a bűncselekményt, a körülményeket és az összes szereplőt, azaz 
a tolvajt is. 

 rajtatok	a	sor.	Használjátok	bátran	a	szöveget	és	a	2.	feladatban	lévő	táblázatot!	Mérlegeljétek	
alapos	érvek	és	bizonyítékok	alapján,	hogy	melyik	szereplő	lehet	a	bűnös!	készítsetek	jegyzeteket,	
azok	alapján	könnyebb	 lesz	megírni	a	 fogalmazást.	szövegíráskor	a	 fentieken	kívül	az	alábbi	
szempontokra	is	figyeljetek:

(1)		fogalmazásotok	illeszkedjen	az	eddig	ismert	szövegrészekhez,	ugyanakkor	az	új	szöveg	is	legyen	
összefüggő;

(2)		döntsétek	el,	mit	fejtetek	ki	részletesebben,	mit	csak	utalásszerűen,	ne	feledjétek,	hogy	mit	tud	a	
gróf	már	korábbról;

(3)		figyeljetek	arra	is,	hogy	az	eredeti	történet	stílusának	megfelelően	fogalmazzatok,	végül	korrek-
túrázzátok	a	szöveget	helyesírási	szempontból	is.

	 Egyelőre	a	jegyzetekből	csak	a	piszkozatot	készítsétek	el.





15.	oldal

45 PErc

t/cs8.

taná r i 	 in s t rukc iók	

•		Egy	 órát	 szánjunk	 a	 teljes	 szöveg	 újraolvasására,	 korrekciójára.	 A	 csoportok	 most	 az	 utó-
munkálatokat	végzik.	

•	 A	csoporttagok	váltakozva	olvassák	fel	a	szöveget	a	kiegészítéseikkel.	Egy-egy	részlet	után	ál-
lapítsák	meg,	igényel-e	javítást	a	történetrész.	Ha	igen,	a	jegyző	jegyezze	a	javaslatokat.	így	
folytassák	a	munkát	a	szöveg	végéig.	

•	 A	 javított	 detektívtörténetet	 írják	 be	 számítógépbe	 a	 gyerekek	 vagy	 a	 projektet	 támogató	
felnőttek	közül	valaki.	

•		A	szövegre	szükség	lesz	a	filmforgatókönyv	megírásához,	ezért	szerencsés	lenne,	ha	minden	
gyerek	megkapná	fénymásolatban	a	detektívtörténetet	a	további	munkához.	

•		Minimum	két	példányra	azonban	feltétlenül	szükség	lesz.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek:  szövegkorrekció,	felolvasás

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	 felolvasás,	megbeszélés

E s zközök:  az	egész szöveg

CS8. eljött a javítás ideje. 
	 osszátok	ki	egymás	közt	a	szövegrészeket,	és	olvassátok	fel	azokat	a	saját	kiegészítéseitekkel!	
	 Egy-egy	részlet	után	állapítsátok	meg,	igényel-e	javítást	a	történetrész!	
	 Ha	igen,	a	jegyző	jegyezze	a	javaslatokat.	
	 így	folytassátok	a	munkát	a	szöveg	végéig!	
	 A	javított	detektívtörténetet	írjátok	be	számítógépbe,	vagy	kérjetek	segítséget	egy	felnőttől!





4. rész

A	titokrA	Fény	dErÜl

Hazaérkezvén,	Mr.	lee	a	szobájába	sietett,	és	néhány	perc	múlva	közönséges	csavargónak	öltözve	buk-
kant	elő.	Fölhajtott	gallérjával,	fényesre	koptatott	kabátjával,	vörös	sáljával	és	viseltes	cipőjével	tökéletes	
példánya	volt	az	utcai	léhűtőnek.

–	Azt	hiszem,	ez	megfelelő	lesz	–	mondta	elégedetten,	miközben	a	kandalló	felett	lógó	tükörbe	pil-
lantott.	–	kezdetnek	nem	is	rossz.

Mielőtt	 karola	 néni	megszólalhatott	 volna,	 levágott	 egy	 darab	
húst,	kenyér	közé	tette,	zsebre	vágta,	és	elment.

karola	néni	pont	akkorra	készítette	el	a	teát,	mire	Mr.	lee	meg-
érkezett.	 A	 detektív	 a	 kezében	 egy	 ócska	 gumi	csizmát	 tartott.	
letette,	majd	töltött	egy	csészével.

–  

 

–	Most	meg	hová?	nem	 fér	 a	bőrébe,	Mr.	 lee.	 Elfelejti,	 hogy	 szegény	édesanyja	 rám	bízta,	 hogy	
neveljek	magából	rendest	embert.	kisfiú	korában	nem	kellett	a	pálca,	áldott	jó	gyerek	volt,	most	néha	
azt	hiszem,	mégis	elkelne	egy	kis	verés	–	zsémbelt	karola	néni.

–  

 

–	és,	egyébiránt?	–	kérdezte	erőltetett	nyugalommal	a	hajdani	dada,	de	majd	 szétvetette	a	kíván-
csiság.

–  

 

 

 

A	detektívnek	csillogott	a	szeme,	és	mintha	egyébként	sápadt	arca	is	kipirult	volna	kissé.	Felsietett	a	
szobájába,	és	néhány	perc	múlva	már	hallatszott	is	a	bejárati	ajtó	csapódása.

t)		Pótoljátok	a	párbeszédben	
Mr.	lee	szövegét!
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szobájába,	és	néhány	perc	múlva	már	hallatszott	is	a	bejárati	ajtó	csapódása.

t)		Pótoljátok	a	párbeszédben	
Mr.	lee	szövegét!
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Mielőtt	 karola	 néni	megszólalhatott	 volna,	 levágott	 egy	 darab	
húst,	kenyér	közé	tette,	zsebre	vágta,	és	elment.

karola	néni	pont	akkorra	készítette	el	a	teát,	mire	Mr.	lee	meg-
érkezett.	 A	 detektív	 a	 kezében	 egy	 ócska	 gumi	csizmát	 tartott.	
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Mire	karola	néni	felkelt,	a	detektív	már	a	reggeliző	asztal	mellett	ült,	frissen	borotváltan,	kezében	egy	
csésze	kávéval.

