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6. feladat:

Te elmentdl volna ebbe a patik6ba venni valamit? Mi6rt?
HELYES VALASZ:
A vdlasz tartzlmazza a tanul6 diint6s6t BS annak indoklfs6t. A vflasz implicit m6don tarttlmazza, hogy a
patika szereit sajft rossz tulajdonsigaink ellen hasznilhatjuk, pl.:
. Igen, mert n6ha lusta vagyok.
. Nem, mert ahogy mindenki mds, 6n is azt hiszem magamr6l, hogy tdk6letes vagyok.

. Igen, mert dn beismerem a hib6imat.
. Nem, rrert hib6inkat nem gy6gyida gy6gyszer, csak mi magunk.
. Nem, mert nem vagyok gonosz.
. Nem, mert nem szeretek veszekedni.
ROSSZ VALASZ:

Helytelen vagy hifnyos vflasz, pl.:
. Igen, mert a hirgom nithds.l Nern, mert nem vagyok beteg.
. Igen, gyorsasiig gy6gyszert venn6k, meft lassan fuok. (A lassilfutits nem rossz belsri tulajdonsag.)
. Nem, merl ilyen patika nincs.
. Nem, mett az 6n rokonaim nem ilyenek.
7. feladat:

Hogyan 6s mi6rt viitoztak a vev6 drzelmei a tort6netben?

Mit 6rzetl

a mese elejdn, kozep6n, 6s mi6rt?

HELYES VALASZ:
A tanul6 a sziiveg elemeinek 6rtelmez6s6vel helyesen kiivetkeztet, megnevezi a KET helyes 6rzelmet

6s

magynr{zzz azokato pl:
. Elejdn: dilhos volt, meft kiab6lnak vele. / meft nem adnak neki aszpirint.
Kozepdn: oriilt, hogy ,,megmentheti" a rokonait, kdsobb elkeseredett, mert nem o mentheti meg oket, csak 6k
magukat.
. Elej6n: m6rges, mert nem lehet aszpirint venni.
Kdzepdn: orom, mert gy6gyszert vehet a rokonainak.
. Elej6n: m6rget, mert kiab6ltak vele.
Kozep6n: lelkiisrneretfurdal6st, mert 6 is csriny6n kiab6lt.
A tanul6 a sziiveg elemeinek 6rtelmez6s6vel helyesen kiivetkeztet, megnevez EGY helyes 6rzelmet

6s

magyarizza azt, pl.z
. Elej6n: mdrget, merl nem kapott aszpirint.
Kozep6n:

. Elej6n: diihos volt, meft f6jt a feje, 6s nem kapott aszpirint.
Kozep6n:,csal6dott, meft nem tudott a rokonainak gy6gyszert venni.
ROSSZ VALASZ:
Helytelen vagy hidnyos v6lasz, pl.:
. Elejdn:
Kozepdn: dtihris volt, mert osszeveszett a patikussal.
8. feladat:
Milyen kozos jellemvon6sa van a vevonek 6s a patikusnak?
HELYES VALASZ:
A tanul6 helyesen kiivetkeztet a sziiveg alapjin arra, hogy egyikiik sem vesz tudomfst a saj6t hibfir6l, pl.:
. MindkettS azthiszi magiir6l, hogy tok6letes, hibiitlan.
. Nem ismerik be saj6t hib6ikat.
. Azt hiszik magukr6l, hogy trik6letesek.
Tipikusan rossz vflasz - a tanul6 a sziiveg szintj6n maradva a sztivegben sz6 szerint emlitett kiiziis
tulajdonsdgot irja le, pl.:
. Mindkett6 veszekedos.
. Mind a kett6 hamar fel tud idegesedni.
. Hirlelen haragriak.

