
SZKB_106_10

Bizalom a bizalomban





TANULÓI meLLéKLeT BIZALom A BIZALomBAN – 6. évfoLyAm 	 71

D1 – MonDatok

1. csoport: Bízz bennem! Én nem mondom el senkinek, csak…

2. csoport: Bíztam benned. Azt hittem, segítesz…

3. csoport: Bizalmasan mondom neked. Csak Te tudhatod...

4. csoport: Bízom a jó szándékodban. Tudom, hogy jót akarsz…

5. csoport: Ő biztos jól megszervezi, mert…

6. csoport: Neki sikerülni fog, mert…

UtaSÍtÁS a FELaDatHoZ

1. Egészítsd ki egyénileg a befejezetlen mondatot! 1 perc

2. Az ablak „keretébe” írd le a saját érzéseidet, véleményedet! 2 perc

3. Nézzétek meg egymás jegyzeteit! Mi a közös bennük? 
 Mit tudtok mindannyian elfogadni? 
 Írjátok az „ablakba”, vagyis középre!  4 perc
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D2 – Pontgyűjtő kérDések

1. Írd a megfelelő betűjelet a mellé a lény mellé, amelyikre igaz az állítás! több válasz 
is lehetséges.

Bicegóc …………………….

Dementor …………………..

A) Amerre járnak, kiszívják a levegőből a békét, a reményt és a boldogságot.
B) ...mocsárba csalja az utazókat… tévútra vezeti a vándort…
C) …valójában ártalmatlan teremtménynek látszott.
D)  …ha megteheti, élősködik rajtad…kiszipolyoz, s végül nem marad benned más, csak a 

legszörnyűbb emlékeid.

2. Írd le annak a tárgynak a nevét, amelyik összeköti a következő szereplőket!

Holdsáp, Tapmancs, Féregfark, Ágas, George, Fred, Harry

 ........................................................................................................................................................

3. Helyszínleírásokat kaptok. Az elhangzás sorrendjében írjátok le, hol járunk!

a) – Az akadály egy csapóajtónak tűnt….. Mivel odafönt csend volt, résnyire felnyitotta a 
csapóajtót, és kilesett alóla. Az ajtó egy faládákkal és dobozokkal teli pincébe nyílt.

 ........................................................................................................................................................

b) – Az ablak és a kandalló mellett álló karácsonyfa között találtak is egy szabad asztalt.

 ........................................................................................................................................................

c) – Óvatos léptekkel legyalogoltak a lankán, ösvényt taposva a szikrázó mély porhóban. 
Zoknijuk és köpenyük széle átázott, és nyomban meg is fagyott. …ami felé közeledtek, 
úgy festett, mintha, elvarázsolták volna; minden fája ezüstösen csillogott.

 ........................................................................................................................................................

4. ki mondta? Írd le!

 „Egy idő után azt is elfelejted, hogy ki vagy. És úgy érzed, semmi értelme az életednek. 
Azt kívántam, bárcsak meghalnék álmomban… Amikor kiengedtek, olyan volt, mintha 
újjászülettem volna. Sorba visszatért az összes szép emlékem… Boldog voltam, mint 
még soha.”

 ........................................................................................................................................................
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 „– A Fidelius roppant bonyolult bűbáj – cincogta. – Az a lényege, hogy egy titkot mágikk
kus úton elrejtünk egy emberi lélek mélyén. Az információ sehol máshol nem lelhető 
fel, csak a kiválasztott személy, a titokgazda lelkében, így nem is juthat illetéktelenek 
tudomására.”

 ........................................................................................................................................................

 „A sarokba szorított Blackkel szemben csak a Varázsbűnküldözési kommandó profi pálkk
catörőinek lett volna esélyük. Én akkor abban az időben a mágikus katasztrófák ügykk
osztályán dolgoztam…”

 ........................................................................................................................................................

5. kik vannak a kámzsás köpenyben? Írd a le!

 „…egymás hegyén, hátán hevertek a fűben, és kapkodva próbáltak kikecmeregni hoszkk
szú, fekete kámzsás köpönyegeikből… A rakás mellett ott állt McGalagony professzor; 
arca csak úgy lángolt a dühtől.
 – Undorító, aljas trükk! – kiabálta. Gyáva, alantas szabotázs a Griffendél fogója ellen! 
Büntetőfeladat mind a négyüknek, és ötven pont levonás a Mardekártól!”

     ...................................................................................................................................
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D3 – Pontgyűjtő kérDések – megolDólAP ellenőrzésHez

1. Írd a megfelelő betűjelet a mellé a lény mellé, amelyikre igaz az állítás! több válasz 
is lehetséges.

Bicegóc: B, C   
Dementor : A, D  

A) Amerre járnak, kiszívják a levegőből a békét, a reményt és a boldogságot.
B) ...mocsárba csalja az utazókat… tévútra vezeti a vándort…
C) …valójában ártalmatlan teremtménynek látszott.
D)  …ha megteheti élősködik rajtad…kiszipolyoz, s végül nem marad benned más, csak a 

legszörnyűbb emlékeid.

2. Írd le annak a tárgynak a nevét, amelyik összeköti a következő szereplőket!

     Holdsáp, Tapmancs, Féregfark, Ágas, George, Fred, Harry

     Tekergők térképe

3. Helyszínleírásokat kaptok. Az elhangzás sorrendjében írjátok le, hol járunk!

a) – Az akadály egy csapóajtónak tűnt… Mivel odafönt csend volt, résnyire felnyitotta a 
csapóajtót, és kilesett alóla. Az ajtó egy faládákkal és dobozokkal teli pincébe nyílt.

      Mézesfalás pincéje

b) – Az ablak és a kandalló mellett álló karácsonyfa között találtak is egy szabad asztalt. 

      Három Seprű kocsma

c) – Óvatos léptekkel legyalogoltak a lankán, ösvényt taposva a szikrázó mély porhóban. 
Zoknijuk és köpenyük széle átázott és nyomban meg is fagyott.  …amely felé közeledtek, 
úgy festett, mintha elvarázsolták volna; minden fája ezüstösen csillogott.

      Tiltott Rengeteg

4. ki mondta? Írd le!

„Egy idő után azt is elfelejted, hogy ki vagy. És úgy érzed, semmi értelme az életednek. 
Azt kívántam, bárcsak meghalnék álmomban… Amikor kiengedtek, olyan volt, mintha 
újjászülettem volna. Sorba visszatért az összes szép emlékem… Boldog voltam, mint még 
soha.” 

   Hagrid
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 „– A Fidelius roppant bonyolult bűbáj – cincogta. – Az a lényege, hogy egy titkot mágikk
kus úton elrejtünk egy emberi lélek mélyén. Az információ sehol máshol nem lelhető 
fel, csak a kiválasztott személy, a titokgazda lelkében, így nem is juthat illetéktelenek 
tudomására.”

   Flitwick professzor

 „A sarokba szorított Blackkel szemben csak a Varázsbűnküldözési kommandó profi pálkk
catörőinek lett volna esélyük. Én akkor abban az időben a mágikus katasztrófák ügykk
osztályán dolgoztam…”

    Caramel

5. kik vannak a kámzsás köpenyben? Írd a le!

 „…egymás hegyén, hátán hevertek a fűben, és kapkodva próbáltak kikecmeregni hoszkk
szú, fekete kámzsás köpönyegeikből… A rakás mellett ott állt McGalagony professzor; 
arca csak úgy lángolt a dühtől.
 – Undorító, aljas trükk! – kiabálta. Gyáva, alantas szabotázs a Griffendél fogója ellen! 
Büntetőfeladat mind a négyüknek, és ötven pont levonás a Mardekártól!”

Malfoy, Crak, Monstro és Marcus Flint
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D4 – BizAlomtérkéP személyei

Minerva McGalagony; Albus Dumbledore; Sibill Trelawney; Cornelius Caramel; Lucius 
Malfoy; R. J. Lupin professzor; Sirius Black; Hermione; Ron Weasley; Perselus Piton; 
Dudley Dursley; Marge Dursley; Petunia Dursley; Vernon Dursley; Mr Arthur Weasley; 
Mrs Molly Weasley; Draco Malfoy; Percy Weasley; Rubeus Hagrid; Madam Hooch

D5 – iDézetek

(Az idézetekből válogatni is lehet.)

1.
„Nem mondtátok Piton professzornak, hogy még nem vettük a vérfarkasokat? – kérdezte 
homlokráncolva Lupin.
Erre újból kitört a hangzavar.
De igen, de azt mondta, le vagyunk maradva…
…nem is érdekelte…
két tekercs házi dolgozat
Lupin professzor mosolyogva nézte a felháborodott arcokat.
Nyugodjatok meg. Beszélek Piton professzorral. Nem kell megírnotok azt a dolgozatot.” 
173. o.

