Válogatás könyvekből, enciklopédiákból és
gyermeklapokból

Lexikonok
Jellemzője: Valamennyi vagy egy-egy szaktudomány ismereteit kisebb
szócikkekben közli (Adatgyűjtemény)
Elrendezése: betűrendes.
Kiegészítő elemei: rövidítések és jelek jegyzéke, táblázatok, képek.
Fajtái: általános, szak-.

Enciklopédiák
Jellemzője: A tudomány egészét, minden fontos
ismeretét összefoglalja, áttekintő rendszerben
tárolja.

Elrendezése: A tudomány tartalmi
összefüggéseiben.
Mikor célszerű használni? Ha egy tudományág
összefüggéseinek megismerése a célunk.
Kiegészítő segédeszközök: mutatók (név-,tárgy-,
cím- stb.), tartalomjegyzék, táblázatok, képes és
egyéb mellékletek, rövidítésjegyzék stb.

Fajtái: általános, szak

Időszaki kiadványok gyerekeknek, fiataloknak
Latin eredetű szó ’bizonyíték’.
Ma: Minden, információt tartalmazó tárgy.
Könyvtári értelemben: a kéziratos, a nyomtatott és a
nem nyomtatott dokumentumok.
Minden egyes számukban a címlap helyett fejléc van
(cím, jelleg, megjelenés gyakorisága, ideje).

Fejezetek helyett rovatokból áll.

Időszaki kiadványok gyerekeknek, fiataloknak

Témájuk szerint:
tudományos ismeretterjesztő, szakfolyóirat,
politikai, irodalmi, gyermek, művészeti

A szöveg
A nyelv és a beszéd legnagyobb egysége, egymással
összefüggő mondatok sorából álló szerkesztett egész.
Szerepe: üzenet közvetítése.
Követelmény: megformáltság szempontjából a kerekség, lezártság,
tartalom szempontjából pedig a teljesség, a megértéshez elégséges
kifejtettség, tartalom.

Szöveg tagolása: – fejezetek,
– bekezdések,
– mondatok.

A cím:
A cím nem a szöveg része, hanem rámutat a szöveg egészére.
Nyelvi megformáltság szempontjából:
– szó- vagy szókapcsolatszerű (megnevező),
– mondatszerű cím.
Tételmondat:
Azok a mondatok, amelyek alapján fel lehet építeni a szöveget.
Általában minden bekezdésben.
Ha tételmondatokat kiszedegetjük, akkor megkapjuk a vázlatot.

Ismeretterjesztő szövegek
Olyan írt vagy szóbeli szöveg, amely tartalmi szempontból új ismereteket
hordoz, s tudásunkat ezekkel bővíti. Ismeretterjesztő szöveg származhat a
természettudomány területéről éppúgy, mint a képzőművészet világából.

Az ismeretterjesztő szöveg általában leíró jellegű, az ismertek bemutatására,
megismertetésére szolgál.
Az ismeretterjesztő szöveg irodalmi nyelven íródik, választékos, igényes
stílusban, s legtöbb esetben közérthető nyelven, hogy azt a társadalom
összes tagja megértse.

A tollaslabdajáték eredete
(1) Az ember ősidők óta szeret játszani, évezredek óta a legkülönbözőbb játékokat találta ki és
találja ki nap mint nap. A történelmi adatok szerint a tollaslabdajátéknak is több ezer éves
a múltja. Egyik elődje a „szférika” gömbjáték, a másik a „paganika”. Az előbbi az ókori
görögök, az utóbbi a rómaiak mindennapos gimnasztikájához tartozott. A hiteles
feljegyzésekből tudjuk, hogy Kínában „di-dsien-dsi” néven játszották, majd a 14.
században már Japánban is ismerték. A játszók maguk készítette kezdetleges, de néha még
arannyal, ezüsttel is ékesített faütővel adogatták egymásnak a színes tollakkal tűzdelt
bogyókat, gumókat.
(2) Az inkák és az aztékok furcsa tollakkal ékesített, keményen kitömött bőrlabdacsot ütögetve
játszottak. Moctezuma azték fejedelem maga is megmérkőzött minden naplementekor a
kasztíliai vitézekkel az ősi város, Tenochtitlan labdaházában. A verseny díja egy arannyal
teli kehely volt. Ezt a tollaslabdajátékot hozták először Európába a spanyol hódítók
„indiaco” néven, amely a 17. századra Európa-szerte az arisztokrácia kedvtelésévé vált. A
tollakhoz lassanként (a teniszütőhöz hasonlatos) ütő is társult, amellyel könnyebb volt a
levegőben tartani a labdát. Feljegyezték, hogy ezt Nagy Katalin orosz cárnő is nagyon
élvezte, Svédországban pedig Krisztina királynő játszott „featherball”-t tyúktollakból
készített lágy labdával. A játékot maximális eleganciával, viszont minimális erőfeszítéssel
űzték az előkelő hölgyek és urak, magától értetődően olyan öltözékben, amely amúgy is
lehetetlenné tette volna a gyors vagy hirtelen mozdulatokat. Lényege az volt, hogy a labdát
a partnerhez (még nem ellenfél) üssék.

(3) A tollaslabdajáték mai formáját brit katonatisztek kezdték elterjeszteni, akik
Indiában ismerték meg 1860 körül, majd később Angliában is meghonosították. 1872ben az angliai Badminton fürdővároskában, Beaufort herceg birtokán játszották
először versenyszerűen a tollaslabdázást; innen származik a versenysportág
nemzetközi elnevezése. A herceg a füves gyepen kijelölte a pályát, és madzagot feszített
ki hálóként, amely felett át kellett ütni a madártollakból készült labdát.
(4) A badminton az 1972. és az 1988. évi nyári olimpiai játékokon bemutató
sportágként szerepelt, de csak az 1992. évi barcelonai olimpián debütált férfi és női
egyes, valamint a férfi és női páros versenyszámokkal. Az olimpiai rangra emelkedett
versenysport rendszeres és sok edzésmunkát, nagy ügyességet, kitűnő reflexeket,
kiváló állóképességet követel. A mérkőzések – főleg a párosok – a közönségnek
rendkívüli látványt nyújtanak. Ám a tollaslabdajátékot életkortól és nemtől függetlenül
mindenki űzheti. Szélcsendes időben szabadtéren kötetlen formában vagy pályán,
továbbá fedett létesítményben (pl. tornateremben) is játszható. Aránylag olcsó
sportfelszereléssel, viszonylag kevés gyakorlás után is egészséges testmozgást, jó
szórakozást és sikerélményt jelent.

a) Hogyan nevezi a szöveg a következő népek játékát? Keresd meg a megfelelő
kifejezést, és írd a betűjelét a pontsorra! Vigyázz, valamelyik népnévnek nem lesz
párja!
a)
b)
c)
d)
e)
f)

rómaiak:
görögök:
kínaiak:
aztékok:
indiaiak:
svédek:

b
a
e
c

A) di-dsien-dsi
B) paganika
C) indiaco
D) featherball
E) szférika

d

b) Mi a tollaslabda versenysportág nemzetközi elnevezése?

badminton
c) A 2. bekezdésből idézünk egy mondatot:
„A játék lényege az volt, hogy a labdát a partnerhez (még nem ellenfél) üssék.”
Miben más a tollaslabdajáték, ha a társunk partner, és nem ellenfél?

Ha partnerrel játszunk, nem akarjuk legyőzni őt, csak
ütögetjük egymásnak a labdát.

d) Melyik bekezdés illusztrációja lehet az alábbi ábra?

A bekezdés száma:
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e) Melyik bekezdések tartalmát foglalják össze az alábbi címek? Írd be a táblázatba!
A bekezdés címe

Sorszáma

Az előkelők játéka
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A játék ókori előképei

1

Szabadidő- és versenysport
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f) Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! A helyes választ
húzd alá!
A) A tollaslabdajáték első európai megjelenése brit katonatiszteknek
köszönhető.
B) A labda anyaga az idők során semmit nem változott.
C) 1972-ben lett először olimpiai versenyszám a tollaslabda.
Hamisak az állítások.

Köszönöm a
figyelmet!