–	Az	ügyfelünket	meglehetősen	korai	időpontra	hívtam	ide.	ne	lepődjön	meg,	ha	mindjárt	csönget	
–	világosította	fel	az	asszonyt.

valóban,	a	 látogató	meg	 is	érkezett.	Megdöbbentő	volt	a	külsején	végbement	változás.	Egyébként	
széles	és	kerek	arca	most	beesetté,	bőre	petyhüdtté	vált.	Mintha	egy	árnyalatnyit	meg	is	őszült	volna.

–	nem	értem,	Mr.	lee,	nem	értem	–	merengett.	–	két	nap	alatt	tönkrement	az	egész	életem.	Egyik	
baj	éri	a	másikat.	

–	A	világ	állandó	mozgásban	van,	gróf	úr.
–	Ez	már	biztos.	reggelre	eltűnt	Anasztázia.
–	igen?		–	kérdezte	közömbösen	a	detektív.
–	igen.	A	szobalány	reggel	érintetlenül	találta	az	ágyát,	a	szobája	üresen	állt,	csak	egy	nekem	címzett	

levél	hevert	az	asztalon.	
–	nem	tartja	indiszkréciónak,	ha	belenéznék	abba	a	levélbe?
–	Mielőtt	elolvassa,	 tudnia	kell,	hogy	 tegnap	este	dühömben	azt	vágtam	a	 fejéhez,	hogy	egyetlen	

kívánságom	volt,	azt	sem	teljesítette.	nem	lett	a	fiam	felesége,	hiába	kérte	meg	Artúr	a	kezét.	Ha	hozzá-
ment	volna	a	fiamhoz,	megváltoztatta	 volna	őt.	 és	 akkor	 talán	ez	a	 szörnyű	átok	 is	elkerülte	 volna	a	
házunkat...

Mr.	lee	türelmetlensége	jeléül	megköszörülte	a	torkát.
–	igaza	van	–	nyújtotta	át	a	levelet	gróf	szentpétery	–,	tessék,	nyugodtan	olvassa	el.

u)	vajon	mit	
írt	Anasztá-
zia	nevelő-
apjának?
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–	nem	értem,	Mr.	lee,	nem	értem	–	merengett.	–	két	nap	alatt	tönkrement	az	egész	életem.	Egyik	
baj	éri	a	másikat.	

–	A	világ	állandó	mozgásban	van,	gróf	úr.
–	Ez	már	biztos.	reggelre	eltűnt	Anasztázia.
–	igen?		–	kérdezte	közömbösen	a	detektív.
–	igen.	A	szobalány	reggel	érintetlenül	találta	az	ágyát,	a	szobája	üresen	állt,	csak	egy	nekem	címzett	

levél	hevert	az	asztalon.	
–	nem	tartja	indiszkréciónak,	ha	belenéznék	abba	a	levélbe?
–	Mielőtt	elolvassa,	 tudnia	kell,	hogy	 tegnap	este	dühömben	azt	vágtam	a	 fejéhez,	hogy	egyetlen	

kívánságom	volt,	azt	sem	teljesítette.	nem	lett	a	fiam	felesége,	hiába	kérte	meg	Artúr	a	kezét.	Ha	hoz-
záment	volna	a	fiamhoz,	megváltoztatta	volna	őt.	és	akkor	talán	ez	a	szörnyű	átok	is	elkerülte	volna	a	
házunkat...

Mr.	lee	türelmetlensége	jeléül	megköszörülte	a	torkát.
–	igaza	van	–	nyújtotta	át	a	levelet	gróf	szentpétery	–,	tessék,	nyugodtan	olvassa	el.

u)	vajon	mit	
írt	Anasztá-
zia	nevelő-
apjának?
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–	Mit	 jelent	ez,	Mr.	lee?	gondolja,	 ..................................	akar	

lenni?

–	nem,	semmi	esetre	sem.	talán	tényleg	ez	a	lehető	legjobb	

...................................	bízom	benne,	gróf	úr,	hogy	az	ön	..................................	csakhamar	vége	szakad.

–	valóban?!	Most,	hogy	a	..................................	börtönben	van,	a	..................................	megszökött,	a	........

..........................	sehol?	ön	..................................	űz	a	helyzetemből,	Mr.	lee	–	kiáltott	fel	a	gróf.

Mr.	lee	odasétált	az	íróasztalához,	kivett	belőle	egy	kis	kerek	aranydarabot,	amelyben	egy	drágakő	csil-

logott,	és	odadobta	az	asztalra.

A	gróf	hangos	örömkiáltással	nyúlt	érte.

–	úristen,	 ..................................!	Megmenekültem!	Meg-me-ne-kül-tem!	–	és	boldogan	kebléhez	 szorí-

totta	az	ékkövet.

–	Még	valamivel	..................................,	gróf	úr	–	mondta	Mr.	lee	meglehetősen	hidegen.

–	bocsánat-bocsánat!	Mondhat	bármekkora	..................................,	haladéktalanul	kifizetem.

–	nem,	ön	 ..................................!	bár	 a	 járandóságomat,	 természetesen	ki	 kell	 fizetnie!	Azonban	 töre-

delmes	 ..................................	 tartozik	egy	nemes	szívű	 ifjúnak,	aki	úgy	viselkedett	ebben	a	helyzetben,	

ahogy	egy	igazi	úrhoz	illik.	büszke	lehet	rá!

–	..................................?	A	fiam?	Ezek	szerint	nem	ő	lopta	el	a	követ?

–	csak	..................................	tudom:	nem	ő	volt.

–	Akkor	azonnal	mondjuk	meg	neki,	hogy	kiderült	az	..................................!

–	Már	tudja.	beszéltem	vele.	Mivel	ő	nem	volt	hajlandó	elmondani,	mi	történt,	hát	én	meséltem	el	neki.	

Akkor	aztán	kénytelen	volt	színt	vallani.	belátta,	hogy	igazam	van,	és	kisegített	néhány	részlettel,	amelyek	

hiányoztak	a	teljes	megoldáshoz.	

–	Az	isten	szerelmére,	mondja	már	el	nekem	is,	mi	történt	valójában!

v)		Pótoljátok	a	hiányzó	szavakat	a	
párbeszédből!
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A	kővel	a	zsebemben	az	első	utam	Artúrhoz	vezetett.	Elmeséltem	neki,	hogy	minden	tisztázódott,	és	
végül	úgy	két	óra	tájban	kerültem	ágyba.

–	uram,	nem	is	tudom,	hogyan	köszönjem	meg	önnek,	amit	értünk	tett.	Higgye	el,	nem	leszek	há-
látlan.	Az	ön	képességei	felülmúlják	még	kiváló	hírét	is.	csak	még	egy	kérdést,	ha	megengedi.	Mi	lesz	
Anasztázia	sorsa?

–	Egy	bizonyos	–	válaszolta	Mr.	lee	–,	Anasztázia	ott	van,	ahol	a	báró.	és	az	is	biztos,	hogy	ez	a	bizo-
nyos	hely	nem	kedvez	a	szerelmeseknek.

–	szegény	gyermek…	nos,	 itt	az	idő,	hogy	elinduljak.	Mielőbb	látni	szeretném	a	fiamat,	hogy	bo-
csánatot	kérjek	tőle.	

–	csak	egy	szóra	még,	gróf	úr	–	mondta	Mr.	lee,	és	kinyitotta	az	ajtót.
Az	 előszobában	 Artúr	 álldogált.	 A	 két	 férfi	 egymásra	 nézett,	 mint	 akik	 nagyon	 régen	 találkoztak	

utoljára.	Apa	és	fia	egyetlen	szó	nélkül	ölelték	át	egymást.
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csináljunk	filmet

tanár i 	 in s t rukc iók	

•		A	gyerekek	–	a	szerepüknek	megfelelően	–	mondják	el	eddigi	tapasztalataikat	és	javaslataikat	
a	csoport	tevékenységével	kapcsolatosan.	

•		végül	a	csoportok	értékeljék	az	eddigi	munkát,	osszanak	dicséretkártyát	a	csoporttagoknak.	
bárki	tehet	javaslatot,	de	mindig	indokolnia	kell	a	véleményét.	Egy	kártya	akkor	találja	meg	a	
gazdáját,	ha	a	csoport	minden	tagja	egyetért	a	javaslattal.

k ieme l t 	ké s z s égek , 	képe s s égek: 	összefoglalás,	értékelés,	véleményalkotás,	javaslat	meg-
fogalmazása,	érvelés

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	beszélgetés,	értékelés

E s zközök: 	dicséretkártya,	projektmappa

értékElés	ii.

Név dicsérEt	szövEgE

tanár i 	 in s t rukc iók	

•		A	projekt	következő	nagyobb	egysége	a	filmforgatókönyv	megírása.	
•		A	feladatok	megoldása	előtt	beszélgessünk	a	gyerekekkel	a	detektívtörténetekről:	
→ Hasonlítsuk	össze,	hogy	milyen	kapcsolatban	állhat	a	kalandregényekkel.
→ beszélgessünk	a	bűn-bűnös-bűntény	fogalmáról.	Hozzanak	a	gyerekek	példát	más	olvas-

mányaikból,	ahol	valaki	szintén	bűnös	volt,	a	regény,	elbeszélés	vagy	mese	mégsem	detek-
tívtörténet.

→ rögzítsük,	 hogy	 a	 detektívtörténetek	mindig	 valamilyen	 jogi	 értelemben	 vett	 bűnesetet	
írnak	le.

→  vizsgáljuk	meg,	milyen	hőstípusok	szerepeltek	az	általuk	kiegészített	történetben.	
→ Emeljük	 ki	 a	detektív	 figuráját.	 Elevenítsük	 fel	 az	 eszményítésről	 tanultakat.	Hasonlítsuk	
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össze	Mr.	lee-t	a	gyerekek	által	ismert,	más	híres	nyomozókkal:	Calambo,	Poirot,	Sherlock	
Holmes	stb.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	rendszerezés,	véleményalkotás

Munka fo rmák: 	frontális

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	megbeszélés,	magyarázat

taná r i 	 in s t rukc iók

•		tanulmányozzuk	a	filmkészítés	lépéseit	az	ábra	segítségével.	

•		beszéljük	meg	a	gyerekekkel,	hogy	annak	melyik	 lépéseit	 fogjuk	megvalósítani	a	következő	
órákon.	biztassuk	tanítványainkat,	hogy	adjanak	jó,	megvalósítható	ötleteket.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	 rendszerezés,	tervezés,	döntés

Munka fo rmák: 	frontális

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	megbeszélés,	magyarázat
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5 PErc 	+	Házi	feladat

taná r i 	 in s t rukc iók	

•		A	csoportok	osszák	el	egymás	között	a	feladatokat.	írják	be	a	táblázatokba,	ki	mit	végez	el	a	
feladatok	közül.	

•		kössük	ki,	hogy	mindkét	feladatkörből	mindenkinek	vállalnia	kell	valamit.	
•		csoportlétszámtól	 függően	egy-egy	feladatot	praktikus	két-két	gyereknek	kiosztani	 (pl.	a	 je-

lenetek	megírása).	
•		Az	is	fontos,	hogy	a	gyerekek	meg	tudják	állapítani,	hogy	melyik	feladat	milyen	előzetes	meg-

oldást	igényel.	
•		A	jelenetek	megírása	csak	akkor	kezdődhet,	ha	az	első	három	megoldás	adott.	ilyen	esetben	

osszák	ki	úgy	a	 feladatokat,	hogy	aki	az	 i.	 táblarész	alapján	csak	később	kapcsolódik	be	a	
munkába,	az	a	ii.	részből	korábban	elvégzendő	feladatot	vállaljon.	

