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Tetszett, meft a maryar feln6tteknek is ilyen higgadtaknak kellene lennitik a gyerekekkel.
. Nem tetszett, meft semmit nem tanultam bel6le. Szerintem ez mar tilzhs.
. Furcs6nak, itt leszidt6k volna oket.
' Bocs6natot kellett volna kdrniiik. (A vdlasz implicit m6don tartalmazza a didk vdlemdnyet az esetrcil.)
ROSSZ VALASZ:

'

Helytelen, hi6nyos, hom6lyos, pontatlano at6mhtfil elt6r6 vflasz, pl.:
. En ilyet soha nem csin6ln6k. (Nem az esetet drtdkeli.)
. Igen, mert ott sokkaljobb gyereknek lenni.
4. feladat:
Adj m6sik, tal6l6bb cimet a szovegnek!

HELYES VALASZ:

A di6k a sziiveg tartalma alapjin egy fj cimet tal6l ki, a cim iisszefiigg6sbe hozhat6 a tartalommal, pl.:
. Mi6rt jobb Japiinban gyereknek lenni?
. Jap6n gyerekek magyar szemmel
ROSSZ VALASZ:
Helytelen, hi6nyos, homilyos, pontatlan, at6mit6l elt6r6 v6lasz, pl.:
. Gyerekek Jap6nban (Till dltaldnos.)
. Az 6llomdson
. Udvariass6g
5. feladat:

iti UnnOV

dolgot, amit n6lunk nem szabad csin6lnia egy kisgyereknek, Jap6nban viszont nyugodtan

megteheti!

HELYES VALASZ:
A di6k legalibb h:irom dolgot megnevez az aldbbiak kiiziil: dsszefagyizni a szdnyeget; csdszdt
iisszetdrni; dsszezsirkrdtdzni (dsszekoszolni) a ruhdjdt; zsfrkrdtdt ennl nem csindlni, umit a tanitd ndni
mondl nekimenni egy felnffttnek; a boltbun a csokik kbzi)tt hosszun vdlogatni; addig maradni vulahol,
ameddig akar; esdben biciklizni az udvaron; bdrmire felmdszni; ntugtivul vinni a jdtdkait (Mfs is
elfogadhat6, ha a sziiveg emlfti.) Pl.:
' Netn kell a tanilrra figyelnie. addig maradhat a jittszot6ren, ameddig akar, 6s mag6val viheti a babl,jit.
ROSSZ VALRSZ:
Kett6 vagy anndl kevesebb j6 v:ilasz vagy homdlyos, pontatlan vagy a t6mht6l elt6r6 vflasz, pl.:
. Rendetlenkedni, rohang6lni, feleselni. (Tul dltaldnos.)
6. feladat:

Szerinted hogyan lehets6ges, hogy ajapSn gyerekek a felnottek enged6kenys6ge ellendre is rendkiviil
fegyelmezettek? Magyar6zd m e g !

HELYES VALASZ:

A di6k mrgyarfzatot ad a l6tsz6lagos ellentmondfsra; kiivetkeztet6se az olvasottakra t6maszkodik, a
v{lasz utal arra, hogy zz enged6kenys6g nem azonos a nevel6s hidnyfval. Pl.:
. Mert tudj6k, hogy mikor mit tehetnek
. A japSnok hiresek fegyelmezettsdgiikr6l, a gyerek eztliija.
. A sztileik pdld6j6b6l tanulnak.
. A sztilok enged6l<enyek, de kiivetkezetesek.
. Az engedekenysdg mellett torodnek veltik.
ROSSZ VALASZ:
Helytelen, hi6nyos, homflyos, pontatlan, a t6mft6l elt6r6 vflasz, pl.:
. Mert igy neveltdk oket.
. A jap6nok ilyenek.
7. feladat:
Milyenek az amenkai anyitk a szoveg szerint?
IIELYES VALASZ:

