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Petőfi Sándor élete és költészete 

 

Készítette: Takács Krisztina  
 

 

 

A könyvtárhasználati órák befogadó tárgya:  
  

 magyar nyelv és irodalom 

 
 
A foglalkozás bemutatása 
 
évfolyam: 10. évf.  
tanulói létszám: 12 fő  
befogadó tárgy vagy szervezeti keret: magyar nyelv és irodalom szakóra  
foglalkozásvezető (k) foglalkozása: könyvtáros tanár  
helyszín: iskolai könyvtár 

időkeret : 45 perc 

 

 

Célok 
 
Oktatási célok:  

 Petőfi Sándor életével való megismerkedés,  
 az információs műveltség fejlesztése, 

 az információkereső technikák gyakorlása 

 

Nevelési célok:  
 az együttműködési készség fejlesztése,  
 a könyvtári viselkedési szabályok betartása,  
 a képzelet mozgósítása, belső képalkotás. 

 
Fejlesztendő tanulói kompetenciák 
 

 önálló tanulás 
 problémamegoldó gondolkodás 
 digitális kompetencia 
 kritikai gondolkodás 
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A foglalkozás menete Szervezési módok, 
módszerek, eszközök 

Idő (perc) 

1. Bevezetés  
Szeretettel köszöntöm a 
csoportot a könyvtárban. 

frontális 1 

2. Szervezési feladatok 
Számkártyák húzásával 3 db 4 
fős csoport szerint foglaljatok 
helyet az asztaloknál! 

frontális 
számkártyák 

1 

3. Témakijelölés 
A mai órán egy híres magyar. 

  

költő életéről fogunk tanulni.  
Hallgassunk meg az egyik 
legismertebb verséből egy 
részletet! 

zenehallgatás  
tanári laptop, 
hangszóró 
Kormorán Nemzeti dal 

2 

4. Feladatkijelölés 
Minden csoport kap tőlem egy 
feladatlapot és két segítő 
kártyát. A feladatokat az 
asztalokra készített 
segédkönyvek, ill. internetes 
adatbázisok segítségével 
oldjátok meg!  

frontális 1 

5. Feladatmegoldás 
Olvassátok el a feladatlapot, ha 
valamit nem értetetek, most 
kérdezzetek. A feladatlap 
megoldására 25 percetek van. 
 
 

csoportmunka 
segédkönyvek 
számítógép 
mobiltelefon 
internet 

25 

6. Feladatok ellenőrzése, 
értékelés  

Az 1. feladatot a 
LearningApps program 
segítségével ellenőrizzük. 
Ehhez minden csoport kap 
külön egy belépési jelszót.  
Lépjetek be a 
mobiltelefonotokon a 
https://learningapps.org/ 
oldalra és írjátok be a 
válaszokat. A többi feladat 
megoldást a feladatlapokon 
ellenőrizzük. A jó megoldások 
alapján pontozzátok a 
feladatlapokat! Kinek sikerült 
megoldania a pótfeladatot is?  

frontális 
megbeszélés 

10 

  5 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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7. Összefoglalás 

A mai órán kicsit másképpen 
foglalkoztunk Petőfi Sándor 
életével. Felelevenítettük és 
kiegészítettük az általános 
iskolában magyar órán 
tanultakat. Megismerkedtünk 
azzal, hogy a mobiltelefonokat 
nem csak a közösségi 
médiában való részvételre, 
hanem a tanulásra is lehet 
használni. Remélem a 
későbbiekben is hasznosítani 
tudjátok a mai órán tanultakat.  

 
 
Szükséges eszközök: 
  

 számkártyák csoportalakításhoz  
 tanári laptop 
 tanulói számítógépek 
 mobiltelefonok (a tanulók saját telefonjai) 
 feladatlapok, csoportonként 4 db, minden tanulónak 1 db 
 segítő kártyák, minden csoportnak 1 
 Internet 

 
 
Szükséges dokumentumok 
 
Könyvek  
 
Barta Klára - Farkas Andrea - Kiss Zsuzsanna: Irodalmi fogalomtár A-Z.  Budapest, Könyvkuckó 
K., [1997]  
 
Bárány Lászlóné (főszerk.) : Magyar Nagylexikon 14. kötet: Nyl - Pom, Budapest, Magyar 
Nagylexikon Kiadó, 2001.  
 
Kelecsényi László Zoltán (szerk.): Középiskolai irodalmi lexikon. Budapest, Corvina, 1994.  
 
Petőfi Sándor összes költeményei, Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974 
 
Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 10. A romantika lírájából. A magyar romantika irodalmából. 
Eger, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2014.  
 
Péter László (főszerk.) : Új Magyar Irodalmi Lexikon 3. :  P-ZS.  Budapest, Akadémia Kiadó, 
1994.  
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Internetes források  
 
Bánné Mészáros Anikó: LearningApps oldal bemutatása. RPI., 2018   
http://refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Learningapps_Bemutat%C3%A1sa_20180213_BM
A.pdf (2019.04.10.) 
 
Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar Életrajzi Lexikon 4. : A-Z. Bp. Akad. K., [198?] In: 
Arcanum URL: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-
lexikon-7428D/ (2019.04.20.) 
 
Kormorán Együttes: Nemzeti dal In: You Tube URL:  
https://www.youtube.com/watch?v=PBRjkmol1Iw (2019.04.20.) 
 
 
Petőfi Sándor élete (Utolsó módosítás: 2019.09.13.) In: Wikipédia, a szabad enciklopédia URL: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor (2019.04. 19.) 
 
