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Rend és rendetlenség II.
Rend és rendetlenség a szavakban,
a mondatokban és a nyelvben
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Diákmelléklet
D1 Képrejtvények 1.

(Grätzer József: Sicc. Móra Könyvkiadó. Budapest, 1986, 58. o.)

D2 Betűrejtvény
Amint látjátok, a betűk között elég nagy a rendetlenség. Vagy talán mégsem? Ha megtaláljátok ebben az összevisszaságban a rendet, akkor meg tudjátok mondani, hányféleképpen olvasható el az ábrán a RENDETLENSÉG szó.
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szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

tanulói

D3 Romhányi József:
Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát
(Hiányos vers)
Olvassátok el Romhányi József versét! Keressétek meg, majd írjátok be a hiányzó
rímpárokat!
Az Új Bárány riportere felkereste Ordast.
Interjút kér. Én leközlöm.                 .
– Igaz volna ama vád,
hogy Ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát?
– Egy nagymamát? Egy grammot se!
Ez az egész csak Grimm-mese!
– Hogy Piroskát Ön falta fel, talán csak az is hamis vád?
Nem hagyott meg belőle mást, csak egy fél pár                 ?
– Hogy én őt ruhástul? Mit ki nem eszeltek!
Én még az almát is hámozva                 .
– Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten,
mégis piros farkasnyálnyom díszeleg a                 .
– Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba.
Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és                 ,
s mivelhogy én evés közben állandóan vicsorgok,
a vérveres szamócalé a pofámból                 .
– Én úgy tudtam, hogy önnél szabály,
hogy csak friss húsárut zabál.
– Kacsa! Füvet rágok lomhán legelészve,
zsengét, hogy a gyenge gyomrom                 .
– És meddig lesz Önnél a juhhús is tiltva?
– Eddig! De erről már nem írhatsz, te birka!
(www.szepi.hu, Romhányi József: Szamárfül)
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D4 Értelmetlen szöveg
Egy kisgyerek a múlt vasárnap ezt a bejegyzést írta a naplójába. Amint látjátok, nagyon
sietett, kapkodva írta be a mondatokat. Olvassátok el és írjátok le helyesen ezt a vasárnapi
bejegyzést!
„Tegnap délután napsütés sétál. Furcsa zaj lenni figyelmes. Fülel kezd a hang irány. Ahogy
így hallgatóz, egyre biztos lenni, hogy út bokor jön hang. Meggyorsít léptek és bokor siet.
Benéz bokor és lát cicakölyök. Cica keserv nyáv. Nagyon megsajn. Mit tenni?”

D5 Tamkó Sirató Károly: Országjárás
(Részlet)
Elindultunk
Balátára malátáért,
Galántára palántáért,
Rabirázra paprikáért,
Soroksárra salátáért,
Mocsoládra kocsonyáért,
Kocsonyádra mazsoláért,
Cserenyésre cseresznyéért,
Szerencs-érre szerencséért,
		
Pécelre mézért
		
Mézeskútra pénzért.
Jöttünk- mentünk
Nagylaposon – hegyesen,
Homoródon – begyesen,
Hétrongyoson – feszesen,
Lassú-réten – sebesen.
Mit csináltunk?
Hévízen – vacogtunk,
Szomoródon – kacagtunk,
Árnyékoson – napoztunk,
Éberlakon – álmodtunk.
(Tamkó Sirató Károly: Tengerecki hazaszáll. Móra Ferenc Könyvkiadó. Budapest, 1975, 28–29. o.)
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D6 Mondatkártyák

Aludj, öreg Gerő Gyula!
Csápalakú kalapács.
Kos eledele sok.
Te pék, láttál képet?
Kereket old a nap.
A pap nyugodni tér.
Teli találat.
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D7 Képrejtvények 2.

Mozdony

Szám Úr

(Grätzer József: Sicc. .
Móra Ferenc Könyvkiadó. .
Budapest, 1986, 48. o.)

Ellike

