A MűVELŰDÉSüGYI MINISZTÉRIU~
DIAFILM-SOROZATA

.,

TANSZERISMERTETÓ
az általános iskola 5. osztályának magyar irodalom tanításához

lA JB3IAJLIAJrON

Kiadja:
Magyar Diafilmgyártó Vállalat
Budapest, 1974

Készült
AZ ORSZAGOS
TANSZERGyARTÚ ES ERTEKESITÖ VÁLLALAT
Kutatási és Filmgyártási Főosztályának irányításával

Dr. Brősz Róbertné
munkája

F. k.: Keresztes Mihályné

Diafilm hny. 3349-440

A képek témája
1. kép:
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Müvelődésügyi Minisztérium diafilm-sorozata
a magyar irodalom tanitásához,
az Óltalános
iskola 5. osztálya számára.
Cimlap: Balaton
Gárdonyi idézete: A téli Balaton
A Jókai-villa
Balatonfüreden
Szekérut aBalatonon
Ember kutyáva 1, a befagyott Ba latonon
Lékvágás
A háló beeresztése a lékbe
Hálókihuzás
A zsákmány
Illyés Gyu la idézete: A téli Balator-t.' örömei
Elhagyott stég
Fakutyázás
Jégvitorlázás
Korcsolyázó gyerekek a füredi öbölben
A tél utolsó csatája
Devecseri Gábor idézete: A nyári Balaton
Kilátás a reggeli napfényes Balatonra
Hullámzó viz, sirályokkal
Készülődik a vihar
A vihar

22. kép:

Vidor Miklós versrészlete

23. kép:
24. kép:
25. kép:

Vi har után
Alkonyi fényben
Este aBalatonon

a viharról,

horgászó gyerekek
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A képek szuggesztiv
hatásával
akarjuk elérni a szókincs
fejlesztését,
a szép megláttatását
és az élmények
árnyaltabb kifejezését.
Igya
kép segédeszköze
lesz a valóság
igényesebb
tolmácsolásának
szóban és irásban.
To lőn eljutunk od.:Sig is, hogy iróink és költőink
müvészi képeit a
tanulók könnyebben,
élményszerübben
fogják megérteni
és megérezni.
A tarta lom jegyzék
is mutatja,
hogy idézetekkel
vá lasztottuk szét a képeket.
Tudatositani
akartuk egyfe lől a képek
egységes
költői hcnqulctöt,
másfelől részekre
is bon+ottuk
az anyagot
az olvasmány
és a fogalmazás
tanitás
érde ké ben.
kép:

Az első egység a téli Balaton.
A cimlap urön
a képsort Gárdonyi
idézete
vezeti ~be. Az iró
egyszerü
szavakkal
vall érzéseiről.
Ezek a sorok vezetnek
vissza részint a mu ltbo ; részint
a mal balatoni
élményekhez.

4.' kép:

Jókai balatonfüredi
villája.
A képet fel lehet
használni
a reqényr ész let tanitása
előtt,
az olvasmán yt előkész itő részbe n .

!3~Ó. kép:

A két kép rná':. az olvasmányhoz
kapcsolódik.
A befagyott
Balaton cimü regényrészlet
első
két bekezdéshez
vetitjük.
Hivjuk fel a figyelrne t a megragadó
1.5tványra. A jég, mint egy
hata Imas tükör,
csi Ilog a nap fényében.
Sima,
ezüstös,
mozdulatlan . Töretlen.
A csend vi lága~z.
-É1etrőlcsak
a szekérnyomok
áru Ikod-

3.

6

nak. A másik képpel,
éppen az ember és állat
jelen létéve I érzéke Itethetjük
a végte lenség hangulatát.
Ha ezeket
a képeket
eme Ii ki a tanár,
akkor az
órán a képolvasás
segitségével
mellékneveket,
igéket gyüjtethet
a tanu lóiva 1. A gyüjtőmunka
után adhatja
a mondatszerkesztési
fe ladatokat.
Feltétlenül
fel kell hivni a tanulók figyelmét
a sorrendre,
s kijelölni
számukra a nézőpontot.

7-8-9-10.
kép:

A tanterv a felső tagozat
minden osztályában
előirja egy egyszerü
munkafolyamat
leirását.
Mig az
5. és 6. képekben
az egymásme Ilettiséget,
tehát
a térbeliséget
hangsulyoztuk,
addig ez a négy kép
az időbeliséget
kivánja
hangsulyozni.
Itt az események egymásutánisága
lényeges.
Lékvágás,
a
háló beeresztése
a vizbe,
hálókihuzás
és a zsákmány a témája ezeknek.
A képeket
egymástól el·szakitva
vetiteni
nem cé lszerü . A jég, a hó, az
emberek és halak megfigye Itetése itt másodrendü.
A té Ii ha lászat fo Iyamata a lényeg.
Képr81-képre
ha ladva egyszerü
mondatokka I dolgozzuk
fe I a
halászok
munkáját.
A logikai sorrendbe
iktassuk
be az előzmény
és következmény
kapcsolatát
is.
A képek megfigyeltetése
és megbeszélése
után
öná Iló foga Imazási óra keretében
kész ittessük el
a munkafolyamat
leirását.
A tanulók
szabadon
választhatnak
cimeket a fogalmazáshoz.
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· 11. kép:

12.

kép:

13-14-15.
kép:

A képsor második részét Illyés Gyula idézete
késziti elő. A mába vezet a költő n~gy sora.
A gyerekek
nem ismerik a téli Balaton örömeit,
szórakozásai t .
A kezdő kép, az elhagyatott
stég".
A 4~ kép
analógiája
alapján
figyeltessük
meg a tanulókkal a szineket
(fehéren csi Ilogó, szürkés őrnyolatok,
barnás-fekete,
bársonyos,
ropogó,
puha
hó). Láttassuk meg az ég és a viz egybefonódását , a mozdu latlan néma táj kie tlenséqét .
Gyüjtessünk
szavakat
modhotőrozökro , ame Iyek a
a táj élettelenségét
fejezik
ki. Nagy hasznát
fogjuk venni ezeknek
a megfigye léseknek a
7. osztályban,
Petőfi téli táj leiró verse iné l ,
II

A felvételek
a téli Balaton sport-örömeit
mutatják:
fakutyázás,
jégvitorlázás,
korcsolyázás.
Mig a bevezető
kép statikus,
addig ez a három dinamikus.
Mozgás,
játékosság
jellemzi.
Vetitsük
le ezeket
a házi feladat
el.ó'készitésére. Itt CI mozgást je lentő igék gyüjtése
a fontos (rohan
szágu ld, su han stb.).
Ora végén
öt percet szánjunk
a bemutatásra
és a szógyüjtésre.
Utána a tanu Iók meg tud iák oldan i az
olvasmányt
követő 4. feladatot.
Hasznos,
ha a
következő
óra számonkérésénél,
a házi feladat
felo.lvasás6nál
még egyszer
levetitjük
a képeket.
Igy a tanuló maga ellenőrzi
munkájának
esetleges hiányosságát,
vagy a fantázia
teremtette
többletet.
I
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16.

kép:

Ennek a sorozatnak
a záróképe.
Napfény
és
ragyogás
szintézise.
Szinte érződik a felvételen, hogy a tél utolsó nagy csatáját
vivja.
Valahol
már készülődik
a tavasz.
Az ég kékje, a nap derüje megesi Ilan a jégtáblákon
.
Láttassuk meg a tanu lókkal a jégtömbök
hasábos formáit,
kristályos
tündöklését,
az árnyékok szinességét,
a jégtükör
megroppanását.
A
táv latok meg figye Itetéséve I a kép levegősségét
is érzéke Itessük. A képleirás
nézőpont jának
kijelölését
a tankönyv
nyomán eszközöl~etiük.

17.

kép:

A harmadik egységet
Devecseri
Gábor versrészlete vezeti
be. Az idézet a balatoni
szinek
változtatását
mutatja.
A képeken
belül a szinvá Itozásokka I érzéke Ite tn i akartuk
a napszak
változását,
sőt magába foglalja
a képsor a balatoni vihar kitörését
és elmulását.
Mivel a
tankönyv
foglalkozik
a természeti
jelenségek
le irásáva 1, és az Eötvös-szeme Ivény is tarta 1maz ilyen részletet,
igyakészségfej
lesztés
érdekében
két szálat fontunk egybe:
regge Itől estig - fényés szinvá Itozások,
a vihar kitörése,
tombolása
és elvonulása.

a.1
b.1

18.

kép:

A nyolc kép összefüggéseiben
a viztükör
szines
bemutatása.
Csendes regge li napsütés.
Egy-két
hajó, csónak ring a fodrozódó hu I !ómokon. A magasbó 1, hegyről nézzük a kék
tavat.
Csak egy-egy
fa aranyló
zöldjel
sötét
lombkoronája
töri meg helyenként
a panoráma
végte lenségét .
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19.

kép:

A fel támadó sz I enyhe mozgásba hozza az
óriási viztömeget . A sirö lyok le-lecsapnak
zsákmányt
keresve.
A fel-felcsapódó
vizcseppek tündöklő
szinekben
hullanak
vissza.
A
nap süt még, de már érződik az ég szinén is,
hogy valami készül.

20.

kép:

A hu Ilámok megnőnek . Fehér tarajokka I sietnek a déli part felé. Már a'csónakot
is kihuz tók a partra.
Nagy fe Ihők gyü lekeznek.
Vihar lesz. EInépte lenedik a viz. Haragos a
Balaton.

21.

kép:

Kitör a vihar.
Olyan félelmetes
a tó, mint a
háborgó tenger.
Méteres hu Ilámok tajtékoson
tombolnak.
Szürke a viz, szürke az ég. A t6voli partok elmosódnak.
Szinte köd üli meg a
tájat.
Zug, bömböl,
süvit a szél. Magasra
korbácsolja
a hull5mokat.