2.
„A diákok lelkesen tervezgették, mi mindent fognak csinálni a téli szünetben. Ron és 
Hermione úgy döntöttek, hogy Roxfortban maradnak.
Ron kijelentette, hogy nem bír ki két hetet enyhén szólva nagyképű bátyjával, Percyvel, 
Hermione pedig a rengeteg tanulnivalóra hivatkozott…” 177. o.

3.
(Harry) „Ahogy azonban ott állt, és egyre növekvő izgalommal a térképre meredt, egy 
mondat ötlött fel az agyában, amit egykor Mr. Weasley szájából hallott: Ne bízz meg semkk
miben, ami gondolkodik, de nem látni, hogy hol tartja az eszét.” 181. o.

4.
„Ron az ablak felé bökött a fejével. Odakint nagy sűrű pelyhekben esett a hó. – Nemsokára 
karácsony van, Hemione.
Hermione az ajkába harapott, és roppant aggódó arcot vágott.
– Beárulsz a tanároknak? – vigyorgott Harry.
– Jaj, dehogyis… De komolyan Harry, nem kellene...” 186. o.

5.
„Akárhogy is, óvatosnak kell lennünk – szögezte le Caramel. – A dementorok megvédekk
nek minket valakitől, aki még náluk is gonoszabb… Valamennyien tudjuk, hogy Black mi 
mindenre képes…” 189. o.

6.
„Black és Potter olyanok voltak, mint egy testvérpár– cincogta Flittwick professzor. – Elvákk
laszthatatlanok!” 190. o.
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7.
„– De mi lett volna, ha rábízom Harryt, eh? Biztos beledobta volna szegényt a tengerbe. 
A legjobb barátja fiát! Hiába, ha egy varázsló átáll a sötét oldalra, attól fogva nem ismer se 
istent, se embert… Hagrid befejezte a monológját, s a társaság elgondolkodott a hallottakk
kon.” 192. o.

8.
„Ti nem tudjátok, milyen szörnyetegek ülnek a Veszélyes Lények Bizottságában! – keserkk
gett Hagrid, és megtörölte arcát az inge ujjában. – Pikkelnek az érdekes állatokra!” 201. o.

„Hermione leült Hagrid mellé, és a vadőr karjára tette a kezét: – Ha ügyes védőbeszéddel 
készülsz a meghallgatásra – mondta –, biztos meg tudod győzni a bizottságot, hogy Csikókk
csőr ártalmatlan.” 202. o.

9.
„– Miért kellett neked rögtön McGalagonyhoz rohanni, mi?
Hermione az asztalra dobta a könyvet. Arca még mindig égett a szégyentől, de felállt, és 
elszántan farkasszemet nézett Ronnal. – Mert úgy gondolom – és McGalagony professzor 
is egyetért velem –, hogy a seprűt valószínűleg Sirius Black küldte.” 214. o.

10.
„– A szünetben volt időm végiggondolni a dolgokat, Harry. Aggasztó, ami a múltkori mecskk
csen történt. Ha a dementorok legközelebb is megjelennek… úgy értem nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy… szóval…– Wood zavartan elhallgatott.” 215. o.

11.
„– Malfoy tanácsát akarod megfogadni a miénk helyett!? – fakadt ki Ron. Tudod, mit küldkk
tek el Pettigrew anyjának, miután Black végzett a fiával? Apa elmesélte nekem – a Bűbájk
rend arany fokozatát és Pettigrew ujját egy dobozban.” 198. o.

12.
„– Nagyon örülök, hogy a Griffendél megnyerte a mérkőzést, de amit csinálnak, az már 
nevetséges! Percy, magától azért több józanságot vártam!
Percy sértődötten kihúzta magát. – Természetesen nem adtam engedélyt erre, tanárnő! 
Épp azért jöttem le, hogy visszaküldjek mindenkit az ágyába. Ron öcsémnek lidérces álma 
volt…” 246. o.
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D6 - UtAsÍtÁs Az iDézetekkel kAPCsolAtos FelADAtHoz 

1. Olvassátok el az idézeteket! 
2. Beszéljétek meg!
    Megbíznakke egymásban a szereplők?
    Vanke lehetőség arra, hogy kialakuljon a bizalom?
3. Írjátok az idézetek mellé az egykkét szavas véleményeteket!”




