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ÓRATERV 

 
Szitakötő 19. szám 

 

 

1. Sorbarendezés: 

    dob, füstjelzés,gyalogos hírnök, lovas futár, magánfutár, postajárat 

 

 

2. A szövegben szereplő számok összege 

   (csak a számjegyes számok) 

  

270+15+18+19+1847+2900+45+1850+1840+1840+1850+1869+1847+22+20+1960+1973+1978=20323 

 

3. Bélyegtervezés 

    Recés szél, szám (ár) (betűvel is) 

 

4. Arany János episztolája 

     Lyukas szöveg kiegészítése memorizálás után 

Kihagyott szavak: 

1. sor: posta 

2. sor: Bandi, legyen 

3. sor: papirosom, tovább 

4. sor: első 

5. sor: többet, talán 

6. sor: emlékezzél, rám 

 

 

5. Mi az? – szómagyarázat 

     – váltóállomás, küldönc, köznép, szerzetes, monopólium (= olyan eladó, aminek nincs versenytársa), 

        pecsétnyomó, irányítószám, távíró 

 

 

6. Kérdések: 

 

    1. Ki rendelte el a váltóállomások kiépítését a fontosabb útvonalakon? 

         Mátyás király 

 

     2. Mi jelezte sokáig a posta érkezését? 

         A posta jelképe, a kürt 

 

     3. Kik vitték régen a köznép leveleit? 

          Vándorló mesterlegények, szerzetesek, kereskedők 

 

     4. Mi növelte meg a kézbesítendő küldemények mennyiségét? 

         A nyomtatás 

 



    5. Melyik országban élt a legnagyobb postahálózattal rendelkező Tassis család? 

        Itália – Olaszország 

 

    6. Mikor jelentek meg az első ragasztott borítékok? 

        A 19. században 

 

    7. A távíró feltalálásáig mi volt a leggyorsabb hírszállító? 

        A galambposta 

 

    8. Hol használták a galambpostát először? 

         Egyiptomban 

 

    9. Ki fizette régen a postai díjat? 

         A címzett 

 

   10. Hol küldtek az emberek újságban üzeneteket egymásnak? 

         Nagy-Britanniában 

 

   11. Mit talált fel Rowland Hill? 

         A bélyeget 

 

   12. Mivel jutalmazták a találmányáért? 

         Lovaggá ütötték, bárói cím, vagyon 

 

   13. Mi aratott nagy sikert 1869-ben Magyarországon? 

        A nyílt levelezőlap 

 

   14. Milyen járművek szállították a 19–20. században a küldeményeket? 

Gőzhajó, vasút, repülő, kerékpár, motoros tricikli, gépkocsi 

 

   15. Mi tette lehetővé, hogy a nagy bérházakban ne kelljen a címzett ajtajáig vinni a levelet? 

1961 – csoportos levélszekrény 

 

 

7. Levelezőlap – képeslap írása – melléklet 

 

 

8. Összegzés 

 



Szitakötő 19. szám De kürtöl a posta

1. Rendezd sorba számozással időrendiség szerint!

Gyalogos hírnök, lovas futár

magánfutár

dob, füstjelzés

postajárat

2. Mennyi a szövegben számjeggyel írt számok összege?

3. Írd le az Arany János episztolájából hiányzó szavakat:

1. sor:

2. sor:

3. sor:

4. sor:

5. sor:

6. sor:

4. Magyarázd meg, mit jelentenek a következő szavak! (Segíthet a Magyar Értelmező Kézi

szótár vagy a szöveg)

1. váltóállomás 4. monopólium 7. irányítószám

küldönc pecsétnyomó

köznép távíró

5. Válaszolj a kérdésekre az olvasottak alapján! (Tömören!)

1. Mi jelezte sokáig a posta érkezését?

2. Mi jelezte sokáig a posta érkezését?

3. Kik vitték régen a köznép leveleit?

4. Mi növelte meg a kézbesítendő küldemények mennyiségét?

5. Melyik országban élt a legnagyobb postahálózatot működtető Tassis család?

6. Mikor jelentek meg az első ragasztott borítékok?

7. A távíró feltalálásáig mi volt a leggyorsabb hírszállító?

8. Hol használták először a galambpostát?

9. Ki fizette régen a postai díjat?

10. Hol küldték az emberek egymásnak újságban az üzeneteket?

11. Mit talált fel Rowland Hill?



12. Mivel jutalmazták Rowland Hillt a találmányáért?

13. Mi aratott nagy sikert 1869-ben Magyarországon?

14. Milyen járművek szállították a 19-20. században a küldeményeket?

15. Mi tette lehetővé, hogy a nagy bérházakban ne kelljen a címzett ajtajáig vinni a levelet?

6. Írd meg a levelezőlapot! Egy nyári táborból küldd a családodnak! Címezd meg és tervezz rá

bélyeget!
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