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Olvasmányok
az általános

Az első osztály
már valamennyi

iskolák

rajzos

vázlata-

1. osztálya

számára

második . fé~évében
- a gyakorlási
időszakbankis- és nagybetüt
ismerik a gyermekek.

Ebben az időszakban
az olvasmányok
mondanivalójának
köre
bővü 1. Egyre szorosabb
kapcsolat
alaku I ki az olvasóttak
és
a környez et isrnere t anyaga között.
A gyakorlási
időszak olvasmányai mintegy átvezetnek
a második osztály olvasmány tárgyalásához.
Az olvasós technikájának
gyakorlása
mellett egyre inkább har-!gsulyossá válik az ismeretnyujtás
és a nevelési
hatások fokozása
az olvasmányok
segitségével.
Fokozottan
előtérbe
kerül tehát
az olvasottak
meqértetése , az összefüggések
meqlöttctöso ,
a
gondolkodtatás/
a beszédkészség
fejlesztése.
Minderre
a tanterv Fe lhivjo a fig/elmet
és megjelöli
az első osztály végére
elérendő
követelményszintet
.
Ehhez az idószokhoz , a megnövekedett
feladatok
megpldásához kiván segitséget
nyujtani
az első osztályos
olvasókönyv
olvasmányaihoz
készült rajzos diafilm-sorozat.
A sorozatösszeállitásánál

a tantervi

igényekhez

igazodtunk.

A Péter a gépá Ilomáson c imü kép lényegében
fo Iytatása az
'olvasmúl,yr10k.
- Feltehetően
az olvasókönyv
képének nézegetése és az olvasmány
tárgyalása
után vetitjük
ki. Egyben
kapcsol juk a kép mondanivalójához
a környezetismeret
anyagát is.
A többi,
főleg hosszabb történetné!
- mesénél az látszik a
legcélravezetőbbnek,
ha az egyes gondolati
egységek
közben
illetve
után kerül elő a kép. Ezzel bizonyos fokig kiemeli a
lényeget
(előkésziti
a második osztály anyagát,
az egységenkénti cirnodöst), másrészt az emlékezetnek
ad támaszt f és megkönnyiti
az óravég i összefoglalást.
Ez utóbbi érdekében
helyes, ha az óra összefoglaló
részében
mégegyszer
felvillantjuk a képsorte
A

képek

1. Péter

leirása

a gépá llomáson

1. kép.

Az olvasmány

2.

Az olvasmány
mondanivalójának
folytatását
ábrázolja.
ft, tavaszi
határban
szánt a traktor.
A gépen az édesapa
l . Péter kikisérte
édesapát
a szántóföldre,
és
megállt a felszántott
föld szélén.
Integet édesapja
után. Az apa visszaint . A képen látszik az eke és
a megforgatott
göröngyök.
Háttérben
másik traktor
vetőgéppel
munkában.

kép.

ü
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c rme ,

1\. Megjöttek

a fecskéink

1. kép.

Az olvasmány

2.

kép.

Falusi utccrész let , Földszintes
ház eresze alatt fecskefészek.
Az egyik fecske a fészek szélén ü 1. Szájában szalmaszál.
A másik fecske ugyancsak
szalr:naszállal
a szájában
a fészek felé repül.
Az utcán
négy kisgyermek
áll a fészek alatt,
és mosolygó arcai, szinte tátott szájjal
figye lik a fecskéket.

3.

kép.

Az előbbi kép kiemelt részlete.
Az eresz és a fészek nagy méretben.
Közben azonban
elkészü It a
fészek,
kikeltek
a fiókák.
Öt kis fecskefióka
éheSen tátogat.
Az egyik nagy fecske a fészek szélén
ü 1, szájában
bogár, éppen az éhesen tátogó fiókák etetésére
készül.
A másik fecske itt is a fészek
felé repül, szájában
ennivalóval.
A képen jól felismerhetők
a fecskék jellegzetes
vonásaikkal,
alakiukkai 1. szineikkel.

c ime;

Ill.

Május

elsején

A képek a Weöres Sándor vers hátterét
adják,
a vers megértéséhez
nyujtanak
c iopo+, A mondanivaló
érzelmi
motivációját erősitik.
A három kép időrendi sorrendben
követi égymást.

1. kép.

A vers cime.

2.

Készülődés
az ünnepre.
Modern lakótelepi
let . Levegős,
széles utca,
modern házak

kép.

utcarésznagy abla-
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kokka 1. Sok TV antenna a tetőn. Nincs kémény,
tehát távfütéses házak. Hangu latos, dekorativ utcai lámpa.
A felnőttek feliratos táblákat helyeznek el a házon, zászlókat tüznek ki. A gyermekek kis kerti
szerszámaikkal kapálják, öntözik az ünnepre beültetett,
sok szinü, nyiló virágokat. A kép hangu lata a jókedvü, lázas készü lődést tükröz i.
3. kép.

Már a fe Ivonu láson vagyunk. Fe Inőttek és néhány
piros nyakkendős uttörő megy a menetben.
Az
egyik édesapa karján viszi a kicsi, elfáradt gyermeket. A másik, nagyobbacska (4-5 éves) fiu édesanyját kisérte el, és együtt vonu Inak. A felvonulók kezében virág, léggömb, májusfa. A sor elején
"Éljen május 1 JII felirásu tábla. A felvonulók énekeinek.
Ragyogó kék ~g. A háttérben zöld lombdiszben á 1ló, tavaszi fák.

4. kép.

