Zelk Zoltán: Rajzpapír

Óriási rajzpapír
a fehér hó, arra ír,
arra rajzol képeket,
ahogy rajta lépeget,
ahogy jobbra-balra megy
ez a vidám vörösbegy.

Mellette fut a rigó,
de ha elolvad a hó,
ha megjő a kikelet,
ő rajzol majd képeket,
zöld krétával füveket,
kopasz ágra rügyeket.

Illusztrációk: Szabó Enikő

Kérdések és feladatok
Olvasd figyelmesen a verset, és válaszolj a kérdésekre!
1. Minek „látja” a téli havas tájat a költő? __________________
2. Ki az első szakasz „rajzolója”? _________________________
3. Melyik madár rajzol színes képeket? ____________________
4. Melyik évszakban rajzol a vörösbegy? __________________
5. És melyikben varázsol rügyeket a rigó? ___________________
A költő a behavazott fehér tájat óriási rajzlapnak látja. Ez a
költői látásmód azon a megfigyelésen alapszik, hogy mindkettő
fehér és sima. (A havas táj távolról tűnik sima felületnek.)
Az irodalomban a hasonlóságon alapuló szóképet metaforának
nevezzük (az ógörög μεταφορά = átvitel szóból).
9. Olvasd el Zelk Zoltán Téli fák című versét (Irodalom oldal),
és keress benne metaforát!
_______________________________________________________
7. Figyeld meg környezeted tárgyait, állatait, és írj egy példát
a metaforára azok valamilyen hasonlósága alapján!
_______________________________________________________
A költő a madarakat emberi tulajdonsággal ruházza fel:
rajzolni tudnak. Ezzel megszemélyesíti a két állatot.
Megszemélyesítés = növény, állat vagy tárgy emberi tulajdonsággal való felruházása.
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8. Olvasd el Kányádi Sándor Feketerigó című versét! (Lásd az
Irodalom oldalon.) Milyen emberi tulajdonsággal ruházza fel a
költő a madarat?
_______________________________________________________
A vers hangulata derűs, reményt sugall: a tél tavaszba fordulását. Ezt mutatják a színek, a madarak mozgása és hangulata is.
9. Milyenek a színek az első szakaszban? ________________
10. Milyen a vörösbegy hangulata? _______________________
11. Mit jelez a második szakaszban a zöld szín?
_______________________________________________________
12. Milyen szót használ a tavasz helyett a költő? ____________
13. Hogyan „jár” a vörösbegy? ___________________________
14. Hogyan „mozog” a tájban a rigó? ______________________
15. Számold meg a sorok szótagszámát, és írd a sor elé!
16. Írd le az első szakaszt szótagolva! Minden sor utolsó szótagját írd színes betűkkel!
Ó-ri-á-si rajz-pa-pír

_______________________

a fe-hér hó, ar-ra ír,

______________________

____________________

_______________________

17. Figyeld meg a rímképletet: aa, bb, cc.
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