•		Fontos,	hogy	minden	gyereknek	legyen	dolga	a	projekt	egésze	alatt.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	tervezés,	döntés,	együttműködés

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	megbeszélés

E s zközök: 	projektmappa

csinálJunk	FilMEt!

i.	irodAlMi	ForgAtókönyv	
HAtáridő:

Név FElAdAtok

A	helyszínek	összegyűjtése

A	szereplők	jellemvonásainak,	érzelmeinek,	
mozdulatainak,	viselkedésének	leírása

A	jelenetek:	a	szereplők	helyszínekhez	kapcsolása

A	jelenetek	megírása:	történet-összefoglaló,	
rendezői	utasítások

ii.	kéPEs	és	tEcHnikAi	ForgAtókönyv
HAtáridő:

A	helyszínek	kiválasztása

szereplőválogatás

A	jelenet-beállítás	megtervezése	(rajzolással)
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A	„műterem”	díszleteinek	megtervezése	(raj-
zolással)

A	jelmezek	megtervezése	(rajzolással)

A	jelenetek	időtartamának	meghatározása

iii.	ForgAtás
HAtáridő:

A	jelenetek	beállítása	(kellékek,	eszközök,	
jelmezek)

Fotózás

iv.	utóMunkálAtok
HAtáridő:

A	filmzene	kiválasztása	és	rögzítése

A	hanghatások	kiválasztása	és	rögzítése

A	feliratozás	elkészítése:	főcím,	stáblista

v.	ForgAlMAzás
HAtáridő:

reklámkészítés

taná r i 	 in s t rukc iók	

•		A	 feladat	célja	a	 szövegbeli	 információk	és	helyzetek	átalakítása.	A	gyerekek	önállóan	vagy	
párokban	dolgoznak:	

A)	kigyűjtik	a	szövegrészekből	a	helyszíneket,	és	csoportosítják	azokat.	
b)	Megtervezik	a	fotózáshoz	elképzelt	helyszíneket.		
c)	A	szereplők	legfontosabb	vonásait	gyűjtik	össze,	és	rendszerezik	azokat.
d)	A	szövegbeli	szereplők	és	a	szerepalakítók	jellemét	vetik	össze.

k ieme l t 	ké s z s égek , 	képe s s égek: 	információválogatás	és	-rendszerezés,	jellemzés,	ön-	és	
társismeret,	képzelet,	kreativitás

cé l c sopor t 	 – 	d i f fe renc iá lá s	

A)	információkezelésben	gyorsabb	tempóban	dolgozó	gyerekek
b)	a	kommunikációs	helyzet	átalakításában	lassúbb	tempóban	dolgozó	gyerekek
c)	információkezelésben	lassúbb	tempóban	dolgozó	gyerekek
d)	történetbeli	és	valós	személyek	jellemvonásainak	megfeleltetésében	kevésbé	jártas	gyerekek

Munka fo rmák: 	egyéni	vagy	pármunka

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	feladatmegoldás

E s zközök: 	projektmappa,	szöveg





8.  Helyszínek és szereplőválogatás!

A)	 gyűjtsétek	 össze	 szövegrészenként	 azokat	 a	 helyszíneket,	 amelyek	 fontosak	 a	 film	 szem-
pontjából!	

szövEgrész történEtbEli	HElyszínEk

1.	rész

2.	rész

3.	rész

4.	rész

b)	 tervezzétek	meg,	hol	tudnátok	a	filmhez	szükséges	fotókat	elkészíteni!

szövEgrész Fotózási	HElyszínEk

1.	rész

2.	rész

3.	rész

4.	rész

c)		A	2.	 feladatban	lévő	táblázat	segítségével	 jellemezzétek	a	szereplőket!	csak	a	 legfontosabb	és	
legjellemzőbb	tulajdonságokat	soroljátok	fel!

szErEPlő
A	szErEPlők	JEllEMvonásAi,	érzElMEi,	 

MozdulAtAi,	visElkEdésE

Mr.	lee

szentpétery	András

kisteleky	ottokár

Artúr

Anasztázia





timóth	Elemér

Agáta

Jenő

Hedvig

géza

Péter

 

Pál

karola	néni

d)		készítsetek	szereposztást!	
	 Elképzelhető,	hogy	több	szerepet	is	kell	alakítanotok.	Ennek	megfelelően	tervezzetek!

szErEPEk A	szErEPlők	nEvE

Mr.	lee

szentpétery	András
 

kisteleky	ottokár

Artúr

Anasztázia
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timóth	Elemér

Agáta

Jenő

Hedvig

géza

Péter  

Pál

karola	néni

taná r i 	in s t rukc iók: 	a	gyerekek	egy	fejezet	adatait	rendszerezik.	Az	a)-b)-c)	feladatot	csoport-
munkában	végezzék	a	diákok,	a	d)	és	e)	feladatot	két	csoportban.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	 rendszerezés,	 szövegtömörítés,	 elbeszélő	 szöveg	 és	
utasítás	írása

Munka fo rmák: 	projektcsoport,	osztott	csoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	 szövegalkotás,	megbeszélés

E s zközök: 	projektmappa,	A/4-es	lapok

9.  A jelenet a filmnek az az aránylag rövid része, amelyben ugyanazok a szereplők vannak 
ugyan azon a helyszínen. 

	 válasszatok	ki	egy	fejezetet	a	detektívtörténetből,	és	a	8.	feladat	megoldásainak	segítségével	ál-
lítsátok	össze	a	jeleneteket!