Az ünnep délutánja.
A ligetben vagyunk. A képek
főszerep lői a gyermekek. A bábszinházban éppen
Mazsola szerepel. Előtérben perecet rágcsáló gyermekek. Léggömbárus sokszinü, változatos formáju
léggömbbel. Az egyik gyermek nyuszi formáju léggömböt szo rongat bo Idogan a kezében. Egy édesapa
és édesenye is van a gyermekekkel.
Apa nyakában
fényképezőgép.
Háttérben a liget füves , fás látképe,
gyermekek és szü lok.
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IV. Marci vacsorája
1. kép.

Az olvasmány

cime.

2. kép. Marci a cseresznyefa

tete jén ü 1. Egy ik kezéve I átöleli a fa törzsét, másik kezével cseresznyét dug a
szájába. Nadrágja zsebe és keze is tele van érett
cseresznyével.
Boldog, mosolygós arca is elárulja,
hogy a cseresznye nagyon izlik neki. A zö ld lombok közül kimosolyog a sok érett, piros cseresz.nye.

3.

kép.

Édesanya és három gyermek ül az ebédnél. A három
gyermek közü I Marci korban a középső. Bableves gőzölög a tányérokban • Marcin kivü I mindenki élvezettel kanalazza a levest. Ő azonban fintorgó arccal már
eltolta maga elől a tányért, és jobb kezével mintegy
elháritó mozdulatot tesz. Édesanya csodálkozva, kérdőn
pi lIant rá. A háttérben nyitott ablak. Kinn napsütéses
+ö] , fa és hőzrészler
,

4. kép.

Délután a kertben játszik a három gyermek. Szép
zöld fa és pázsitrészlet fejezi ki a nyár eleji hangulatot. Meleg van, mert a kis kutya is lógatja a
nyelvét. A gyermekek ugróiskolát játszanak. A képen éppen Marci jeleskedik,
féllábon ugrálva.
A
két testvér figyeli az ugrást.

5. kép.

Elmult a délután. Este van. Ugyanaz a kerek asztal,
mint az ebédnél volt. Az összehuzott függöny és az
ablakban látható sötét esik azonban kifejezi az esti
hangulatot.
Ismét együtt ül a család. Most Marci is
vidáman kanalazza a bablevest • Édesanya kedvesen
nyujtja a kisfiunak a délben lefitymált sajtot.
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Marci most már lelkes örömmel fogadja.

V. Négy kivánság
A négy kép a négy évszakot foglalja össze a naptári évnek
megfetelő sorrendben. A képek főszereplője Jancsi. A képsor a gyermek örömeit ábrázolja, az évszakoknak megfelelő
szórakozást.
1. kép.

Az olvasmány cime.

2. kép.

Tavasz. Derüs, zöld alaptónusu kép. Háttérben virágzó gyümölcsfák. Felhőtl.en kék égbolt. A kép
bal felső sarkában két villásfarku,
átrepülő
fecske.
Jancsi az előtérben szaladgál.
Kezében szines tavaszi virágok. Egyik pajtása lepkehálóval
fut a
sárga pillangó után. Három másik gyermek a petytyes, piros labdával játszik. A gyermekek boldogok,
lekerült a nagykabát és a téli öltözék. Süt a nap,
lehet futkosn i a szép tavasz i napsütésben.

3.kép.

Nyár. A kép hátterének alaptónusa sárgás. A háttérben néhány szénakazal,
kis falusi ház.
Az ég
nyáriasan kék. Két kisgyermek fürdőruhában homokozik. Alagutat épitenek a, homokkupac alatt.
A
kép fő részén tópart látszik. A vizben kisfiu és kislány. Papirhajót eresztenek a vizre. A kép előterében Jancsi ül, teljes horgászfelszereléssel,
nagy
szalmakalappal
a fején pecázik. Még a kutyus is
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elkisérte
mellett.
4. kép.

a tó partjára,

és

hüségesen

ül kis gazdája

Ősz. A gyümölcsfák zöld lombja már sárgás tónusba hajlik és a lombkoronák közü l kitetszik a sok
sárga, piros gyümölcs. A háttérben feinőttek
szedik az almát, körtét , Viszik a tele kosarakat.
A
gyümölccsel megrakott, nyitott rekeszeket teherautóra rakják. Előtérben ismét Jancsi áll az őszi
időjárásnak megfelelő öltözetben.
Kis kosarából
nagy igyekezettel,
óvatosan rakosgatja a nagy kosárba a piros almákat .

5. kép. Tél. A kép a laptónusa kékes-fehér.

A háttérben kis
falusi házak füstölgő kéménnyel. Gyermekcsoport
szines téli öltözetben.
A tél örömeit élvezik.
Hárman hógolyóznak . Másik három hóembert épit,és
éppen kezébe adják a seprőt. A háttérben szánkózó
gyerekek. .Ioncs i az előtérben piros arccal, vidáman
siklik korcsolyájával
a jégen.

VI.
1. kép.

Hol volt,

Az olvasmány

hol nem volt

cime.

2. kép. A versenyre kelő állatok

az indulás pillanatában.
A nyul, a róka és a farkas egymás mellett állnak
az árok szélén, és méregetik a távo!ságot a tulsó
part ig. A kép háttere nyári zöld mező néhány fával.
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3.

kép.

Már nekirugaszkodott
mindhárom állat az ugrásnak.
A nyul vidáman fut az árok tu loldalán.
A róka és
a farkas- viszont az -árokban kukso l . Irigykedve pillantanak
a távo lodó nyu I után.

4.

kép.

A róka már kifundálta
a szabadulás
lehetőségét.
hiszékeny,
buta farkas hátán áll, és kapaszkodik'
kifelé az árokból.
Sunyi mosollyal elárulja
igazi
szándékát .:
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