Petőfi Sándor összes költeményei, Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974  
In: Magyar Elektronikus Könyvtár URL: http://mek.oszk.hu/01000/01006/ (2019.04.18.) 
 
Verstár: Ötven költő összes verse In: Arcanum URL: https://www.arcanum.hu/hu/online-

kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/petofi-sandor-DFB2/    
(2019.04.19.) 
 
  
Felhasznált irodalom 
 
Könyvek: 
 
 
Bogyó Katalin, Cs. - Dömsödy Andrea (szerk.): Könyvtárhasználati ötlettár - játékos feladatok. 
(Kis KTE könyvek, 9.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2017. 
  
Dömsödy Andrea - Tóth Viktória (szerk.): Könyvtárhasználati óravázlatok 2. (Kis KTE könyvek, 
8.), Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2016. 
 
Dömsödy Andrea - Németh Szilvia (szerk.): Olvasás, élmény, könyvtár. Egy könyvtárostanári 
konferencia lenyomata. (Kis KTE könyvek, 10.) Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Learningapps_Bemutat%C3%A1sa_20180213_BMA.pdf
http://refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Learningapps_Bemutat%C3%A1sa_20180213_BMA.pdf
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/
https://www.youtube.com/watch?v=PBRjkmol1Iw
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor
http://mek.oszk.hu/01000/01006/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/petofi-sandor-DFB2/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/petofi-sandor-DFB2/
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Mellékletek : 
 
Feladatlapok 
 

 

1. Válaszolj a kérdésekre lexikonok segítségével! (maximum 5 pont) 

Mikor és hol született Petőfi Sándor? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

Tanulmányait befejezve mivel foglalkozott először? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Melyik lapnál kapott állást 1844-től? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Mi volt első versének a címe? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Mikor alapította a Tízek Társaságát? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

 

2. Keresd meg a hiányzó szövegrészeket! (maximum 10 pont) 

Egészítsd ki Petőfi Sándor életrajzát a Wikipédia segítségével!  

 

„Ő a magyar ……………..,kiteljesítője, és koráig még ismeretlen témákat honosított meg a 

magyar költészetben: nála jelent meg először a…………  ………. , szerelmi költeményeiben a 

,…………,  ………. ……………… ábrázolása, tájköltészetében pedig a „,…………..” , a 

magyar  ………..  méltó rajza. Ő írt először verseiben a ,……………”, és általa teljesen új hang 

szólalt meg a magyar irodalomban. Közérthetően, egyszerűen szólt mindenkihez, hiszen a 

……….  ………… beemelte az irodalomba, és a versek ………… formája helyett a …………… 

állította középpontba. 
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3. Keresd a párját! (maximum 5 pont) 

Keresd meg a címekhez tartozó idézeteket, írd a cím mellé az idézet számát! 

 

A XIX. század költői: ……….. 

 

A nép nevében: ………. 

 

Dalaim: ………. 

 

Egy gondolat bánt engemet: ………. 

 

Magyar vagyok: ………. 

 

 

A XIX. század költői 3 

„Ha majd a bőség kosarából  

Mindenki egyaránt vehet,  

Ha majd a jognak asztalánál  

Mind egyaránt foglal helyet,  

Ha majd a szellem napvilága  

Ragyog minden ház ablakán:  

Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,  

Mert itt van már a Kánaán! „  

 

Egy gondolat bánt engemet 1 

„ Lassan hervadni el, mint a virág,  

Amelyen titkos féreg foga rág;  

Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,  

Mely elhagyott, üres szobában áll.  

Ne ily halált adj, istenem,  

Ne ily halált adj énnekem!” 

 

 

A nép nevében 4 

 

„S emberhez illik, hogy legyen joga.  

Jogot tehát, emberjogot a népnek!  

Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg  

Isten teremtményén, s ki rásüti:  

Isten kezét el nem kerűlheti.” 

  

Magyar vagyok 5 

„Ajkamra fel-felröppen a mosoly,  

De nevetésem ritkán hallani.  

Ha az öröm legjobban festi képem:  
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Magas kedvemben sírva fakadok;  

De arcom víg a bánat idejében,  

Mert nem akarom, hogy sajnáljatok. „ 

 

Dalaim 2 

 

„De mit tűr a szolgaságnak népe?  

Mért nem kél föl, hogy láncát letépje?  

Arra vár, hogy isten kegyelméből  

Azt a rozsda rágja le kezéről? „ 
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Pótfeladat  (maximum 10 pont) 

 

Jellemezd az alábbi fogalmakat 2-3 mondatban : 

 

Elégia : 

 

 

 

Elbeszélő költemény : 

 

 

 

Líra : 

 

 

 

 

 

Óda : 

 

 

 

 

 

Romantika : 
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Segítőkártya az 1. feladat megoldásához 
 

 

Hagyományos papír alapú lexikonok. 

 

Interneten elérhető adatbázisok: 

pl. : 

Wikipédia  

 

Arcanum Kézikönyvtár 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikatúra : Can Stock Photo: bibliotecario, trabajo, ilustración In:https://www.canstockphoto.es/bibliotecario-6717450.html (2019.04.25.) 
 
 

https://www.canstockphoto.es/bibliotecario-6717450.html
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Segítőkártya a 3. feladat megoldásához 
 

Könyv : betűrendes mutató verscím oldalszám 

  
 

 

      Arcanum Adatbázisok 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/petofi-

sandor-DFB2/ 

 

 

Magyar Elektronikus Könyvtár 

      http://mek.oszk.hu/01000/01006/

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/petofi-sandor-DFB2/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/petofi-sandor-DFB2/
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