
Barátságháló 7. fejezet, amelyben Fülöp kihallgat egy beszélgetést, ellátogat 

a Méregerő teakereskedésbe, és megtudjuk Antal nevét 

Csörgei Andrea 

1. Kódfejtés 

a. A harkályok új címet akartak adni ennek a fejezetnek, és lekopogták a 

szerkesztőség előtti mandulafán. Persze a szerkesztők nem értették, így maradt az 

eredeti cím, de segíts a harkályoknak, fejtsd meg az általuk javasolt címet! 
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b. Mit gondolsz, miért választották ezt a címet a madarak? Milyen események 

indokolják? Meséld el, vagy írd le néhány mondatban! 
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c. Adj te is egy új címet a fejezetnek, és kódold le a morze-jelekkel! Kitalálják a 

többiek, mit írtál? Párban is dolgozhattok! Indokold meg, miért ezt a címet 

választottad! 

 

2. Plakát 

A Kristálylények elérkezettnek látják az időt, hogy körözési plakátot készítsenek 

Kasztórról. Segíts nekik! tervezd meg a plakátot, ami mindenképp tartalmazza a 

körözött személy képét, az eddig ismert előfordulási helyeit, és az eddig ismert 

elkövetett vagy elkövetni szándékozott tetteit és tetteket, amiket minden bizonnyal az 

ő utasítására hajtottak végre! (És persze illik jutalmat is kínálni, a 

nyomravezetőnek…) 

 

3. Érvelj! 



A polgármesteri hivatalban azt tervezik, hogy bezárják a könyvtárakat és a könyvesboltokat, 

hogy a helyüket a szuperszámítógépen tárolt adatok vegyék át. Mit gondolsz? A digitális 

világban van haszna a papíralapú könyveknek, vagy elegendő, ha mindent inkább gépen és e-

bookon tárolunk? Mi az előnye és a hátránya egyiknek és másiknak? Van szükség 

könyvtárakra? Vagy a digitális világban feleslegesek? Mondd el, vagy írd le a véleményed és 

indokold meg! 

(Jelenléti oktatásban vitaszínházként is játszhatjuk: a terem egyik felébe üljenek azok, akik e-

book pártiak, a másikba, aki, szerint szükség van papíralapú könyvekre. A tanár rávezető 

kérdéseket tesz fel, mindkét oldal érvelhet, majd a tanár felszólítására egy-egy vitarész után 

lehetőség van helyet változtatni, csatlakozni a másik csapathoz. Ebben az esetben idővel, 

néhány vitakör után csinálhatunk egy 3. csoportot is, ha szükséges, azokból, akik szerint 

mindkettőre szükség van.) 

4. Zenei rendező 

a. Képzeld el, hogy rendezőasszisztens vagy, és épp a Barátsághálóból készítetek 

filmet. A rendező megkérte, hogy válassz aláfestő zenét ahhoz a jelenethez, 

amikor Fülöp ellátogat a Méregerő teakereskedésbe. Az alábbi zenék közül 

melyiket választanád? Szóban vagy írásban indokold meg a rendezőnek, miért 

érzed, hogy a választásod jól illik a jelenethez. Ha az alábbi zenék közül egyiket 

sem érzed találónak, válassz magadtól egyet, de az indoklást akkor se feledd! 
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(Eredeti linkek:  

https://www.youtube.com/watch?v=k7nD3r2irvU&t=32s (1) 

https://www.youtube.com/watch?v=5igpBHE0oiY (2) 

https://www.youtube.com/watch?v=U9FzgsF2T-s (3) 

https://www.youtube.com/watch?v=UGywGcdJ17w&t=61s (4) 

https://www.youtube.com/watch?v=wtHra9tFISY (5) 

b. Felismered melyik zene melyik filmből való? 

https://www.youtube.com/watch?v=k7nD3r2irvU&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=5igpBHE0oiY
https://www.youtube.com/watch?v=U9FzgsF2T-s
https://www.youtube.com/watch?v=UGywGcdJ17w&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=wtHra9tFISY


( Lehet keresős feladatként is kiadni, a zeneszerző neve alapján, a filmcímek után megadva! 1.  

Harry Potter és a Tűz Serlege, karácsonyi jelenet / Patrick Doyle , 2. L’ecsó / Michael 

Giacchino, 3. James Bond / David Arnold, 4. Vaiana / Lin‐Manuel Miranda, 5. Harry Potter 

és a Bölcsek Köve Hedvig-téma / John Williams) 

 

 

 

 

 


