
A március 23-i óra anyaga 

Sziasztok! 

Remélem, kipihentétek magatokat, és újult erővel folytathatjuk tovább a közös 

tanulást. Most énekelni is fogunk. 

A 91. oldalon nyissuk ki a TK-et. Keressük meg a Csinom Palkó c. dal szövegét. Ezt 

a dalt már több mint 300 éve énekelték a kuruc katonák, s még mindig énekeljük mi is. 

(Mit gondoltok, a kedvenc énekesetek/együttesetek dalait is fogják még 300 év múlva 

ismerni, és az iskolában tanítani? Jópontért írhattok 2-3 mondatos választ (indoklással) 

erre a kérdésre az e-mail-címemre.) 

Ismétlés: Kik voltak a kurucok? 

Aki azt válaszolta, hogy Rákóczi Ferenc katonái, akik a magyar szabadságért 

harcoltak az 1700-as évek elején, az jól figyelt a múlt órán. 

Keressük ki a világhálón, másoljuk ki a böngészőnkbe a köv. linket: 

https://www.youtube.com/watch?v=qbP8v67tQ5M 

Indítsuk el a videót. A TK-ből olvassuk a szöveget, és hallgassuk a dalt.  

Néhány szó magyarázata:  

Csinom – előnév vagy más szóval ………………………… (nyelvtani ismétlés) 

csontos karabély – olyan régi fajta, vállon keresztbe csatolva hordható rövid csövű 

puska, amelynek a teste ( a puskatus) csonttal volt kidíszítve 

lóding – lőportartó zacskó vagy doboz. Régen a puska- vagy pisztolycsőbe előbb 

puskaport (lőport) kellett tölteni, utána kellett beletenni a golyót. A lőportartónak 

mindig szárazon kellett tartani a puskaport, hogy az használható legyen. 

dali – daliás, szép, mutatós 

Hallgassuk meg annyiszor a dalt (nem kell egyszerre, később is újrahallgathatod), 

hogy megjegyezzük a dallamot, és megtanuljuk a TK-ben lévő 2 versszak szövegét 

(csütörtökre)! (persze nem tilos a többi versszakot sem megtanulni a videó alapján.) 

Lehet, hogy sokan már ismeritek is ezt a dalt, csak át kell ismételnetek. 

https://www.youtube.com/watch?v=qbP8v67tQ5M


Ha már jól megy a dal, akkor nézzük meg a 91. oldal jobb alsó sarkában II. Rákóczi 

Ferenc arcképét! Próbáljuk megjegyezni a vonásait, hogy ha más képen látjuk, akkor is 

felismerjük őt. 

Lapozzunk! A 92. oldalon olvassuk el A rodostói kakukk c. olvasmányt.  

Ismétlő kérdés: Mit tudunk Rodostóról? 

(Ha jól figyeltél múlt órán, akkor tudod, hogy Rodostó törökországi város, ahol 

Rákóczi Ferenc töltötte életének utolsó éveit száműzetésben.) 

Ha figyelmesen elolvastuk az olvasmányt, akkor olvassuk el még egyszer, 

hangosan, nem sietve, hanem ügyelve a pontos és hangsúlyos olvasásra! 

Ha ezzel is megvagyunk, írjuk le a füzetünkbe az olvasmányunk címét: A rodostói 

kakukk. 

Válaszoljuk meg egész mondattal az alábbi kérdéseket (csak a válaszokat kell 

leírni): 

1. Mi gyötörte a rodostói bujdosókat? 

2. Mit szeretett volna még egyszer hallani Rákóczi Ferenc? 

3. Mit tett erre Mikes Kelemen, Rákóczi íródeákja, hűséges kísérője? 

4. Ki volt tehát a címben szereplő rodostói kakukk? 

Ha mindezzel megvagyunk, újra énekeljünk egy kicsit. A 92. oldalon található az 

Elindultam szép hazámból kezdetű népdal. Keressük meg a világhálón Rúzsa Magdi 

előadásában: 

https://www.youtube.com/watch?v=PyAZeXC4bAo   

Ezt a dalt nem kötelező megtanulni, de plusz egyest kaphatsz érte, ha 

megtanulod. 

Végezetül nyissuk ki a munkafüzetünket a 44. oldalon! Olvassuk el figyelmesen a 

bekeretezett szöveget, majd oldjuk meg a 44/1. feladatot! 

Holnap, kedden nyelvtanozunk, szerdán fogalmazás. Nyelvtanból jól állunk, az 

olvasásból viszont pár anyaggal le vagyunk maradva. Ezért csütörtökön és pénteken is 

olvasás lesz. 

Jó munkát, jó éneklést, dalolást! 

https://www.youtube.com/watch?v=PyAZeXC4bAo


Utóirat: 

A köv. napok anyaga már a Google Tanterem (Classroom) alkalmazásba lesz 

feltöltve. Ez androidos okostelefonon is működik. Aki még nem jelentkezett be, az 

sürgősen tegye meg (vasárnap este még 4-en hiányoztak). Az ezzel kapcsolatos 

tudnivalók itt találhatók: 

http://magyarisuli.sk/online-tananyag.html 

http://magyarisuli.sk/classroom-kodok.html 

 

Az oktatóvideó itt: 

https://www.youtube.com/watch?v=AwekqS1bn24&feature=youtu.be&list=TLPQ

MTkwMzIwMjA4pRKtsmYoTw 

Üdvözlettel: Bohák Csaba tanító bácsi 
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