
Osztály: 5.a 

Tantárgy: Dráma 

Téma: János vitéz – összefoglaló feladatok 

A mai alkalommal a János vitéz összefoglaló rendszerezéséhez kaptok feladatokat. A művet 

teljesen elolvastuk, így holnap összefoglalásra számíthattok majd irodalom feladatként. Ma 

pedig ezt készítjük elő. 

Figyelmesen és alaposan dolgozzatok, mert ezek a feladatok is segítséget nyújtanak a témazáró 

feladatlap megoldásához, amit jövő héten fogtok írni. 

A mai feladatlapot egy végzős tanárbácsi állította össze, akivel személyesen is 

megismerkedhettetek volna, ha az iskolában lennénk. De sajnos nem így van. Viszont a 

számotokra összeállított feladatsort így elküldöm hozzátok. 

A feladatok közül válasszátok ki azt a hármat, amelyik nektek a legjobban tetsző feladat, és 

azokat oldjátok meg! A maradék két feladat szorgalmi, ötöst lehet kapni a megoldásáért! 

Tehát az ötből három feladat megoldása kötelező! 

A feladatokat az irodalomfüzetben oldjátok meg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Ötödikesek! 

 

Attila bácsi vagyok, általános iskolai tanítónak készülök. A járványhelyzet miatt idén sajnos nem volt 

szerencsém élőben találkozni Veletek, de ha minden jól megy, ősszel személyesen is tudok nálatok órát 

tartani. 

 

Most, hogy a végére értetek a János vitéznek, az alábbi feladatsorral szeretnék segíteni Nektek az 

összefoglalásban. 

 



1. A képek sorba rendezésével elevenítsétek fel a mű cselekményét! Írjátok le sorrendben a képek 

betűjelét az irodalom füzetetekbe! 

 

 

A)   B)  
 

C)  D)  
 

D)  F)   
 



G)  H)  

 

 

 

I)  J)  

K)  L)  

M)  N)  



O)  P)  

 

2. Az alábbi ábra segítségével vizsgáljuk meg a cselekmény szerkezetét! Másoljátok le az ábrát a 

füzetetekbe, és jelöljétek rajta, hogy az adott szerkezeti egység melyik fejezetnél kezdődik és meddig 

tart! Rendeljétek a megfelelő szerkezeti egységhez az odaillő kulcsszavakat, kifejezéseket! 

 

 

 

  TETŐPONT  

KIBONTAKOZÁS  

BONYODALOM  

KIINDULÓPONT  MEGOLDÁS 

 

1-2. fejezet 

 

az Alföld 

 

a főhős 

hétköznapjai 

 

 

 

vándorlások, a nyáj eltűnése, Tündérország örökös boldogsága, , megpróbáltatások,  a főhős 

hétköznapjai, elűzés otthonról, az Alföld, kalandok, a szörnyek legyőzése 

 

 



3. Készítsetek gondolattérképet a János vitézhez! Jelöljétek rajta a történet főbb szereplőit, 

helyszíneit, és csoportosítsátok azokat (pl.: pozitív - negatív szereplők, valós - mesebeli szereplők, 

helyszínek)! 

 

4. A János vitéz nyelvezete népies és régies. Próbáljátok saját szavaitokkal megfogalmazni a műben 

szereplő alábbi kifejezéseket! 

 

a) kökényszemű 

b) karcsú termetű  

c) dúlt-fúlt 

d) henyél 

e) meg ne illesse 

f) olvassa a nyájat 

g) alig fért meg szíve a baloldalába 

h) jámborlelkű 

i) a síré lett 
 

5. Előfordult Veletek a János vitéz olvasása 

közben, hogy legszívesebben beavatkoztatok 

volna valahogyan a cselekménybe? Írjátok le 

röviden, hogy mikor és hogyan változtattatok 

volna a történet alakulásán, ha lehetőségetek 

lett volna rá! (Ha nem volt ilyen, írjátok le, 

miért nem befolyásolnátok a költemény 

történéseit!) 

 



 

 


