IRODALOM játékos tanulás - tanári segédlet
A nyelv fejlődése / leírás: Csalán
A csalán megfigyelésén keresztül gyűjtsünk minél több melléknevet a növények leírásához…
Cél: Figyeljük meg a növényeket egészen közelről, és alkossunk olyan a különböző növényi részek által ihletett mellékneveket,
amelyek alkalmasak egy-egy emberi karakter bemutatására is.
Gyakorlat:

Keressünk egy csalánnal benőtt helyet, és figyeljük meg tüzetesen a növényt, nagyítóval is. A megfigyeléshez hívjuk segítségül a
Csalán növénytáblát. Először nézzük meg a növény részeit (levél, virág, szár, levélszőrök stb.), majd keressünk olyan mellékneveket,
amelyekkel jól leírhatók ezek a növényi részek.
Például:
• Bozontos - buja
• Virágos – levegős, könnyed
• Száras - nyurga
• Szőrös - szúrós
Biztassuk a tanulókat, hogy figyeljenek oda az apróbb részletekre is. Észre fogják venni, hogy a leveleknek fűrészes széle van és
valószínűleg tisztában lesznek vele, hogy csípnek. Osszuk meg velük a Pappus – Csalán növénytáblán található információkat,
például, hogy a csalán tüskéje általában a tavaszi hónapokban a legszúrósabb és a növény által termelt sav is ekkor a legerősebb.
Kreatív írás:
Gyakran használunk növényi jellemzőket emberi karakterek és viselkedésformák leírására: “- Olyan szúrósan viselkedett a legutóbb…
mit gondolsz miért volt ilyen szőrös szívű? “
Kérjük meg a tanulókat, hogy írjanak mindenféle tulajdonságról, ami a csalán megfigyelésekor eszükbe jut egy-egy mondatot.
Használjunk metaforákat és hasonlatokat: “A szúrós megjegyzéseivel megannyi tüskét döfött belém…”, “Olyan törékeny, mint a
virág”.
A tanulók lelkesedésétől és aktivitásától függően továbbmehetünk, és a következőkben egy valós személyt is bemutathatunk a
növényekre jellemző tulajdonságokkal. Feloldásként jó lehet, ha először a tanár jelentkezik alanynak.
Kiegészítő feladatok:
• Gondolj egy karakterre az olvasmányaidból és jellemezd úgy, mintha egy növény volna. Mondhatsz róla például ilyeneket:
törékeny, mint egy fűszál, … tüskés szívű, reszket, mint a nyárfalevél, makkegészséges, arca, mint a piros alma stb.
• Használjunk növényi tulajdonságokat megjelenítő mellékneveket a karakterek bemutatásához.

www.pappusproject.eu

Kellékek:
• Csalán
• Nagyítók
További segédletek
• Pappus Csalán növénytábla
Sikerkritérium:
ü Egyre több növényi tulajdonságokhoz
kapcsolódó melléknevet tudok
használni.
ü A növényi tulajdonságokat képes
vagyok átvitt értelemben használni az
írásaimban.

