Hasznos mondatok

5

5. fejezet
A LUSTASÁG FÉL EGÉSZSÉG

Hajrá, lajhár!
Játékos elfoglaltságok
Szieszta a munkahelyen és az iskolában
Lustaság és technikai fejlődés
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Hajrá, lajhár!
HAJRÁ, LAJHÁR!
1. Tóth Krisztina: Lajhár
mek
ek segítenek.
segít
segít
egíteene
n Ellenőrizze megoldását a hangfelvétellel! A vers
a) Írja a hiányzó szavakat ebbe a humoros versbe! A rímek
a.
megzenésített változatát az interneten is megtalálja.
Tóth Krisztina: Lajhár
Levélárnyékban ring a nagy hát,
lajhárt
nem látni a lomb közt a ......................
.
Tényleg nem könnyű fölfedezni,
mintha nem is lógna ott ...................... .

hintázik, fel-le mozog
a fa összes levele
meglátni, megtalálni

Hajrá, lajhár, megfontoltan,
lassan élni jobb, mint gyorsan,
én is azt mondom, hogy nagy kár,
hogy nem lettem inkább ...................... .

lassan, nyugodtan

Így csak nyomnak a sóhajok,
hogy én már sose lóghatok,
és csak múlnak a ...................... :
aludni kéne jó nagyot.

szomorkodom

Haj-rá, laj-hár, meg-fon-tol-tan,
las-san é-ni jobb, mint gyor-san,
haj-rá laj-hár, haj-rá laj-hár,
ringj csak nyug-ton, nem lesz .................. .................. .

kellene

nyugodtan

b) Bemutatjuk a költőt: Tóth Krisztina
Költő, író, műfordító, üvegművész. 1967-ben született Budapesten. Az egyik legjelentősebb ma élő költő, író, számos irodalmi díj tulajdonosa. Felnőtteknek és gyerekeknek is ír. Műveit számos idegen nyelvre lefordították.
Fontosabb munkái: Vonalkód (2006), Magas labda (2009), Pixel (2011), Akvárium
(2013), Pillanatragasztó (2014), Világadapter (2016), Párducpompa (2017).
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Hajrá, lajhár!

2. A szemfüles lustálkodó: a lajhár
a) Vajon igaz-e az állítás? Beszélgessen egy partnerrel, és döntsék el!
A lajhár…
1. energiatakarékos életmódot folytat.
2. beleolvad a környezetébe.
3. a száraz évszakban barna, az esős évszakban zöld.
4. napi 20−22 órát alszik.
5. a leglustább élőlények egyike.
6. lakhelye Európa és Ázsia.
7. a fakoronák leveleivel táplálkozik.
8. körülbelül 100 métert tesz meg óránként.
9. fejjel lefelé halad az ágakon.
10. étrendje kalóriaszegény.

igaz – hamis
igaz – hamis
igaz – hamis
igaz – hamis
igaz – hamis
igaz – hamis
igaz – hamis
igaz – hamis
igaz – hamis
igaz – hamis

b) Hallgassa meg a hangfelvételt, és ellenőrizze feltételezéseit! Beszélje meg a partnerével, mit értett még!
g!
c) Olvassa el és hallgassa meg újra a szöveget!
Inaktív életvitelük miatt a lajhárokról régebben azt hitték, hogy „a levegőből élnek”. Ma már tudjuk, hogy
az állatvilág leglustább élőlényeként számon tartott lajhár nagyon is szemfüles. Közép- és Dél-Amerikában él,
és a fakoronák leveleivel táplálkozik. Ezek a levelek igen kevés tápanyagot
tartalmaznak, viszont éppen ezért egyetlen más állatnak sem jutna
eszébe velük táplálkozni. Így a lajhárnak mindig van mit ennie.
Kalóriaszegény étrendje és lassú emésztése miatt a lajhár energiatakarékos életmódot folytat. Napi 9−10 órát alszik, amikor pedig ébren van,
körülbelül 400 métert tesz meg óránként, fejjel lefelé haladva az ágakon.
Bundájában él egy alga, amely a száraz évszakban barna, az esős évszakban zöld. Ennek köszönhetően az állat beleolvad a környezetébe, ami
hatékony védelmet nyújt számára a ragadozómadarak ellen.
3. Mi illik össze? Párosítsa!
1. lajhár energiatakarékos életmódot
2. Más állatoknak eszébe sem jutna
3. A bundája hatékony védelmet
4. A lajhárt a világ leglustább élőlényeként
5. A lajhár óránként 400 métert
6. A lajhár nem a levegőből
7. A lajhárt levelekkel
8. A levelek kevés tápanyagot

a) tartják számon.
b) táplálkozik.
c) folytat.
d) tartalmaznak.
e) él.
f) megenni a leveleket.
g) nyújt a ragadozók ellen.
h) tesz meg.
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Hajrá, lajhár!

