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DIákMeLLékLet

18/1a 
A LÉLEK TÁJAI

A Feladatlap

1.  Írd le, milyennek láttad becsukott szemmel a lelkedben elképzelt tájat! (Létezik valahol, 
vagy filmben találkoztál vele? Jártál már ott, vagy csak elképzelted? Magyarországon 
van, vagy távolabb? Európában vagy más kontinensen: Milyen messze van a lakóhe-
lyedtől? Vissza akarsz oda térni? Van rá lehetőséged?)

 

 

 

 

2. Írj ide 3 főneves szerkezetet a lelki szemeiddel látott táj legfontosabb vonásairól!

 

 

 

3. Ismersz-e tájat kifejező, tájjal kapcsolatos művészeti alkotást? Írj példákat!

Az irodalomban: 
 

A képzőművészetben:  
 

A zenében: 
 

4.  Emlékszel-e olyan tájleírásra, amely tetszett? (Fiatal korában az ember sokszor átlapoz-
za ezeket. Ha mégis elolvastad, melyik volt az?)
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18/1b 
A LÉLEK TÁJAI

B Feladatlap

5.  A 2. pont alatt lelked tájának általad felsorolt jellemzői között van-e olyan, amely arra 
utal, hogy az 

•	 	emberlakta táj? Igen – nem.

•	 	Jelen van benne az ember? Igen – nem

•	 	Személyében? Igen – nem

•	 	Építményében? Igen – nem

•	 	Általa művelt területben?  Igen – nem

•	 	Járműveiben? Igen – nem

•	 	Mi másban? 

6.  Lelked tájának jellemzői mely érzékszerveidet foglalkoztatták? Említettél

•	 	Illatot? Igen – nem

•	 	Hangot? Igen – nem

•	 	Valami tapinthatót? Igen – nem

•	 	Ízlelhetőt? Igen – nem

7.  A lehetséges tájalkotó elemek közül említetted-e 

•	 	Felszíni víz jelenlétét? Igen – nem

•	 	Az eget vagy égitestet? Igen – nem

•	 	Erdőt? Igen – nem

8. Végül: amit láttál:

•	 olyan romantikus kép volt, amelyet látni élmény 

avagy

•	 élnél hosszasabban is ott?
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18/1 
AZ ÖRÖKBE FOGADOTT TÁJ

Csoportos feladatlap

Beszélgessetek az alábbi kérdésekről, és jegyezzétek le a legfontosabb felmerült gondola-
tokat!

1.  Ha elutaznánk az „örökbe fogadott tájunkról, mikor kezdenénk honvágyat érezni irán-
ta? Egy hét, egy hónap, félév után? 

 

 

 

 

 

 

2. Örökbe fogadásakor „ide is költöztünk”? A családunk is? 

 

 

 

 

 

 

3. Melyek azok az elemek, amelyek leginkább honvágyat ébresztenek?

 

 

 

 

 

 






