
Szöveg címe: Nagy karácsonyi örökbefogadás 

Forrás: http://www.allatkertialapitvany.hu/  

Kép forrása: az alapítványi szórólap 

 

Szövegtípus: dokumentum (hirdetés, poszter) 

Szöveg olvashatósága: közepes nehézségű 

Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz 

Évfolyam: 4–6. évfolyam számára. 

 



Nagy karácsonyi örökbefogadás a Fővárosi 
Állatkertben december 1-jétől 23-ig! 

 
Karácsonykor igazából mindenki valami különleges, nem 
mindennapi ajándékra vágyik. Pöttyös plüssoroszlán és piros 
plüsszsiráf helyett ajándékozzon szeretteinek „igazit” az 
állatkert lakói közül! 
 
Várja karácsonyi nevelőszülőjét többek között Vitus, a 
jegesmedve, Jusztina, a víziló, Géza, a tapír, valamint Csepke, 
a pingvin. 
 
Hol tarthatja örökbefogadott állatát az újdonsült 
nevelőszülő? Természetesen az állatkertben, saját 
bemutatóhelyén, ahol a gondozók teljes ellátásban részesítik. 
 
Mit kap az örökbefogadó? Egy díszes oklevelet, az állat 
életrajzi lapját. A legnépszerűbb állatról fotót is lehet kapni. 
Mindezt egy karácsonyi borítékban adjuk. Tavaly több mint 
ötszáz karácsonyfa alatt lapult az örökbefogadást tanúsító 
oklevél! 
 
A legkisebb adomány összege ötezer forint. Tízezer forint 
adománytól állatainkról nagyszerű képeskönyv vagy egy bögre 
is jár az adományozónak!  
 
Az Állatkertben lévő irodánkban december 1-jétől 23-ig 
minden nap 10-16 óráig várunk minden kedves 
örökbefogadót. 
 
Bővebb információ a: http://www.allatkertialapitvany.hu/ 
oldalon és a 363-3701-es telefonszámon. 



1. Húzd alá a szövegben, honnan lehet még többet megtudni az 

örökbefogadási programról! 

1-es kód: A tanuló azonosítja és aláhúzza a poszter alján található sorokat. 

• Telefonon vagy az interneten keresztül. 

• A http://www.allatkertialapitvany.hu/ oldalon és a 363-3701-es telefonszámon. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információkiemelés. Az instrukcióban foglalt tartalmi elem 

azonosítása. A tanulónak össze kell kapcsolnia az információ szó jelentését, ill. a 

szövegben foglalt telefonszám és URL jelentőségét az instrukcióban foglaltakkal. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Honnan tudjuk meg, hogy az örökbefogadás pénzbe kerül? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy: „A legkisebb adomány összege ötezer 

forint. Tízezer forint adománytól állatainkról nagyszerű képeskönyv vagy egy bögre is jár 

az adományozónak!” 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információkiemelés. Az instrukcióban megadott tartalmi elem 

visszakeresése. A feladatmegoldást nehezíti, hogy a tanulónak nem szó szerinti 

megfelelésre kell rátalálnia. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

3. Hány állatot fogadtak örökbe tavaly karácsony táján? 

________________________________________________________________________ 



A tanuló azonosítja a „Tavaly több mint ötszáz karácsonyfa alatt lapult az örökbefogadást 

tanúsító oklevél!” szövegrészt. 

• Több mint ötszázat. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információkiemelés. Az instrukcióban kért számadat 

visszakeresése. A feladatmegoldást nehezíti, hogy a tanulónak fel kell ismernie az 

örökbefogadást tanusító oklevél jelentőségét. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

4. Mitől függ, hogy kap-e valaki örökbefogadáskor fotót az állatról? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód:  

• Attól, hogy milyen állatot fogad örökbe. (Minimális válasz.) 

• Ha sokan szeretik az állatot, akkor biztos lesz fotó. 