4. Beszélgetés a szakértővel
a) Írjon kérdéseket a szöveg alapján!
Mit
gondoltak régebben a lajhárról?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

b) Ön a szakértő. Partnere az a) feladat kérdéseit felhasználva kérdez, Ön válaszol. Majd cseréljenek szerepet!
5. Szövegépítés: leíró szövegek
a) Figyelje meg a szöveg szerkezetét! Mely mondat(ok) tölti(k) be a funkciót?
–
–
–
–
–
–
–

1. mondat)
Bevezetés, az érdeklődés felkeltése az első mondatokkal (itt: ..........
2. mondat)
Első kulcsmondat: az alaptézis megfogalmazása (itt: ..........
Az alaptézis kifejtése, alátámasztása példákkal (itt: .......... mondat)
Újabb kulcsmondat (általában új bekezdés) (itt: .......... mondat)
Az újabb kulcsmondat kifejtése, alátámasztása példákkal (itt: .......... mondat)
Terjedelemtől függően még több kulcsmondat kifejtéssel, példákkal
Konklúzió (rövid szövegeknél elmaradhat)

b) A szövegkohézió
övegkohézió

Kohézió leíró szövegben

Sti lisz tik a és szö veg épí tés

és van. Ezt többek között azok
függgés
kai összefüg
A bekezdések mondatai között tartalmi és logi
en viszonyban van egymással két egymást
az elemek biztosítják, amelyek megmutatják, mily
odik mondat elején állnak.
követő mondat. Ezek az elemek általában a más
egy szavára: Ezek a levelek / Ennek köszönhe• Visszautalás az előző mondatra vagy annak
tően / Ezért / Ebben a helyzetben …
etően / következésképpen
• Következtetés levonása: így / ennek köszönh
/ ám / de
• Ellentét a mondatok között: azonban / viszont

6. A semmittevés. Beszélgessenek kisebb csoportokban!
Nehezére esik nem csinálni semmit?
Szeret lustálkodni?
Van kedvenc helye a semmittevéshez?
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Hajrá, lajhár!

7. Beszélgetés a szakértővel
a) Mi igaz az Ön kultúrájára? Jelölje meg!
1. Az én kultúrámban a pihenés és a semmittevés pozitív fogalmak.
2. Az én kultúrámban a pihenés és a semmittevés negatív fogalmak.
3. Az én kultúrámban elfogadott átengedni magunkat a semmittevésnek.
4. Az én kultúrámban nem tanácsos átengedni magunkat a semmittevésnek.
5. Az én kultúrámban fontos a kiegyensúlyozott élet.
6. Az én kultúrámban az emberek látástól vakulásig dolgoznak, és egy perc pihenőt sem engednek meg maguknak.
b) Olvassa el a szöveget! Majd alkossa meg a hiányzó mondatkezdeteket!
Ügyeljen a szórendre! Néha több megoldás is lehetséges.
1. tartották − az ókori görögök és rómaiak − úgy
2. ettől az időszaktól − a semmittevés − Európában
3. a szabadidő eltöltésében is − egyre nagyobb szerepet − kap
− ma már
4. kellemes, halk dzsesszt − ha pedig − hallgatunk
5. a sztoikusok* − vallották − például − azt
6. a távolságtartás − csak − segíthet − abban
* sztoikusok: görög filozófiai irányzat (Kr. e. 300 körül)

