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Pedagógus neve: Májerné Blanár Katalin 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 9. 

Téma: Alkotás 

Dátum: 2021.04.12. 

Forrás: https://eugimi.hu/2019/04/10/a-magyar-kolteszet-napja-aprilis-11-en/ (2021.04.08.) 

https://www.youtube.com/watch?v=1LwMEEIf1KE(2021.04.08.) 

Felhasznált irodalom: Michal Kuziak-Stawormir Rzepczynski: Tanuljunk meg írni!, Magyar 

Könyvklub Rt., 2004. 

 

Sziasztok, Lányok! 

Tegnap volt a magyar költészet napja, melyet 1964 óta április 11-én József Attila 

születésnapján ünnepelnek. 

 

                                                                                                                                         Kép:eugimi.hu 

 

Életműve megkerülhetetlen teljesítmény mind a költőutódok, mind a művészettel foglalkozók 

számára. 

Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, 

költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. A rendezvényeken 

klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, vagy éppen a ma is 

élő szerzők tolmácsolják a költeményeket. 

https://eugimi.hu/2019/04/10/a-magyar-kolteszet-napja-aprilis-11-en/
https://www.youtube.com/watch?v=1LwMEEIf1KE
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A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár neves költőket kért fel, hogy a magyar költészet napjára 

küldjenek videóverseket, mely versekből készült összeállítást megtekinthetitek a következő 

linken: https://www.youtube.com/watch?v=1LwMEEIf1KE 

Remélem, tetszeni fog! 

És, hogy kapcsolódik a mai foglalkozásunk témájához a költészet napja? 

Egyrészt, a költészet napján rendezett irodalmi előadóesteken, könyvbemutatókon és egyéb 

rendezvényeken elhangzott, bemutatott, felolvasott versek, eljátszott művek is alkotások. 

Másrészt, szerettem volna e jeles eseményre felhívni a figyelmeteket. 

A munka eredményét, legyen az bármilyen munka, gyakran nevezzük alkotásnak. Alkotás lehet 

egy felépített ház, egy rákgyógyító sugárberendezés, több kilométernyi autópálya, egy jól 

sikerült torta, egy szépen megterített asztal, egy többfogásos ebéd elkészítése, egy jól sikerült 

érettségi, mely egyenes utat jelent az áhított egyetemre.  

Az alkotás szó cselekvést is jelent, kifejezi a munka folyamatát, magának az alkotásnak a 

létrehozását. 

A mindennapi beszédben az alkotás (mind a folyamat, mind a létrejött mű) elsősorban a 

művészi tevékenységhez kötődik. Alkot a festő, az író, a zeneszerző, alkotás a kép, a novella 

vagy a zenemű.  

De, alkotás Lili festménye, rajza, Bogi dekorációja, Szandika fotói, D. Bianka plakát rajza, 

Dorka és Emese grafikái, Laura versei, Anna tánca, Eszter labdarúgási technikái, Dorina és 

Eszter profi sminkje, és sorolhatnám még, mi mindenben hoztok létre alkotást. 

Az egyes emberek alkotó tevékenysége nagyon eltérhet egymástól, de egy dologban minden 

alkotás megegyezik: forrását tekintve a tudatunkból származik. 

Az alkotás mint önmegvalósítás az emberi szellem kiteljesedése.  

Minden munkában, amit végzünk, énünk tükröződik vissza. Minden tevékenységünkben 

önmagunkat valósítjuk meg. A tevékenység mindig önmagunk létrehozása. 

- Hogyan tanulhatja meg az ember az általa létrehozott termékek, alkotások révén, hogy 

mire képes? 

- Miként hozzuk létre önmagunkat a munkában, az alkotásban? 

- Alakíthatjuk-e önmagunkat tanulással, munkával, alkotással? 

- Nevezhető-e a tanulás alkotó folyamatnak? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1LwMEEIf1KE
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Most én is egy kis alkotásra hívlak benneteket! 

A szavakkal való alkotásra, mégpedig belső élmények leírására. 

Mindannyian ismerjük azt a kínzó érzést, hogy ülünk egy üres papírlap előtt, s hiába törjük a 

fejünket és ráncoljuk a homlokunkat, nem tudjuk leírni az első mondatot, még kevésbé az utána 

következő többit. Pedig az írás, tanulható.  

Most a leírás gyakorlására invitállak titeket.  

A leírás valakinek vagy valaminek, valamilyen eseménynek, történésnek részletes ábrázolása, 

jellemzése. Lehet aprólékos, hű, tömör, valamint színes, érzékletes, festői, életteli, epikus, 

költői és műszaki. 

