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Az őserdő lakóinak élete – eredeti szöveg 

 

 

„Míg a pigmeusok csak gyűjtögetésből, halászatból és vadászatból élnek, az őserdő 

voltaképpeni néger lakói megművelik a földet. Megfojtanak egyes fákat oly módon, hogy 

kérgét körös-körül bemetszik, mígnem azok elhalnak, a bozótot pedig vágókéssel és 

felégetéssel irtják. Ezt követően a nők a még álló fatönkök közé egy faszerszám segítségével, 

melynek alsó vége ásószerűen kiszélesedik, banánt és maniókát ültetnek. A maniókacserje két 

méter magasra is megnő. Gyökérgumóikból burgonyalisztet nyernek. Néhány év elegendő 

ahhoz, hogy a föld kimerüljön. Újabb irtást kell az erdőbe vágniuk, a régi földterületen pedig 

hamar ismét burjánzik az őserdei növényzet. A bantu négerek egy-két háziállatot is tartanak, 

főként baromfit és kecskét. Derékszögű kunyhóikat az állatokkal és a nedvességgel szembeni 

védekezés céljából gyakran cölöpökre építik. Kunyhóik hatalmas pálmák árnyékában hosszan 

sorakoznak egymás mellett. A falvak lakói az őserdőben is messze hangzó dobnyelv 

segítségével érintkeznek egymással” 

 

/A szöveg forrása: Langer, 1974; idézi: Metzing,W.,  Schuster, M., (2003) Tanuljunk meg 

tanulni! Medicina, Budapest. 

 

 

 

Az őserdő lakóinak élete – Szövegfeldolgozás: 

a tartalom hierarchikus ábrába való rendezése 

 

Nem csak táblázatba rendezhetjük adott szövegben szereplő információkat (ahogy arra láttak 

példát az 1. példában), hanem a tartalmak hierarchikus ábrába is rendszerezhetők. Mindenkinek 

magának kell eldöntenie, hogy számára melyik segíti jobban a tanulást, a tartalmak 

megjegyzését adott szövegnél, vagy akár általában. Nincs önmagában jó vagy rossz megoldás, 

csak egyéni megoldás van. 

 

 

A tanulás folyamata: 

1. Szöveg megismerése (olvasás, megértés, értelmezés). 

2. Tartalmat összefoglaló ábra elkészítése (ld. következő oldal). 

3. A tartalmak rendszerezése után érdemes megnézni, hogy milyen „többletinformáció” jelenik 

meg az ábrán (táblázatban), ami segíti a szöveg tartalmának megjegyzését.  

- A vizualitás önmagában ilyen többlet. 

- További lehetőségek ebben a szövegben:  

- a népcsoportoknál 3 témakörről ad információt a szöveg (élelmiszer, lakás, 

kommunikáció), ezek a felelt kulcsszavai is lehetnek. 

- élelmek témaköréről e szöveg alapján mindkét népcsoportnál kell beszélni, ezen belül 

az állati eredetű élelmekről is; de növényiekről csak a négereknél. 

4. Ezt követően kell memorizálni a szöveg törzsanyagát (kulcsszavakat rendszerezve). 
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5. Következő lépésként jöhet az önellenőrzés: az ábra eltakarása után a tanuló megpróbálja azt 

fejből 

- felmondani (önmagának vagy valaki másnak),  

- leírni (az írásbeliség előnye, hogy utána összehasonlítható az eredetivel, így egyedül is 

hatékonyan lehet végezni az ellenőrzést. 

6. Ismétlés időközönként és szükség szerint (pl. nagydolgozat előtt. Talán ekkor lesz 

nyilvánvaló, hogy ezzel a módszerrel tanulva mennyivel kevesebb felkészülni ezen 

számonkérésre. Ekkor biztosan megtérül a befektetett energia. 

 

 

Az őserdő lakóinak élete - szövegfeldolgozás 

Az információk hierarchikus rendszerezésének lehetősége 

 

 

 
/Kép forrása: Metzing, Schster, 2003. 162-163. old./ 

 

 

A módszer alkalmazását gyakorolni kell, idővel egészen könnyen fog menni, de időt mindig 

kell rá szánni, hogy gondosan, minden fontos információt jól szerepeltetve készüljön el az ábra. 

 

Jó gyakorlást! 

Ha kell, eleinte kérj hozzá segítséget! 
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Ha van rá módod, nézd meg másnak is ugyanarról a szövegről készített ábráját, ez segítheti a 

módszer elsajátítását, gyakorlását, mert felhívja a figyelmed az esetleges hibáidra.  

Látni fogod azt is, hogy több helyes megoldás is lehet. Mindenki a saját gondolkodásmódjának, 

stílusának megfelelően készíti el az ábráját. Lényeg, hogy minden fontos információ rajta 

legyen, s természetesen jól rendszerezve! Úgy, ahogy neked leginkább segít. 

 

 

(Készítette: Kardos Bernadett, iskolapszichológus) 

 

 