Az európaiak és a semmittevés
A semmittevés nem volt mindig negatív fogalom az európai
kultúrában.
Raﬀaello: Athéni iskola (1509–1500)
Az
ókori görögök és rómaiak úgy tartották , hogy aki
...........................................................................
társadalmi pozíciójából, anyagi helyzetéből fakadóan megteheti, az kerülje a munkát. A változást a késő középkor
hozta. (2) ................................................................................................................ bűnös, elítélendő tevékenységnek számított. A jó keresztény látástól vakulásig dolgozott, és egy perc pihenőt sem engedett meg magának.
(3) .................................................................................................................... a hatékonyság. Erdei séta helyett
inkább futni megyünk az erdőben, az mégiscsak hasznosabb. (4) ..........................................................................
.......................... , azonnal eszünkbe jut, hogy közben megválaszolhatnánk az e-mailjeinket, vagy vethetnénk egy
pillantást a közösségi oldalakra. Nem tudjuk magunkat teljesen átengedni a semmittevésnek, a kikapcsolódásnak.
Az ókori filozófusok egyik fontos kérdése volt, hogyan élhetünk kiegyensúlyozott életet. (5) ...................................
.............................................................................................. , hogy nem ajánlott túlságosan aktívan részt venni
a közügyekben. A társadalomba ugyan be kell illeszkednünk, de (6) ......................................................................
.......................................................... , hogy kiegyensúlyozott, nyugodt életet élhessünk.
c) Ellenőrizze megoldásait a hangfelvétellel!
el!
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Játékos elfoglaltságok
Játéko

8. Hogyan viszonyul a semmittevéshez az antik és a keresztény kultúra? Gyűjtsön információkat a szövegből!
A görögök és a rómaiak

A keresztény kultúra

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

9. Ön következik. Válasszon ki egy vagy több kérdést, és írjon néhány mondatot! Majd beszélje meg véleményét
a társaival!
Egyetért azzal, amit a szöveg a mai emberről állít?
Mit gondol a sztoikusok filozófiájáról?
Ismer olyan filozófiákat vagy kultúrákat, ahol a semmittevés elfogadott?
Annyiban/Abban helytálló a jellemzés, hogy …
Annyiban/Abban igazuk van a sztoikusoknak, hogy …
Annyiban/Abban igazat adok a sztoikusoknak, hogy …
A … kultúrában a semmittevés elfogadott. Az emberek fontosnak tartják, hogy …

JÁTÉKOS ELFOGLALTSÁGOK
10. Olvassa el Fodor Ákos versét!
a) Melyik szó hiányozhat?
Fodor Ákos: Tündérpárbeszéd
– Tudsz játszani?
– Tudok.
– És szeretsz is?
– És .................................... is.
b) Hallgassa meg a verset, és ellenőrizze feltételezését!t!
11. Ön szeret játszani? Beszélgessenek kisebb csoportokban!
Szokott játszani a telefonján vagy a számítógépén? Ha igen, mit?
Szokott társasjátékozni, kártyázni, sakkozni, keresztrejtvényt fejteni?
Előfordult már, hogy nyert valamit egy játékkal (lottón, televíziós játékban stb.)?
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Játékos elfoglaltságok

12. A keresztrejtvény rövid története
a) Kulcskifejezések. Olvassa el a jelentésüket!
meghódítja Európát = sikeres és népszerű lesz Európában
faképnél hagyja az újságírót = szó nélkül elmegy, otthagyja az újságírót
elképedt újságíró = meglepett újságíró
nem hozta lázba a fekete-fehér négyzetháló = nem lelkesedett, amikor meglátta a rejtvényt
felkelti az olvasók érdeklődését = érdekelni kezdi az olvasókat
a!
b) Hallgassa meg a hangfelvételt! Milyen információkat hall? Írja a vonalra!
Ekkor jelent meg az első keresztrejtvény.
1. 1913: ...................................................................................................
2. 1925: ...................................................................................................
3. Kristóf Károly: .......................................................................................
4. EMKE: ..................................................................................................
5. József Attila: .........................................................................................
6. Pesti Napló: ..........................................................................................

