KREATÍV ÍRÁS

Kreatív írás feladatlap
Fa Nándor: Kalandjaim a Föld körül c. könyvéhez
Korosztály: 10 éves kortól

I.

A Kalandjaim a Föld körül első mondata így hangzik: „Alig vártam, hogy elérjem a nyílt
óceánt.” Vajon honnan indul és hova igyekszik a hajós? Írj rövid saját történetet, amely
ugyanezzel az első mondattal kezdődik!

II.

Nándi kapitány alig érthető rádióüzenetet fog a 3. fejezetben. Mire gondolhatott és mit
mondhatott a túloldalon beszélő rádiós, Andy, amikor megpróbálta felvenni a kapcsolatot?
Írd le Andy mondatait egyes szám első személyben!

III. Válassz egy híres hajós- vagy űrhajóskapitányt – például Nemo kapitányt, Jack Sparrow-t,
Han Solót, vagy Ahab kapitányt – és képzeld el, milyen beszédtémájuk akadhat Fa Nándorral. Írd meg a kapitányok párbeszédét!

IV. Írj egy történetet, amelyben a következő szavak közül legalább öt szerepel: kétszersült,
honvágy, fortély, morfondírozni, láva, távolságtartó, hevenyészve, tehénlepény. Emlékszel,
milyen kalandoknál használta ezeket a kifejezéseket az író?
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V.

Válassz ki egy izgalmas epizódot, majd írj belőle rövid, 4-5 mondatos újsághírt! A hírben
szerepeljen, hogy ki, mit, mikor, hol, miért és hogyan csinált.

VI. Interjúra készülsz Fa Nándorral. Milyen kérdéseket fogsz neki feltenni? Írj 6-8 kérdést
vagy témát, amelyről szívesen beszélgetnél vele!

VII. A 4. fejezetben Nándi kapitány arról mesél, hogy már négyszer áthajózott a Bermuda-háromszögön. Erről a helyről sok legenda és történet született: a terület arról ismert, hogy
számos hajó és repülő eltűnt ott. A különös események kapcsán létrejöttek tudományos
teóriák, és akad, aki a véletlennek, más természetfeletti okoknak, esetleg földönkívülieknek tudja be a megmagyarázhatatlannak tűnő jelenségeket. Találj ki egy történetet, amely
a Bermuda-háromszögben vagy annak környékén játszódik, majd írd le a történet vázlatát!
Ügyelj a történet tagolására!

VIII. Válassz ki egy szereplőt a könyvből és írj jellemzést róla! Ha nem áll rendelkezésedre elegendő információ – például a megjelenésével kapcsolatban –, egészítsd ki a jellemzést fantáziád segítségével!

IX. Nándi kapitány számos izgalmas helyre ellátogatott. Válassz ki egy úti célt vagy nevezetességet, ahol szívesen lennél idegenvezető és írd meg saját ismertetődet!

X. Nándi kapitány az 1. fejezetben utal rá, hogy már gyerekként is hajós szeretett volna lenni.
Képzeld el a nyolcéves Nándit és készítsd el helyette a házi feladatot, amelyben le kell írnia,
hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz – és miért.