• Hogy népszerű állat-e. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: következtetés. A tanuló azonosítja a „legnépszerűbb állatról fotót 

is lehet kapni részt”, és annak tartalmából helyes következtetést von le. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

5. Szerinted miért jó ötlet az állatkerti örökbefogadás program? Az 

olvasottak alapján válaszolj! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

A tanuló megfelelő magyarázattal szolgál. 

Szövegértési művelet: véleményalkotás. A tartalmi elemek elbírálása, önálló 

véleményalkotás. 

2-es kód: Magasabb szintű válasz: A tanuló megérti, hogy az adomány szó mire 

vonatkozhat. 

• Az adománnyal támogatom az állatokat. 

1-es kód: Alacsonyabb, szöveg szintű válasz: A tanuló az olvasottak egyszerűbb 

értelmezésénél marad, konkrét tartalmi elemekről formál véleményt. 

• Elmondhatom, hogy Csepke az enyém is egy kicsit. 

• Nem a megszokott ajándékot kapom karácsonyra, hanem valami különlegest, 

például egy oroszlánt! 

• Mert kaphatok emléklapot és fotót is. 

• Mert örömet szerezhet a gyerekeknek. 

• Adnak képeskönyvet vagy bögrét is. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

6. Mi NEM célja ennek a poszternek? Aláhúzással jelöld a véleményedet! 

 
NEM célja: 
elmondani, hogy  hol lehet érdeklődni az állatok örökbefogadása iránt. IGAZ/HAMIS 

kedvet csinálni az örökbefogadáshoz.      IGAZ/HAMIS 

egy jó karácsonyi ajándékot javasolni.     IGAZ/HAMIS 

bemutatni az állatkert különleges állatait.     IGAZ/HAMIS 

1-es kód: HAMIS, HAMIS, IGAZ, HAMIS 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 



Szövegértési művelet: véleményalkotás. A tanuló elbírálja a poszter céljára vonatkozó 

állítások igazságtartalmát. A feladatmegoldást megnehezíti, hogy az állítások a szerzői 

szándékkal és az olvasó manipulálásával kapcsolatosak. 

Nehézség: nehéz. 

 

7. Szerinted miért Vitus, Jusztina, Géza és Csepke nevét említik a poszteren? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

A tanuló megfelelő magyarázattal szolgál. 

Szövegértési művelet: szövegértelmezésre épülő véleményalkotás. A szerzői szándék 

felismerése,  kreatív véleményalkotás. 

2-es kód: Magasabb szintű válasz: A tanuló felismeri, hogy a sokféle állat felsorolásával 

az olvasó érdeklődését akarják felkelteni. A válasz a szöveg általános céljához 

kapcsolódik. 

• Hátha kedvet kapok valamelyik állatot örökbe fogadni. 

• Ezek az érdekesebb állatok, hátha megtetszik az egyik. 

• Mert aranyos a nevük és hátha megszeretem őket. 

1-es kód: Alacsonyabb, szöveg szintű válasz: A tanuló az előzőnél konkrétabb, a 

szövegből kiolvasható választ ad. 

• Mert ezeknek az állatoknak még nincs örökbefogadója. 

• Mert ők vannak ott a leghosszabb ideje. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Nehézség: nehéz. 

 



8. Szerinted miért épp egy pöttyös ajándék oroszlánt és egy piros plüsszsiráfot 

említ  gyakori karácsonyi ajándékként a szöveg? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: A tanuló válaszában utal arra, hogy a poszter készítői ezzel is hangsúlyozni 

akarják, hogy mennyire nem igazi, mennyire „rossz” ajándék a plüssállat. 

Szövegértési művelet: értékelés, ítéletalkotás. A szöveg tartalmi elemeinek értékelése a 

szerzői szándék szempontjából. 

• Hogy ezáltal is lássuk, hogy nem is hasonlítanak az igazira. 

• Az igazinak nyomába se érnek. 

• Mert a legtöbben nem igazit kapnak, hanem plüsst. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

• Mert ezekre hasonlítanak az állatok. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Nehézség: nehéz. 

 