c) Olvassa el a hiányos szöveget a keresztrejtvény történetéről! Majd írja be a hiányzó igéket! A feladatot a b) feladat
hangfelvételével is megoldhatja vagy ellenőrizheti.
jelent meg – meghódította – akarta – volt – fölhívta – elé tette
– átvették – próbálták – lehetett – mondta – lett – készítette
– hozta lázba
A keresztrejtvény születése
jelent meg
Az első keresztrejtvény 1913 decemberében ........................
egy amerikai magazinban. Azonban nemcsak az Egyesült Államokban ....................... gyorsan népszerű, de Európát is hamar ............
.................... .
Az első magyar keresztrejtvény 1925-ben jelent meg egy budapesti
napilapban, és Kristóf Károly újságíró .................................. . A legenda szerint Kristóf a kész rejtvényt ki
.............................. próbálni valakin, ezért leszaladt az EMKE kávéházba, ahol egy fiatalember éppen a verseskötetét árulta. .............................. a szerkesztőségbe, és .............................. a feladványt, ám a vendéget nem
............................... a fekete-fehér négyzetháló. „Van nekem elég rejtvény az életemben!” − ............................ ,
és faképnél hagyta az elképedt újságírót. A fiatalember mellesleg nem más .............................. , mint
József Attila…
Az új rejtvényfajtát hamarosan más lapok is ................................. , és egészen hihetetlen nyereményekkel
............................... felkelteni az olvasók érdeklődését: a Pesti Napló egyik keresztrejtvényével például egy
bérházat .............................. nyerni Budapest szívében!
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Szieszta a munkahelyen és az iskolában
Sziesz

13. Töltse ki a rejtvényt! Keresse meg a válaszokat a szövegben! Függőlegesen egy szót kap megfejtésül.
1. Ebben a hónapban jelent meg az első keresztrejtvény.
2. Ezt árulta József Attila az EMKE-ben.
1
3. Kristóf Károly foglalkozása.
4. Újságok.
2
5. Szeret.
3
6. A rejtvény szó szinonimája.
7. Tesztel.
4
8. Itt dolgoznak az újságírók.
5

6
7
8

14. Ön következik. Mutasson be egy játékot az országából vagy egy játékot, amit szívesen játszik/játszott! Az
interneten is kereshet információkat.
Egy társasjátékot/kártyajátékot szeretnék bemutatni.
Négy bábu, egy dobókocka és egy játéklap kell hozzá. / 52 kártya kell hozzá.
Mindenki … (öt) bábut/kártyát kap.
A játékosok egymás után dobnak. / A játékosok egymás után húznak egy kártyát.
Az nyer, aki először ér célba. / Az nyer, aki a legtöbb kártyát gyűjtötte.

SZIESZTA A MUNKAHELYEN ÉS AZ ISKOLÁBAN
15. Nálatok a szieszta megszokott dolog? Önöknél a szieszta megszokott dolog?
a) Beszélgessenek a kérdésről! Használják a megadott mondatokat!
– Nálatok a szieszta megszokott dolog?
– Önöknél a szieszta megszokott dolog?
• Igen, az óvodában. Ott mindig aludni kellett délután. De akkoriban sose voltam
álmos. 
• Igen. Nálunk megszokott dolog a délutáni
pihenő.
• Igen. Nálunk mindenki sziesztázik. De azt
tudom, hogy például Magyarországon ez nem
így van. Ott …

• Nem. Nálunk nem megszokott dolog
a délutáni pihenő.
• Nem. Ha sziesztáznék, azt gondolnák rólam, hogy
lusta vagyok.
• Nálunk az számít jó munkaerőnek, aki egy perc
pihenőt sem tart.
• Nem. Nálunk senki nem sziesztázik. De azt tudom,
hogy Japánban viszont …

b) Mondja el a csoportnak, amit a partnerétől megtudott!
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16. Olvassa el és hallgassa meg a szöveget!
t!
Szieszta a jobb teljesítményért
A sziesztát sok híresség – köztük Napóleon és Einstein is – kedvelte.
Ma már számos kutatás bizonyítja, hogy húsz-harminc perc pihenő ebéd
után jótékony hatással van az egészségünkre. Hatékonyabb, mint a
legerősebb kávé, jót tesz a szívnek, ugyanakkor növeli a koncentrációt
és a teljesítményt, csökkenti a stresszt.
Sziesztára – a munkahelyen vagy az iskolában – minden embernek
szüksége lenne, de csak kevés országban van rá lehetőség. DélAmerikában, Ázsiában és néhány dél-európai országban megszokott
a délutáni pihenő, azonban Magyarországon – egyelőre – tabu. Pedig
nálunk is sokan pihennének egy fél órát ebéd után, ha nem félnének
attól, hogy lustának, alulmotiváltnak tartják őket. A mi kultúránkban ugyanis az számít jó munkaerőnek, aki
a délutáni álmosságot koffeinnel győzi le, és lehetőleg egész nap egy perc pihenőt sem tart.
A felmérések szerint az, aki egyszer már kipróbálta a munkahelyi sziesztát, nem akar lemondani róla. Márpedig
ha a cigarettaszünet megszokott dolog, miért ne lehetne az a munkahelyi szieszta is?
Rendszerező ismétlés: a feltételes mód

92–99. oldal

17. Alakítsa át a mondatokat a minta alapján!
1. A szieszta jótékony hatással van az egészségre. (kedvezően hat)
A
szieszta kedvezően hat az egészségre.
.....................................................................................................................................................................

