
K M-PASS  1. Lernen lernen 

Methodenkoffer  ̶  Valeria-Koch-Bildungszentrum 

VERBÁLIS MEMÓRIAFEJLESZTÉS 

 Ezt jelenti:  

A verbális memóriafejlesztés egy memóriagyakorlat, mely elősegíti az információk 
emlékezetbe vésését, a tanult ismeretek felidézését. 

 Ezt kell tenned: 

1. A feladat elvégzése során nem jegyzetelhetsz, és nem használhatsz segédeszközöket. Csak 
az emlékezetedre támaszkodhatsz. 

2. A tanár 4x4 fogalmat olvas fel úgy, hogy minden egyes csoportban egy kakukktojás 
található. (Ezeket a fogalmakat a tanult ismeretekhez köti, valamely a diákok számára is 
fellelhető logika alapján. Lásd a példában.) 

3. Gondold át a szavak közti logikai kapcsolatot, majd vésd emlékezetedbe a 
kakukktojásokat.  

4. Közös ellenőrzés következik osztálymunkában. A tanulóknak meg kell indokolni, hogy 
miért az adott szót választották a négyből, ismertetniük kell, hogy milyen logikát követtek 
a feladat során. (Ezen a ponton számos tanult információ felidéződhet.)  

 Erre szolgál: 

 A korábbi tudásanyag mozgósítása a hívószavak segítségével 

 A koncentráció fejlesztése 

 Memóriafejlesztés 

 
  



K M-PASS  1. Lernen lernen 

Methodenkoffer  ̶  Valeria-Koch-Bildungszentrum 

VERBÁLIS MEMÓRIAFEJLESZTÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

ALAPSZÓFAJOK (6. ÉVFOLYAM) 

ANTIK GÖRÖG IRODALOM (9. ÉVFOLYAM) 

  

6. évfolyam: 

Az elhangzott szavak: 

1. ülnek, szépítik, énekeltek, harapnak  

kakukktojás: énekeltek, mert mindegyik ige T/3. személyben van, de ez T/3. személyben 

2. szépséges, sárgább, pécsi, gyönyörű   

kakukktojás: sárgább, mert ugyan mindegyik főnévből képzett, de a sárgább fokozott 
melléknévként jelent meg 

3. sietve (jött), látó (ember), látott (kép), látandó (feladat) 

kakukktojás: a sietve (jött), mert ez határozói, a többi pedig melléknévi igenév 

4. velem, te, neki, valami 

kakukktojás: valami, mert az nem személyes, hanem határozatlan névmás 

 

9. évfolyam:  

Az elhangzott szavak: 

1. líra, dráma, eposz, epika 

kakukktojás: Az eposz, mert ez egy műfaj, míg  a líra, dráma és epika műnemek. 

2. Szophoklész, Alkaiosz, Aiszkhülosz, Euripidész 

kakukktojás: Alkaiosz, mert ő lírai szerző, nem a dráma műnemében alkotott. 
(Szophoklész, Aiszkhülosz és Euripidész alkotják  a „tragikus triászt”.) 

3. Hermész, Apollón, Erisz, Juno 

kakukktojás: Juno, mert ő római istennő (Héra megfelelője), a többiek az antik görög 
hitvilág tagjai 

4. középpontos dráma, katarzis, hármas egység, hübrisz 

kakukktojás: a középpontos dráma, mert nem köthető az Antigoné című műhöz. A történet 
ugyanis egy konfliktusos dráma, mely a hármas egységre épül, megjelenik benne a hübrisz 
(gőg) Kreón jellemhibájaként, és a nézőből katarzist vált ki a történet. 

 

 


