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Az előző rész tartalmából: A fiúk elindulnak az Állatkertbe, hogy magnóra vegyék az oroszlánok
bömbölését, közben plakátokat szereznek Lópici Gáspártól.
1. feladat:
Hogy sikerül a hangfelvétel? Ma erről olvashatsz Csukás István: Keménykalap és krumpliorr c.
könyvében. Folytasd a 6. fejezet (Bűntény az Állatkertben) 1. részével! (Eddig: …onnan lesték az
oroszlánokat.)
Itt is megtalálod:
https://reader.dia.hu/document/Csukas_Istvan-Kemenykalap_es_krumpliorr-663

2. feladat:
(Javaslom, hogy a sok információ, tanács miatt kétszer olvasd el ezt a feladatleírást!)
Az olvasottakhoz kapcsolódóan írjatok egy rövid képzeletbeli párbeszédet (kb. 4-6 megszólalás)!
A saját fantáziád szerint egészítsd ki a könyvben olvasottakat!
Kedvetek szerint választhattok szereplőket:
- kis Rece – pénztáros néni
- Süle – gáncsoló kamasz fiú
- Jenőke – nagypapa
- kis Rece – Karcsi
A „mondta” szót kerüljétek! A füzet hátuljára már rengeteg jó ötletet gyűjtöttünk össze korábbi
munkáitokból, olvassátok át, használhatjátok ezeket.
Figyeljetek a helyesírásra, külalakra! Emlékeztetőül nézzétek meg a példámat!
– Várjatok! Van egy ötletem! Mi lenne, ha megmutatnánk a plakátokat? – ragyogott fel Karcsi arca.
– Jó gondolat! …
(A fenti példa alapján ügyelj ezekre:
- gondolatjeleket használj,
- másik szereplő megszólalását új sorba kezdd,
- a mesélő hozzáfűzését gondolatjellel és kis kezdőbetűvel kapcsolva írd,
- egy szereplő egyszerre több mondatot is mondhat.)
Először töprengj el, nagyjából álljon össze a fejedben a párbeszéd, utána kezdj el írásban dolgozni a
fogalmazás füzetbe. (Amennyiben papír alapon küldöd vissza a munkádat, akkor ne füzetbe, hanem
külön lapon dolgozz!) Az utolsó lépés az ELLENŐRZÉS legyen!
Csak egy párbeszédet kérek, nem kell semmilyen elbeszélő résszel, bevezetéssel vagy befejezéssel
kiegészíteni! De adj címet, amiből majd kiderül a helyszín vagy a szituáció.
(Csak egy rövid párbeszédet kérek, de azért a „szia, hogy vagy, kösz jól, és te, én is” típusútól több
energiabefektetést szeretnék.  Ne kuncogj, hallottunk már ilyet, ugye?)
Mindenképp kezdj hozzá ma, de holnap is befejezheted! Kíváncsian várom majd írásaitokat
pénteken a megszokott módon messengeren vagy a cseppetkicsik@gmail.com címre!