2. Növeli a koncentrációt. (jobban tudunk)
.....................................................................................................................................................................

3. Sziesztára minden embernek szüksége lenne. (kellene)
.....................................................................................................................................................................

4. Aki sziesztázik, azt lustának tarthatják. (arról azt gondolják, hogy)
.....................................................................................................................................................................

5. Egy perc pihenőt sem tart. (soha nem)
.....................................................................................................................................................................

6. A cigarettaszünet megszokott dolog. (mindenki elfogadja)
.....................................................................................................................................................................

18. Talál ismerős érvet a szövegben? Beszélgessen egy vagy több partnerrel!
Én is tapasztaltam már, hogy a szieszta hatékonyabb/jobb, mint egy erős kávé.
Én is úgy érzem, hogy egy rövid pihenő után jobban tudok koncentrálni.
Én még soha nem vettem észre, hogy a pihenő növelné a teljesítményemet.
Még soha nem éreztem, hogy a szieszta csökkentené a stresszt.
Nálunk is azt mondják, hogy csak a lusta emberek sziesztáznak.
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19. Fórumbejegyzések
a) A szieszta bevezetése mellett (M) vagy ellen (E) érvelnek a fórumtagok? Írja a vonalra!
Fórum
Gabi
Szerintem a munkahelyi szieszta bevezetése nem rossz ötlet. Ti mit gondoltok?

Zsuzsi
Nem igazán gyerekbarát megoldás. Nem hinném, hogy a bölcsőde meg az óvoda örülne neki.

E

Feri
Miért is ne? Így az ingázóknak még egy kicsit hosszabb lenne a munkanapjuk.

Dániel
Olcsóbb és egyszerűbb légkondicionálni, mint kétszer menni dolgozni.

Péter
Ha valaki járt már Görögországban, biztosan látott este nyolckor a tetőn dolgozó embereket.
Mert bizony ők is csak este, hűvösben hajlandók tetőt fedni.  Aki 40 fokban is élvezi a munkát,
az váltsa le a pékeket és az útépítőket!
Edit
Végül is lehet, de csak a szabadban dolgozókra vonatkozzon, mert egyébként nagyon
meghosszabbítaná a munkaidőt. Nekem személy szerint nincs kedvem egész nap bent lenni
a munkahelyemen.
Emi
Nem tudom, hogy volna-e kedve bárkinek délelőtt 11-kor hazautazni, majd délután vissza,
hogy azután estig dolgozhasson. Reggel ugyanúgy korán kell kelni.

Rendszerező ismétlés: a főnévi igenév

100–102. oldal

b) Ön kivel ért egyet? Miért? Mondja el egy partnernek!
c) Mi illik össze? Párosítsa a kifejezés elejét és végét!
1. semmi kedve
2. a munkaidőt egy órával
3. csak a szabadban dolgozókra
4. 40 fokban is
5. a lakóhely és a munkahely között
6. a sziesztát

a) vonatkozik
b) ingázik
c) bevezeti a munkahelyen
d) egész nap dolgozni
e) élvezi a munkát
f) meghosszabbítja

20. Ön következik. Írjon fórumbejegyzést a témához!
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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Szieszta a munkahelyen és az iskolában

21. A cigarettaszünet és a szieszta
a) Olvassa el a formálisabb keretek között zajló vita és véleménynyilvánítás eszközeit! Írja a funkciót a vonalra!
Érvelés – Vélemény kifejezése – Közbeszólás, pontosítás – Kiegészítés
Funkció
Érvelés
...........................
...........................
...........................

...........................
...........................

...........................
...........................