a)	válogassátok	ki	a	helyszíneket!
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b)	 rendeljétek	a	helyszínekhez	a	szereplőket!	

c)	 írjátok	be	a	táblázatba,	hogy	melyik	szerepet	ki	alakítja	a	csoportból!

d)	 Adjátok	meg	a	szereplőknek	a	jelenetre	vonatkozó	rendezői	utasításokat!

e)	 készítsetek	rövid,	egy-két	mondatos	tartalom-összefoglalót	a	jelenethez!

taná r i 	 in s t rukc iók	

•		Az	A)	feladatot	a	csoportok	beszéljék	meg,	és	együtt	döntsenek.	
•		A	b)	és	a	c)	feladatot	osztott	csoportmunkában	végezzék	el	a	gyerekek.	Figyeljünk	arra,	hogy	

mindkét	csoportban	legyen	olyan	diák,	aki	jól	rajzol,	és	gyors	tempóban	dolgozik.	
•		tanácsoljuk	a	gyerekeknek,	hogy	most	csak	vázlatokat	készítsenek,	ha	szeretnék,	a	forgatókönyv-

be	elkészíthetik	a	rajzok	kidolgozottabb,	színes	változatát.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	tervezés,	vizuális	információteremtés,	képszerűsítés

Munka fo rmák: 	projektcsoport,	osztott	csoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	rajzolás

E s zközök: 	projektmappa,	A/4-es	lapok

10. tervezzétek meg a forgatást! 
	 Mind	a	helyszín	berendezésében,	mind	a	 jelmezek	megtervezésében	 legyen	szempont	az	öt-

letesség!

A)		 Próbáljátok	meghatározni,	 hogy	 egy-egy	 jelenet	 eljátszása	 –	 ha	 valóban	 film	 készülne	 belőle	
–	mennyi	időt	vesz	igénybe!	

idő

(PErc)

b)		 készítsetek	minden	jelenet	helyszínéhez	vázlatot!	A	rajzon	legyenek	rajta:	
(1)	a	díszlettervek,	illetve	az,	hogy
(2)	a	szereplők	hol	helyezkednek	el	az	adott	helyszínen!

c)	 készítsétek	el	a	jelenetekhez	a	jelmezterveket!
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taná r i 	 in s t rukc iók	

•	A	gyerekek	a	fotózás	beállításához	végzik	a	próbát.	
•	biztosítsunk	a	csoportoknak	helyet	az	osztály	különböző	pontjain.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	 szerepészlelés,	 szerepazonosítás,	 a	 szereplők	 közötti	
viszony	megállapítása,	nonverbális	kommunikációs	jelek	értelmezése,	közlések	felfogása

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	 szerepjáték

E s zközök: 	projektmappa

11. Próbáljátok el a jeleneteket! 

a)		 álljatok	be	olyan	pózba,	ahogy	a	tervetekben	lerajzoltátok!	

b)		 igyekezzetek	mind	testtartásotokkal,	mind	gesztusaitokkal,	mind	pedig	mimikátokkal	érzékeltetni	
a	jelenet	tartalmát	és	hangulatát!

c)		 Adjatok	egymásnak	tanácsot,	hogy	minél	hitelesebb	legyen	a	jelenet!

taná r i 	 in s t rukc iók: 	oldjuk	meg,	hogy	a	fotózáson	minden	csoporttal	legyen	egy	felnőtt,	aki	
segíti	a	gyerekeket	a	szervezésben,	öltözködésben	stb.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	 szerepészlelés,	 szerepazonosítás,	 a	 szereplők	 közötti	
viszony	megállapítása,	nonverbális	kommunikációs	jelek	értelmezése,	közlések	felfogása

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	szerepjáték

E s zközök: 	fényképezőgép,	film
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12.  készítsétek el a fényképeket! 
	 Az	elmúlt	órákon	nagyon	sokat	dolgoztatok.	Munkátok	eredményét	az	 is	befolyásolja,	hogyan	

sikerül	képekben	megjeleníteni	az	átírt	történetet,	filmterveiteket.	

a)		 A	 filmezés	 (jelen	 esetben	 a	 fotózás)	 sok	 türelmet	 és	 nagyon	 komoly	 együttműködést	 igényel.	
A	 jelenetek	 beállításánál	 segítsétek	 egymást!	 Fontos	 a	 gyorsaság,	 például	 a	 jelenetek	 közötti	
átöltözésnél.	

b)		 Minden	jelenetről	több	felvételt	csináljatok,	hogy	válogatni	tudjatok	belőlük!

taná r i 	 in s t rukc iók	

•		A	gyerekek	először	osztott	csoportban	dolgoznak	kb.	10	percig.	
•		Az	A)	csoport	mind	komoly-,	mind	pedig	könnyűzenét	választhat.	írják	le	a	zeneszerző	vagy	

együttes/énekes	nevét,	a	mű	címét,	és	azt,	hogy	hány	(másod)percnyi	részletet	illesztenek	a	
jelenetbe.	A	hanghatásoknál	csak	annak	típusát	jegyezzék	fel.	

•		A	b)	csoport	tervezzen	címlapot,	majd	állítsa	össze	a	stáblistát.	
•		A	csoporttagok	neve	minden	olyan	feladatnál	szerepeljen,	amelyben	részt	vett	a	diák.	
•		A	maradék	15	percben	készítsenek	a	csoportok	filmplakátot	csomagolópapírra.	
•	 A	gyerekek	önállóan	döntsenek	arról,	hogy	mit	jelenítenek	meg	a	plakáton.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	 szöveg	és	zene	hangulati	elemeinek	összekapcsolása,	
tervezés,	rendszerezés,	rajzolás

Munka fo rmák: 	osztott,	majd	teljes	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	tervezés,	megbeszélés,	döntés,	rajzolás

E s zközök: 	csomagolópapír,	színes	ceruza,	filctoll,	A/4-es	lap,	projektmappa

13.  Végezzétek el az utómunkálatokat!
	 Az	A)	és	a	b)	feladatot	osztott	csoportban,	a	c)	feladatot	együtt	oldjátok	meg!

A)		 találjatok	ki	zenerészleteket	és	hanghatásokat	a	jelenetekhez!

b)		 készítsétek	el	a	forgatókönyv	címlapját!	Az	első	oldalon	tüntessétek	fel	a	stáblistát!

c)		készítsetek	filmplakátot!
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 +	Házi	feladat

15 PErc

tanár i 	 in s t rukc iók	

•	 A	gyerekek	–	a	szerepüknek	megfelelően	–	mondják	el	eddigi	tapasztalataikat	és	javaslataikat	
a	csoport	tevékenységével	kapcsolatosan.	

