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DiákmeLLékLet

D1 
Feladatleírás

1. Osszátok szét a darabokat egyenlően!
2. Kerekasztallal dolgozzatok!
3. Ellenőrizzétek önellenőrzéssel megoldásaitokat!

Időkitöltő: Készítsetek magyarázatot valamelyik szóláshoz!

Önellenőrzés

Nem tesz lakatot a szájára.
Kirázza az ujjából.
Nem árulok zsákbamacskát.
Még neki áll feljebb.
Fején találja a szöget.
Nagy fába vágja a fejszéjét.
Megy, mint a karikacsapás.
Ég a keze alatt a munka.
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D2 
Feladatlap a szólásokhoz

Nem tesz zsákbamacskát.

Kirázza a szöget.

Nem árulok az ujjából.

Még neki vágja a fejszéjét.

Fején találja a lakatot a szájára.

Nagy fába áll feljebb.

Megy, mint a munka.

Ég a keze alatt a karikacsapás.

Önellenőrzés

Nem tesz lakatot a szájára.
Kirázza az ujjából.
Nem árulok zsákbamacskát.
Még neki áll feljebb.
Fején találja a szöget.
Nagy fába vágja a fejszéjét.
Megy, mint a karikacsapás.
Ég a keze alatt a munka.
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D3 
Szólások jelentése

Nem tesz lakatot a szájára: nem titkolja el, ami a szívét nyomja, hanem akkor is megmond-
ja a véleményét, ha tudja, hogy az másoknak nem fog tetszeni.

Kirázza az ujjából: arra az emberre mondják, aki minden előkészület, utánajárás vagy 
minden töprengés, gondolkodás nélkül olyan ismeretanyagot tud közölni, amihez más-
nak hosszas fejtörés, utánajárás szükséges.

Nem árulok zsákbamacskát: őszintén megmondom, amit tervezek, ami a szándékom, amit 
érzek.

Még neki áll feljebb: olyan emberre mondjuk, aki nem átall vétkes létére hangoskodni, 
fölényeskedni, esetleg támadólag fellépni, ahelyett, hogy belátná a hibáját, és meghúzná 
magát.

Fején találja a szöget: megtalálja a helyes megoldást, rátapint a lényegre.

Nagy fába vágja a fejszéjét: nehéz munkához fog, olyan vállalkozásba kezd, amely köny-
nyen meghaladhatja az erejét.

Megy, mint a karikacsapás: könnyen, simán, fennakadás nélkül történik.

Ég a keze alatt a munka: gyorsan, ügyesen dolgozik.
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D4 
Szólások, közmondások a rajzoláshoz

Ártatlan, mint a ma született bárány.

Köti az ebet a karóhoz.

Az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz.

Előre iszik a medve bőrére.

A kecske is jóllakjék, a káposzta is megmaradjon.

Harapófogóval sem lehet kihúzni belőle.

Kígyót, békát kiabál rá.

Rossz fát tesz a tűzre.

Kopog a szeme az éhségtől.

Minden kezdet nehéz.

Kivétel erősíti a szabályt. 

A látszat csal.

Okos enged, szamár szenved. 
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D5 
Helyzetek

Beszéljétek meg, hogy milyen szólás, közmondás illik legjobban a következő történe-
tekhez! Választhattok a mai foglalkozáson elhangzottak közül is, de persze nem baj, ha 
másik jut az eszetekbe!

1.  „Zoli ebben az évben kezdett hegedülni. Bár szorgalmasan gyakorol és jár az órák-
ra, egyelőre még nem vehetett részt a hegedűsök bemutatóján. Emiatt kicsit elkesere-
dett.”

2.  „Betti és Gabi jó barátnők voltak. Egyszer Betti véletlenül összetörte Gabi kedvenc le-
mezét, és azóta nem is beszélnek egymással. Sajnos Gabi fűnek-fának panaszkodik, 
szidja régi barátnőjét.”

3.  „A lányok elvállalták, hogy a kicsiknek Mikulás-műsort állítanak össze. El is büszkél-
kedtek mindenkinek, hogy mit terveznek. Nem készültek el időben, így egy régebbi 
műsort adtak elő.”

4.  „Anyu egyik este sokáig dolgozott, és otthon Rozi vigyázott a kistestvérére. A televízió-
ban éppen a kedvenc sorozata kezdődött, amikor Tibike fáradtan nyafizni kezdett, 
hogy a kisvakondos mesét szeretné nézni. Rozi kis gondolkodás után, kicsit szomorúan 
betette neki a kazettát.”