Lehetséges nyelvi eszközök
Köztudott, hogy … / A legtöbb ember tisztában van azzal, hogy … /
Senki nem vitatja, hogy … / Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy …
Ezt azzal szeretném kiegészíteni, hogy … / Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy … / Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy … /
Ahogy/Mint már említettem, …
Én erről azt gondolom, hogy … / Véleményem szerint … / Ezt én is így
gondolom/látom. / Nem értek egyet ezzel az állásponttal. Méghozzá azért
nem, mert … / Ezt én (egészen) másképp gondolom/látom. / Továbbra is úgy
gondolom/látom, hogy … / Kétlem, hogy …
Elnézést, hogy félbeszakítom/közbeszólok, de … / Pontosan mit ért az alatt,
hogy …? / Úgy tűnik, félreértettük egymást. Azt szerettem volna mondani,
hogy …

b) Hogyan mondaná hivatalosabban? Keresse meg az a) feladatban! Néha több megoldás is lehetséges.
Beszélt nyelvi, kevésbé hivatalos
változat

1. szerintem
2. Szerintem is.
3. Bocs, hogy félbeszakítalak/közbeszólok/belebeszélek, de …
4. Rosszul értetted, nem erre gondoltam. Azt akartam mondani, hogy …
5. Ezzel nem értek egyet.
6. (Hát,) szerintem ez nem így van.
7. Nem vagyok biztos benne, hogy …
8. Egy csomó ember tudja, hogy …

Formális(abb) keretek között használható, hivatalos(abb)
változat
véleményem szerint

c) Ha a cigarettaszünet elfogadott, miért ne lehetne az a szieszta is? Rendezzenek vitát a témáról! Használjanak minél
többet az a) és a b) feladat nyelvi eszközeiből! Keressenek kompromisszumot!
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Lustaság és technikai fejlődés
Lustas
LUSTASÁG ÉS TECHNIKAI FEJLŐDÉS
22. A lustaságról
a) Olvassa el az alábbi mondatot! Egyetért vele? Miért (nem)?
Válaszát indokolja!
A lustaság a technikai fejlődés mozgatórugója.

Ha arra gondolok, hogy a legtöbb találmány azzal a céllal született, hogy …
A technikai eszközöknek hála/köszönhetően …
Ha például a …-ra/-re gondolsz, akkor …

b) Alább egy humoros tárcát olvashat. Olvassa el, mi jellemzi a műfajt!

A tárca

Sti lisz tik a és szö veg épí tés

i. A tárca jellemzői:
Minden műfajnak megvannak a maga ismérve
• rövid terjedelmű
• aktuális témát vet fel
• a szerző gondolatai állnak a középpontban
• a hangvétele általában könnyed
• az újságíró igyekszik megszólítani az olvasót
• célja, hogy elgondolkodtassa az olvasót.

c) Hallgassa meg a tárcát! Majd válaszoljon a kérdésekre!
e!
Azért, hogy könnyebbé és kényelmesebbé
1. Az újságíró szerint miért született a legtöbb találmány? .................................................................................
tegye/tegyék az életünket.
.....................................................................................................................................................................

2. Milyen találmányokat sorol fel a tézis bizonyítására? ......................................................................................
.....................................................................................................................................................................

3. Mit állít általában a feltalálókról? ..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

4. Mit mond Newtonról? ...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

5. Mi a baj a mai technikai fejlődéssel? ..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

6. Mire szánja a mai ember a megtakarított időt? ...............................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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d) Olvassa el és hallgassa meg újra a szöveget! Írja le a hiányzó
nyzó kifejezéseket!
Legyünk őszinték
hnikai
őszinték! – Joggal feltételezhetjük tehát – A technikai
fejlődésnek eszerint – bizony azzal a céllal született
– Gondoljunk például – pontosan azt eredményezik
– úgy van: megint csak munkára – Hiszen ha Newton
– Ezzel csak egy gond van
A technikai fejlődés mozgatórugója
Legyünk
őszinték! A legtöbb találmány ................................................................ , hogy könnyebbé és
..................................

kényelmesebbé tegye az életünket. Segítségükkel időt és energiát takaríthatunk meg. ........................................
..................................... a számítógépre, a háztartási eszközökre, a gépkocsira. .................................................
............... , hogy minden bizonnyal maguk a feltalálók is lusta emberek voltak. ..................................................
................................ nem szán időt arra, hogy lepihenjen az almafa alatt, sosem fedezi fel a gravitáció törvényét!
.......................................................................... a lustálkodni szeretők érdekeit kellene szolgálnia.
............................................................................ : azok a technikai találmányok, amelyekkel időt és energiát
takaríthatnánk meg, manapság ....................................................................... , hogy még kevesebb időnk van.
Hatékonyságuknak hála még gyorsabban még többet dolgozhatunk. Az így megtakarított időt azonban nem
pihenésre, lustálkodásra használjuk, hanem… ........................................................................... .