•		végül	a	csoportok	értékeljék	az	eddigi	munkát,	osszanak	dicséretkártyát	a	csoporttagoknak.	
•		bárki	tehet	javaslatot,	de	mindig	indokolnia	kell	a	véleményét.	
•		Egy	kártya	akkor	találja	meg	a	gazdáját,	ha	a	csoport	minden	tagja	egyetért	a	javaslattal.

k ieme l t 	ké s z s égek , 	képe s s égek: 	összefoglalás,	értékelés,	véleményalkotás,	javaslat	meg-
fogalmazása,	érvelés

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok:  beszélgetés,	értékelés

E s zközök: 	dicséretkártya,	projektmappa

értékElés	iii.

Név dicsérEt	szövEgE

tanár i 	 in s t rukc iók	

•		A	csoportok	a	megadott	minta	szerint	összeállítják	a	forgatókönyvüket.	
•		A	kész	munkák	bekötésében,	összefűzésében	segítsünk	a	gyerekeknek.	
•		A	produktumok	(plakátok,	forgatókönyvek)	bemutatását	a	projekt	utolsó	órája	helyett	tervez-

zük	délutáni	időpontra.	

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	 eredetiség,	gazdaságosság,	könnyedség,	rugalmasság,	
megértés,	értékelés-bírálat,	választás-döntés

Munka fo rmák: 	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	házi	feladat

E s zközök: 	projektmappa,	A/4-es	lapok





14.  Állítsátok össze az elkészült szövegekből, rajzokból és fotókból a forgatókönyvet!   
	 segítségképpen	felsoroljuk,	hogy	mit	kell	tartalmaznia	a	forgatókönyvnek,	és	adunk	egy	ötletet	

ahhoz,	hogyan	tervezhettek	meg	egy	jelenetet	egy	oldalpáron.		

a)	 címlap		

b)	 stáblista	(író,	rajzoló,	rendező,	hangmérnök,	díszlettervező,	jelmeztervező,	fotós	stb.)

c)	 tartalom

d)	 A	teljes	detektívtörténet

e)	 Jelenetek
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  ProJEkt-	és	évzáró	klubdélután

PrEzENtálás

90	PErc

tanár i 	 in s t rukc iók	

A	 fennmaradó	 két	 órában	 teremtsünk	 lehetőséget	 a	 csoportoknak,	 hogy	 beszámoljanak	
munkájukról:

a)	Első	lépésként	teremtsünk	oldott	hangulatot.	értékeljük	a	projekt	egészét	pár	mondattal,	sok	
dicsérettel.	 kérjük	 meg	 a	 csoportokat,	 mondják	 el	 tapasztalataikat,	 benyomásaikat,	 érzé-
seiket.

b)	A	második	 lépésben	 nézzük	meg	 azokat	 a	 szövegrészeket,	 amelyeket	 a	 gyerekek	 pótoltak	
vagy	írtak	meg	a	detektívtörténetben.	Minden	megoldást	más-más	csoport	mutasson	be.	A	
többi	csoport	 jelezze,	ha	egészen	eltérő	megoldásuk	született.	beszélgessünk	arról,	hogy	az	
eredeti	történet	mennyiben	vezette	őket.	Milyen	módszerrel	dolgoztak?	Hogyan	biztosították	
a	szövegkoherenciát?	Mit	szerettek	és	mit	nem	ebben	a	munkában?

c)	A	 harmadik	 lépésben	 a	 csoportok	 a	 forgatókönyvet	 mutassák	 be.	 kérdezzük	 meg	 a	 gye-
rekeket,	mi	motiválta	őket,	amikor	a	fejezetet	kiválasztották.	csak	az	érvekkel	alátámasztott	
véleményeket	fogadjuk	el.	Ha	több	fejezetet	dolgoztak	fel	a	csoportok,	akkor	a	történet	sor-
rend	jében	haladjunk	a	prezentációkkal.	A	csoportok	nézzék	meg	egymás	forgatókönyvét.	te-
gyenek	 fel	 egymásnak	 kérdéseket.	 ítéljék	 oda	 valamelyik	 csoportnak	 „Az	 év	 filmes	 stábja”	
díjat.

d)	biztassuk	a	gyerekeket,	hogy	a	nyári	szünidőben	készítsenek	képeket,	filmet,	forgatókönyvet	
vagy	naplót.

k ieme l t 	 ké s z s égek , 	 képe s s égek: 	analízis,	szintézis,	összehasonlítás,	összefüggés	felfogá-
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Munka fo rmák: 	frontális,	projektcsoport

Móds ze rek , 	 e l j á rá sok: 	beszélgetés,	prezentáció,	értékelés

E s zközök: 	 projektor,	 számítógép	 (ha	van	az	 iskolában,	és	ha	készült	elektronikus	 formában	
forgatókönyv

tanár i 	 in s t rukc iók	

•		Javasoljuk,	hogy	a	tanév	végén	szervezzünk	a	gyerekeknek	klubdélutánt.	
•		A	játékos	nyomozás	megfelelő	keretet	biztosít	a	projektzáráshoz	is.	