A leírás mindenekelőtt az érzékeinkkel felfogott valóság ábrázolására szolgál. 

Ezért leggyakrabban a bennünket körülvevő világ valamely elemét mutatja be, s segítségével a 

látás, hallás, szaglás, ízlelés vagy tapintás által szerzett benyomásainkat igyekszünk szóban 

kifejezni. 

A leírásnak a téma szempontjából több fajtája van (tárgyleírás, belső tér leírása, táj és természeti 

jelenségek leírása, alakleírás, helyzetleírás, belső élmények leírása, képleírás). 

A leírásfajták közül, a belső élmények leírását választottam. 

Minden embernek megadatik, hogy élményei legyenek. Mindaz, amit átélünk, igen sokféle 

érzést vált ki belőlünk. Ilyenkor a belső életünkről, különféle lelkiállapotok átéléséről 

beszélünk, amelyeket írásban foglalhatunk. A belső élmények leírásának tárgyai az érzelmek. 

Az érzelmek nevükön nevezése nem könnyű. Gyakran előfordul, hogy képtelenek vagyunk 

meghatározni hangulatainkat, az érzéseinket, kivált, ha első ízben élünk át valamit. Az érzelmek 

kifejezése művészet, alkotás, amit érdemes megtanulnunk. Leggyakrabban csak annak 

megállapítására szorítkozunk, hogy valaki vidám vagy szomorú, hogy valami tetszett-e neki 

vagy sem, hogy meg van-e elégedve, vagy éppen bosszankodik. 

Belső élményeinket olyan felkiáltásokkal is kifejezhetjük, mint: „ez remek volt”, „nagyon 

szégyelltem magam”, „kis híján elsírtam magam”, „üvölteni szerettem volna”. Időnként 

utalhatunk valaki érzelmi állapotának külső jeleire: „ökölbe szorította a kezét” (pl.dühében), 

„elvörösödött” (pl. szégyenében), „eltátotta a száját” (ámulatában).  

Élményeinket leírandó, hasonlatokkal is élhetünk, azt mondhatjuk pl.: „úgy éreztem, mintha 

megszépült volna körülöttem a világ” – ha öröm ér bennünket, vagy: „úgy ért, mint derült égből 

a villámcsapás” – ha meglepődünk valamin. Az ilyen hasonlatokat tálcán kínálja fel a nyelvünk. 

1. Feladat 

Írd le egy emlékezetes esemény okozta lelkiállapotodat! Használj minél gazdagabb szókincset, 

hasonlatokat! 
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2. Feladat 

 

Találj ki egy történetet, váratlan befejezéssel, A félelem felnagyítja a veszélyt címmel. Használj 

olyan fordulatokat, mint: 

- torkon ragadja a rémület, 

- kiül a rémület az arcára, 

- reszket a rémülettől, 

- vacog a foga a rémülettől, 

- megdermed a rémülettől, 

- remeg a rémülettől. 

 

3. Feladat 

 

Fejezd be a mondatokat saját élményeid rövid leírásával: 

Amikor közeledik a dolgozatírás ideje,………………………………………………… 

A régóta várt illető láttán………………………………………………………………. 

Amikor fény derült a hazugságomra,………………………………………………….. 

Az igazgatóasszony dolgozószobája előtt állok,……………………………………… 

Az elszenvedett sérelem hatására……………………………………………………… 

4. Feladat 

Képzeld el, hogy szemtanúja lettél a marslakók földre szállásának. Írd le az események mentetét 

és az emberek viselkedését ebben a helyzetben. 

 

5. Feladat 

Alakíts át minden mondatot úgy, hogy a bennük foglalt információn kívül engedjenek 

következtetni a beszélő érzelmi állapotára is. 

- Holnap megérkezik a nagynéném. 

- Először láttam a tengert. 

- Nem jól jártam el ebben az ügyben. 

 

Mivel nagyrészt 11. évfolyamosok vagytok, ilyen és ehhez hasonló feladatokkal már biztos 

találkoztatok az iskolában is, tehát, nem fog gondot okozni a feladatok megoldása. Ha soknak 

találjátok az öt feladatot, akkor legalább hármat készítsetek el! Jó gyakorlás a szókincsetek 

fejlesztésére, az írás, a fogalmazás, az írásos közlésformák kifejezésére, az írásos munkák 

szerkesztésére, a logikus gondolkodás gyakorlására. 

Ne sajnáljátok a feladatok megoldására az időt, csak nyerhettek vele! 

Jó munkát kívánok!  