23. Gyakori ige és főnév kapcsolatok. Melyik ige illik a kifejezésbe? Írja le!
szán – szolgálják – van – használhatnánk – takaríthatunk meg – könnyebbé teszi – feltételezhetjük – született
szán
1. időt .........................
a pihenésre
2. a találmánynak hála időt és energiát ..................................................
3. kevés/sok időnk ..................................................
4. a megtakarított időt lustálkodásra is ..................................................
5. a találmányok a lustálkodni szeretők érdekeit ..................................................
6. a találmány egy bizonyos céllal ..................................................
7. joggal .................................................. , hogy …
8. a találmány .................................................. az életünket

24. Egyetért a tárca szerzőjével? Írjon véleményt!
A szerző ebben a cikkben igen eredeti módon indokolja a találmányok születését. Azt állítja, hogy …
Egyetértek azzal, hogy …
(De) ha arra gondolunk, hogy …
Túlzásnak érzem azt, hogy …
A válasz nem ilyen egyértelmű.
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Lustas

25. Hasznos vagy haszontalan találmány?
a) Olvassa el a leírásokat!
Teleszkopikus zoknifelhúzó
dalmas.
A zokni vagy harisnya felhúzása problémát okozhat, ha a lehajlás nehéz, fájdalmas.
Ilyenkor a teleszkopikus zoknifelhúzó hasznos segítséget nyújt.

Elektromos babaringató
Gyermekét egész nap ringatni kell? Várja a háztartás, de a baba nem tud elaludni??
Használjon elektromos babaringatót! Zenél, és álomba ringatja a babát.

Hógolyókészítő
A fagylaltadagoló elvén alapuló hógolyókészítővel gyorsan és könnyen
gyárthatunk egyforma méretű hógolyókat.

Forgó fagyitölcsér
Fárasztja, hogy forgatnia kell a fagyitölcsért? Akkor a forgó tölcsértartót Önnek találták
ki. A tölcsért a tartóba tesszük, amely gombnyomásra forogni kezd. Nekünk csak a
nyelvünket kell odatartani.
b) Ön szerint hasznosak a fenti találmányok? Beszélgessenek kisebb csoportokban! Használják a megadott
mondatokat!
Hát, nem a világ leghasznosabb találmánya, de szerintem nem baj, hogy van.
Segíthet azoknak, akik …
Ez azoknak jó, akik …
Én nem venném meg, de …
Ennek mi értelme?
Jaj, ne! (beszélt nyelv)
Ekkora marhaságot/hülyeséget! (beszélt nyelv)

26. Összefoglalás
a) Válasszon egy témát, és írjon róla blogbejegyzést!
A lustaság dicsérete
Egy játék vagy szabadidős tevékenység története
Egy találmány bemutatása
b) Ha van magyar ismerőse, őt is kérdezze meg az egyik témáról! Rögzítse a beszélgetést! Leiratot is készíthet.
Foglalja össze az információkat szóban és írásban!
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Kiejtés és intonáció
KIEJTÉS ÉS INTONÁCIÓ – A SZÓTÓL A SZÖVEGIG
1. Szavak gy és ny hangokkal. Hallgassa meg és ismételje a szavakat! Ügyeljen a gy és ny hangok ejtésére!
e!
így, hogy, egy, egyetlen, egyedül, nagyon, közügy, kiegyensúlyozott, gyakran
tápanyag, élőlény, környezet, hatékony, találmány, rejtvény, nyeremény

2. Kifejezések: úgy…
a) Hallgassa meg a kifejezéseket! Írja le a hiányzó igéket!t!
tűnik
1. Úgy .........................
, hogy …
2. Úgy ......................... , hogy …
3. Úgy ......................... , hogy …