•		A	játék	10	rejtvényfeladatból	áll.	A	feladatokat	úgy	állítottuk	össze,	hogy	a	nyelvi,	illetve	logikai	
játékok	is	helyet	kapjanak	benne.	

•		A	feladatokat	a	gyerekek	az	eredetileg	kialakított	csoportokban	és	időre	oldják	meg.	
•		Az	a	csapat	nyer,	amelyik	a	legtöbb	helyes	megfejtést	produkálja.
•		csomagolópapírra	 vagy	 a	 táblára	 készítsünk	 egy	 táblázatot,	 melynek	 fejlécén	 a	 csoportok	

neve,	bal,	legszélső	oszlopában	a	rejtvények	száma	szerepel	sorrendben.	Ebben	összegezzük	a	
csapatok	pontszámát.

•		legelőször	mondjuk	el	a	játékszabályokat:
1.	laponként	kapják	meg	a	feladatokat.	
2.	Minden	feladatnál	mondjuk	el,	mennyi	idő	van	azok	elvégzésére.	Mérjük	az	időt.
3.	A	megoldásokat	a	csoportok	folyamatosan	jegyezzék	a	feladatlapra.
4.	Amikor	végeztek	minden	feladattal,	közösen	ellenőrizzük	azokat.	
Ha	van	rá	lehetőség,	a	verseny	végén	minden	gyerek	kapjon	valami	ajándékot.

t/1.
3	perc

megoldás: Tóbiás
Pontszám: 3

t/2.
10	perc

megoldás:	lábnyomok,	felborult	fotel,	terítő,	virág	a	földön…….
Pontszám:	10

t/3.
3	perc

megoldás:	második	sor	utolsó	képe
Pontszám: 4

t/4.
3	perc

megoldás:	Angyal	bandi
Pontszám: 3

t/5.
7–8	perc

megoldás:	monitor,	gyógyszer,	kerevet	(heverő),	esernyő,	festmény
Pontszám: 5





t/6.
7–8	perc

megoldás:	egy	nap	alatt	1	métert	haladt	felfelé,	hiszen	nappal	5	métert	ment	fel,	éjjel	4	métert	vissza-
csúszott.	Azonban	a	14.	napon,	a	13.	méter	után,	amikor	felfelé	mászott	5	métert,	éppen	megérkezett	a	
felszínre.	tehát	14	nap	alatt	ért	fel	a	felszínre.
Pontszám: 5

t/7.
10	perc

megoldás:	első	sor,	balról	a	harmadik	autó
Pontszám: 5

t/8.
7–8	perc

megoldás:	a	3.	levelet	írta	a	betörő,	a	t,	r	és	az	o	betű	van	más	betűtípussal	szedve.
Pontszám: 5

t/9.
10	perc

megoldás:	sopron	nem	szolnok	felé	van,	ceglédnél	nem	folyik	a	rába,	cegléd	környékén	nincs	magas	
hegy,	a	gólya	nem	fészkel	bokorban,	továbbá	tél	volt,	és	a	gólya	vándormadár.
Pontszám: 5

t/10.
7–8	perc

megoldás:	az	első	kép	a	valódi,	második	kép	hibái:	napszemüveg,	tetoválás,	fülbevaló…..
Pontszám: 5





ki neVet a Végén?
Akciófilmbe	illő	jelenet	játszódott	le	a	hétvégén	a	fővárosban.	
vasárnap	kora	délelőtt	egy	férfi	hatolt	be	egy	híres	műgyűjtő	lakásába.	Megkötözte	a	tulajdonost,	majd	a	
legértékesebb	képpel	a	hóna	alatt	távozott.	
A	tettes	nem	sok	nyomot	hagyott	maga	után.
A	tulajdonos	alighanem	bánja	már,	hogy	lakását	még	egy	közönséges	riasztóberendezéssel	sem	látta	el.	
A	rendőrség	a	sajtó	útján	kéri	a	lakosság	segítségét:	aki	tud	valamit	a	rablásról,	haladéktalanul	jelentkez-
zen	a	lakásához	legközelebbi	rendőrőrsön.	
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1. a detektíV

A	nyomozó	hatóság	úgy	döntött,	hogy	szigorúan	titokban	tartja	az	ügyön	dolgozó	detektív	nevét.	írjátok	
le	a	számokat	a	helyes	sorrendben!

I Ó S Á T B
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2. tetthely

Az	alábbi	két	kép	a	helyszínt	ábrázolja.	Az	első	a	rablás	előtti,	a	második	a	rablás	utáni	állapotot.	Hány	
betörésre	utaló	nyomot	találtatok?	keressetek	legalább	tízet!
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3. árnykéPek

szerencsére	a	ház	bejáratánál	volt	egy	biztonsági	kamera,	amely	rögzítette	a	betörő	arcának	körvonalait.	
A	három	gyanúsított	közül	válasszátok	ki,	melyik	lehetett	az	igazi	tolvaj.
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5. eszPerente

sorra	 jelentkeztek	a	 tanúk,	hogy	elmondják,	mit	 tudnak	a	rablásról.	A	műgyűjtő	szomszédja	azonban	
csak	eszperente	nyelven	beszélt.	Fordítsátok	le	a	tanúvallomást,	és	írjátok	le	a	felsorolt	tárgyak	nevét.

lent	egy	szegletes,	keretes	testen	–	melyen	rengeteg	gyerek	netre	les	be	–	kellemetlen	kevert	szer,	melyet	
beteg	vesz	be.	Emellett	kerevet,	melyen	nedves	cseppek	ellen	 felemelt,	nyeles,	 feszes,	 fekete	 lepellel	
fedett	szerkezet	hever.	Ezen	szerkezet	felett	tetszelgett	e	remek.	
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6. BalszerenCse

A	kép	alapján	a	rendőrség	körözést	adott	ki	Angyal	bandi	ellen.

