
Barátságháló 8. fejezet, amelyben a gyerekek megkeresik Antalt 

Csörgei Andrea 

 

1. Szegvári Antal 

Olvasd el figyelmesen újra az alábbi részletet! Ez alapján mi mindent tudnál elmondani 

Antalról? Hogyan él, mivel foglalkozik, vajon hogyan telhet egy átlagos napja? Beszéljétek 

meg vagy írd le néhány mondatban! 

„Antal háza a falu közepén állt, régi, tornácos parasztház, alacsony ablakokkal és hátul 

istállóval, ahová bevezették a lovat, és megitatták. Utána a konyhában ültek le egy vaskos 

faasztalhoz. Lencsi körülnézett. Edényeket keveset látott, csak néhány bögre és tányér hevert 

a pulton szétszórva, megegy fébevágott kenyér selyempapírba csomagolva. 

– Csak zéró kólával tudlak megkínálni benneteket – szabadkozott Antal. 

– Nem baj, a kóla a kedvencem – derült fel Fülöp. 

Ebben a pillanatban megzörgették az ablakot. 

– Doktor úr, bejöhetek?” 

2. Átjáró - Készítsd el a könyv helyszíneinek térképét! 

a. Jelöld a képek mellett, hogy melyik helyszínt jelzi és melyik idősíkon!  

https://learningapps.org/display?v=pmtbh1vwt21 

 

  átjáró  

  átjáró bejárata, jelen 

https://learningapps.org/display?v=pmtbh1vwt21


   kupolás terem 

   erdészház, jelen 

    Antal háza, jelen 

   erdészház, múlt 



  Fülöpék háza, jelen 

   Márti néni háza, jelen 

 

  Méregerő teakereskedés, jelen 

 

b. Vágjátok ki a mellékletből a helyszínek képét, és rendezzétek el úgy egy nagyobb 

lapon (csomagolópapíron), hogy középre kerüljön az átjáró bejárata, mellé az átjáró 

képe, különböző színű nyilakkal jelöljétek, melyik helyszínhez kellett időben (pl. piros 

színű nyíl) és melyikhez térben (pl. kék színű nyíl) közlekedni az átjárón keresztül. 

Azokat a helyszíneket, melyek egy idő és tér síkon helyezkednek el helyezd egymás 

mellé, és zöld színnel kösd össze őket. Ragaszd is fel a képeket! Egy helyszín még 

nem szerepelt eddig a történetben, azt nyugodtan tedd félre, és a következő 

alkalommal ragaszd a térképedre! 

c. Könyvajánló 



https://learningapps.org/display?v=ps0yd16tv21 

A Barátsághálóhoz az utazás-motívumában hasonló könyvet szeretnél majd olvasni, ha ezt a 

könyvet befejezted. Keresd ki a könyvek tartalmának leírását egy könyvesbolt 

webáruházában, majd válaszd ki, melyek azok, amelykeben hasonló módon lehet "utazni", 

mint a Barátsághálóban. A többi kötet, utazás szempontjából miben tér el a Barátsághálótól? 

Írd a képek alá, milyen fajta utazásról esik szó az adott könyvben! 

  időutazás 

  időutazás 

  virtuális világ 

  párhuzamos világ 

https://learningapps.org/display?v=ps0yd16tv21


 valódi utazás 

d. Beszélgessünk! 

 Ha utazhatnál az időben, te melyik korba mennél vissza? Vagy inkább előre? Miért? 

 Ha a térben is könnyen utazhatnál, hova mennél el szívesen? 

 A fenti könyvek közül van olyan, amelyiket olvastad? tetszett? Ajánlanád a 

többieknek? Ha nincs, melyiket olvasnád el szívesen? 

 

3. Kitekintő – A szalamandra 

Obszidián egy foltos szalamandra. Mit tudsz erről az izgalmas állatról? Nézd meg a 

kisfilmet, és oldd meg a közben felbukkanó feladatokat! 

https://learningapps.org/display?v=pacxwwfnk21 

 

a. Gyík vagy szalamandra - Hol látták? 

https://learningapps.org/display?v=pchtt9hm221 

Homoki gyík vagy foltos szalamandra? Vajon melyiket hol észlelték 2021 tavaszán? 

Keresd meg az említett térkép honlapját: https://herpterkep.mme.hu/terkep.php?lang=hu 

Állítsd be az észlelési dátumot 2021-ra! 

Állítsd be a keresési idő tartományát 2021 03. 24. és 2021. 04. 24 közötti dátumra! 

Állítsd be a térkép alatti pipákat úgy, hogy csak a foltos szalamandrákat és a homoki gyíkokat 

jelölje! (Figyelj, melyik-melyik osztályba tartozik!) 

Írd be a megadott helyekre, melyik jelöl szalamandrát és melyik homoki gyíkot. 

(Térkép forrás: http://www.terkepek.net/; fotók: https://www.mme.hu/ ) 

b. Készíts összehasonlító tablót vagy ppt-előadást a foltos szalamandráról és a 

homoki gyíkról! Legyen benne szó a 

https://learningapps.org/display?v=pacxwwfnk21
https://learningapps.org/display?v=pchtt9hm221


 a méretükről, színükről, 

 élőhelyükről és 

 életmódjukról! 

Információt kereshetsz a könyvtárban vagy az interneten pl. a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület Honlapján a tudástár menüpont alatt. 

 

c. Figyeltél? 

https://learningapps.org/display?v=pyc5d1kck21 

Teszteld, milyen információkra emlékszel a filmből! Válaszolj a kérdésekre! 

 

Melyik évben lett az Év kétéltűje a foltos szalamandra? 

2019 

 

Melyik szervezet szakosztálya dönti el, melyik legyen az év aktuális kétéltűje? 

Magyar Madártani Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztály 

 

Milyen időben pilanthatjuk meg legvalószínűbben a foltos szalamandrát? 

nedves, esős  

 

Leginkább melyik hegyvidéken találkozhatunk a foltos szalamandrával? 

Börzsöny, Mátra 

 

Mi veszélyezteti különösen ezt az állatot? 

Egy ázsiai gombafaj. 

Milyen reakciót válthat ki, ha megfogjuk a foltos szalamandrát? 

Allergiás  

 

Nézz utána, mi lett az év hüllője 2021-ben. 

zöld varangy 

 

https://learningapps.org/display?v=pyc5d1kck21