4. Úgy ......................... , hogy …
5. Úgy ......................... , hogy …
6. Úgy ......................... , hogy …

b) Hallgassa meg újra és ismételje! Ügyeljen a gy hangra! Az úgy és az ige egy szónak hallatszik.
3. Mondat- és szövegintonáció: a lajhár
y.
a) Hallgassa meg a szöveget! Írja be a hiányzó szavakat! Mindegyikben van gy vagy ny.
úgy
A lajhárról régen ...............
gondolták, ........................... „a levegőből él”. Ma már tudjuk, hogy az állatvilág
leglustább ........................... számon tartott lajhár ........................... is szemfüles. A fakoronák leveleivel
táplálkozik. Ezek a levelek ugyanis kevés ........................... tartalmaznak, ám éppen ezért ...........................
más állatnak sem jutna eszébe velük táplálkozni. ........................... a lajhárnak mindig van mit ennie.
........................... étrendje miatt a lajhár energiatakarékos életmódot folytat. Körülbelül ...........................
métert tesz meg óránként. Bundájában él ........................... alga, amelynek köszönhetően beleolvad a
........................... . Ez ........................... védelmet a ........................... számára a ragadozómadarak ellen.

b) Hallgassa meg újra a szöveget! Jelölje a szüneteket, az egy szóként ejtett elemeket és a hangsúlyos
szótagokat! Olvassa fel a szöveget a jelöléseket követve!
4. Mondat- és szövegintonáció: a semmittevés
el!
a) Írja be a hiányzó szavakat! Ellenőrizze megoldásait a hangfelvétellel!
hogy aki anyagi helyzetéből
A semmittevés nem volt mindig negatív fogalom. Az ókorban úgy tartották, ............
fakadóan megteheti, az kerülje a munkát. Az ókori filozófusok egyik kérdése volt, ...................... élhetünk
kiegyensúlyozott életet. A sztoikusok azt vallották, ...................... nem ajánlott túlságosan aktívan részt
venni a közügyekben. A társadalomba ...................... be kell illeszkednünk, ...................... a távolságtartás
segít abban, ...................... nyugodt életet élhessünk.

b) Hallgassa meg a szöveget újra! Jelölje a szüneteket, az egy szóként ejtett elemeket és a hangsúlyos
szótagokat! Olvassa fel a szöveget a jelöléseket követve!
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Hasznos mondatok
Haszn
HASZNOS MONDATOK
Hajrá, lajhár!
A lajhár Közép- és Dél-Amerikában él.
A fák/fakorona leveleivel táplálkozik.
A levelek igen kevés tápanyagot tartalmaznak.
A lajhár energiatakarékos életmódot folytat.
Étrendje kalóriaszegény.
Körülbelül 400 métert tesz meg óránként.
Az állat beleolvad a környezetébe.
A semmittevés nem volt mindig negatív fogalom.
A jó keresztény látástól vakulásig dolgozott.
Nem tudjuk magunkat teljesen átengedni a semmittevésnek.

Játékos elfoglaltságok
A keresztrejtvény 1913-ban jelent meg.
Az új rejtvényfajtát hamarosan más lapok is átvették.
Nagy nyereményekkel igyekezték felkelteni az olvasók érdeklődését.
Egy társasjátékot/kártyajátékot szeretnék bemutatni.
Négy bábu, egy dobókocka és egy játéklap kell hozzá. / 52 kártya kell hozzá.
Mindenki kap öt bábut/kártyát.
A játékosok egymás után dobnak. / A játékosok egymás után húznak egy kártyát.
Az nyer, aki először ér célba. / Az nyer, aki a legtöbb kártyát gyűjtötte.

Szieszta a munkahelyen és az iskolában
Húsz-harminc perc pihenő ebéd után jótékony hatással van az egészségünkre.
Növeli a koncentrációt és a teljesítményt, csökkenti a stresszt.
Sziesztára minden embernek szüksége lenne.
Néhány országban megszokott a délutáni pihenő.
Aki pihen, azt lustának, alulmotiváltnak tartják.
Aki egyszer már kipróbálta a munkahelyi sziesztát, nem akar róla lemondani.

Lustaság és technikai fejlődés
A legtöbb találmány azért született, hogy könnyebbé és kényelmesebbé tegye az életünket.
Segítségükkel időt és energiát takaríthatunk meg.
Minden bizonnyal maguk a feltalálók is lusta emberek voltak.
A megtakarított időt nem pihenésre használjuk, hanem munkára.
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