A	gyanúsított	azonban	menekülés	közben	egy	18	méter	mély	szakadékba	zuhant.	Megpróbált	felmászni	
a	felszínre.	Egy	nap	alatt	5	métert	tudott	megtenni,	de	éjjel	mindig	visszacsúszott	4-et.	

hány nap alatt ért a felszínre?  
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7. a menekülés

öten	látták,	hogy	Angyal	bandi	egy	zöld	autóval	menekült	el.

1.		A	pék	elmondta,	hogy	az	autó	jobb	sárhányóján	van	egy	horpadás.	A	kormány	bal	oldalon	van.	Egy	l	
és	s	betű,	valamint	egy	2-es	szám	látható	valahol	a	rendszámtáblán.	A	bal	oldali	lámpa	törött.

2.		A	szomszéd	néni	szerint	egy	y	és	egy	k	betű,	illetve	egy	4-es	szám	volt	a	rendszámtáblán.	Az	autó	
kétajtós	volt.

3.		Egy	kamasz	fiú	szerint	az	első	kerék	dísztárcsái	hiányoztak.	Az	autónak	négy	ajtaja	van.
4.		A	postás	azt	állította,	hogy	a	horpadás	a	baloldalon	volt,	és	a	jobb	oldali	lámpa	volt	összetörve.
5.		Egy	pizzafutár	szerint	az	autón	két	visszapillantó	tükör	volt,	egy	ablaktörlő	a	szélvédőn	és	egy	antenna	

a	tetőn.
A	péknek,	a	kamasz	fiúnak	és	a	pizzafutárnak	volt	igaza.	A	szomszéd	néni	és	a	postás	tévedett.	Melyik	
a	menekülő	autó?
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8. Az íRÁSSzAkéRtő

526143 a bűntény helyszínén megtalálta a gyanúsított fenyegető levelét. 
Egy a bűnügyi aktában lévő korábbi zsaroló levéllel összehasonlítva, most már biztos volt ben-
ne, hogy Angyal Bandi a tettes. 

Leveleire jellemző, hogy csak	három	betű	van	következetesen	más	betűtípussal írva. Melyik levél 
a bűnjel?

lEgyEn	HolnAP	éJFélkor A tűztoronynál!	tEgyE	lE	A	Pénzt A torony	bEJárAtánál!	
HA	értEsítI A rEndőrségEt,	sosEM	kAPJA	visszA	kEdvEncét!

1.	rEszkEssEtEk	gAzdAgok!	mINdEnki	sorrA	kErÜl!	hiábA	zárjátok	Az	AjtókAt,	hIÁBA 
tEszitEk	széFbE	értékEitEkEt,	AngyAl	bAndi	mEgtAláljA!	AngyAl	bAndi	mINdeNT lÁT éS 
mINdEnt	tud!

2.	rEszkEssEtEk	gAzdAgok!	Mindenki	sorrA	kErÜl!	HiábA	zárJátok	Az	AJtókAt,	HiábA	
tEszitEk	széFbE	értékEitEkEt,	AngyAl	bAndi	MEgtAlálJA!	AngyAl	bAndi	MindenT lÁT éS 
Mindent	tud!

3. rEszkEssEtEk	gAzdAgok!	MindEnki	sorrA	kErÜl!	HiábA	zárjÁtok	Az	AJtókAt,	HiábA	
teSzItEk	széFbE	értékEitEkEt,	AngyAl	bAndi	MEgtAlálJA!	AngyAl	bAndi	MindEnt lÁt éS 
MindEnt tud!
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9. a Jó Barát

Angyal	legjobb	barátja	is	vallomást	tett.	Milyen	lehetetlenségek	voltak	a	tanúvallomásában?	gyűjtsétek	
össze	őket!

bandi?	biztos,	hogy	nem	ő	tette.	nem	is	volt	itthon	akkor.	december	12-én	budapestről	személygép-
kocsival	indult	el	szolnok	felé.	útba	ejtette	sopront,	majd	ceglédnél	meggondolta	magát,	és	megszállt	
egy	hotelban.	A	szállodát	a	város	folyójáról,	a	rábáról	nevezték	el	rába	Hotelnak.	onnan	hívott,	és	azt	
mondta,	felmászott	a	hotel	mögött	magasodó	hegycsúcsra,	ahol	a	nagyapja	elrejtett	egy	fa	alatt	valami	
kincset.	és,	hogy	megijedt,	mert	megzörrentek	az	ágak,	de	szerencséjére	csak	egy	gólya	fészkelt	a	bokor-
ban.	Aztán	azt	mondta,	hogy	ha	megtalálja	az	aranyakat,	megy	egyenesen	repülővel	az	óceánhoz.
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ki neVet a Végén?

Mint	ahogy	már	hírt	adtunk	róla,	akciófilmbe	illő	jelenet	játszódott	le	a	hétvégén	a	fővárosban.	
Egy	férfi	hatolt	be	egy	híres	műgyűjtő	lakásába,	ahonnan	a	legértékesebbnek	tartott	képpel	távozott.	
A	 lóvá	 tett	 tolvaj,	 Angyal	 bandi,	 tegnap	 délután	 önként	 feladta	 magát	 a	 rendőrségen.	 Az	 ügyeletes	
rendőrtiszt	megdöbbenésére	 felháborodottan	mondta	el,	hogy	a	műgyűjtőtől	eltulajdonított	 festmény	
hamis.
A	sajtótájékoztatón	a	rendőrség	szóvivőjétől	megtudtuk:	a	képtulajdonos	az	Fbi	által	körözött	biztosítás-
csaló.	 Jellemző	módszere,	 hogy	 a	 hamis	 képekről	 információkat	 szivárogtat	 ki	 a	 céljának	 „megfelelő	
körökben”.	Miután	megszabadul	a	maga	által	festett	„remekműtől”,	felveszi	a	nagy	összegű	biztosítást.	
Műgyűjtőnknek	alighanem	sokáig	nem	lesz	lehetősége	riasztóberendezést	felszereltetni	a	lakásába...	
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