22.

kép:

Vidor Miklós ve rsr ész le te a hirtelen
kitört,
a
vizen csonokoket
dobő lc viharról szól. A vers
a vihar képeit
jeleniti
meg, mennydörög,
vi 1lámlik,
a fák hoj tcdoznck , a hirtelen
lezudult
eső alig talál magának urar az árokban,
ázik
a föld. Hivjuk fe! a figyelmet
a szavak képeket varázsló
ere jére
a hangutánzó
szavak,
valamint a jelzők seqi tséqéve l egyetlen
lélegzetként elmondondó
viharos képre.

é

I

10

"23. kép:

Megszelidül a tÓ. Az égen a felhő a vihar
emléke még, de már feltünik egy csónak is.
A lanyhuló szél még ezer és ezer kis fodrot
borzol a vizen. Az északi part feketén simul
a tó medréhez, mintha őrt állna, vigyázva
csendet és nyugalmat.

24. kép:

A tó ismét nyugodt, csendes. A li lás blkonyban ott vannak a pecázó gyerekek.
Szép a
lebukó nap vöröslő hidjával.
Meghitt a közeledő este mé ly kéksége, az árnyékok sötétsége.

25. kép:

Átveszi az uralmat a csendes este. A szél épphogy megérinti a hajlékony nádszálokat.
Az
alvó csónakok megmoccannak a s-zelid hullámokon.
'
A nyolc kép időben lejátszódó természeti jelenség leirását adja. Tehát az időrend a lényeg.
,A képsort felbontva is használhat juk, hiszen
önmagukban is önálló részei az egésznek. A
jelzők, hasonlatok,
megszemélyesitések
alkotására is inspirálhatjuk
a tanulókat.
Ebben a vonatkozásban kapcsolatot teremthetünk régi anyagrészekkel is. Pszichológiai
szempontból nagyon,
lényeges a megfigye lés fej lesztése . Ezt a képek
va~iálásával tudjuk elérni.

26~35-ig
terjedő
képek:

A negyedi k egységet Madarász EmiI idézete vezeti be. Ezek a képek már konkrét élményeket
ke Ithetnek a tanu lókban. A magyar tenger nya-

II

ráról szólnak.
A nyári táborok/
vakóciók
emlékét idézik.
Amig az első három részben a
leirás dorninö lt , addig mos+ az elbeszélés
kerül
központba.
A tanulók egyéni élményeit
kapcsoljuk a képekhez.
Az izgalmas vitorl6sverseny
/ a strandolás
örömei/ a száguldó
v iz isi , kiröndulösok , a forgalmas/ szines campingélet / uttörő őrsök matrózkodőso , a horgászás
és a halászás
izgalmai / a
halászlé-főzés
élményei/
mind-mind
a boldog
vakációt
jelenitik
meg. A fogalmazástanitásban igen sokféle lehetőséget
nyujtanak
a tanárnak ezek a képek.
Az elbeszélés
gyakorlása/ a fantázia
.megmozgatás~/
vőz lctkész ités
lehetősége / a szókincs fe j lesztése és olyan
terminus technicusok
megtanitása
a sporttal
kapcso latosan / ame Iyek a gyerekek
szérnóro
még ismeretlenek.
A 30. sz. képre/
az akarattyai
Rákóczi-fára/
külön felhivjuk
a figyelmet,
Az Eötvös szeme lvényben szereplő
fát szere+nénk
megismertetni az ország területén
élő valamennyi
általános iskolai tanu lóval/ a hagyomány
öpo löso
itt is feladatunk.
A kb" 400 éves öreg szi lföhoz kötötte
- a hagyomány szerint - II. Rákóczi .Ferenc egyszer
a levőt / hogy gyönyörködjék
innen a meredek
part alatt kéklő Balatonban .
A 35. és 36. számu kép a Balaton-vidékre
je 1lemző két fontos munkamozzanatot
ábrázol.
A
képsor elején téli halászatot
mutattunk
be egy
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teljes munkofolycmot
során.
Itt a kép idézi
fe 1, hogya
Ba laton nem csupán szórakozás,
de sok embernek
megélhetés,
munka. Jókai
és Eötvös egyaránt
emliti a halászatot,
s a
téli képekkel
együtt a 35. számu kép segit
megértetni
azt a tanulókkal,
hogya
halászat
nehéz munka.
,A 36. számu kép: párás őszi, dé le lőtti szüret
a Badacsonyi
szőlőkben.
A balatoni
munkák
közül ez a másik jellegzetesség.
Hivjuk fel
a Hgyel met, hogy a napsütés más fén yü ,__a.
levelek sárgábbak,
szürere lik a szőlőt,
ládákban szá II i tásra vár. Ősz van.
37.

kép:

Brodszky Sándor: Ki látás a Balatonra
c. festménye , Szinei baljóslatu
időt varázsoinak
a
vászonra.
Érezzük a levegő nyomottságát f a
szél felleghajtó
erejét,
a feszültséget,
a vihar előtti csendet.
Látjuk egy-egy
távoli vi 1lám cikázását.
Kisérteties
a jobbról köze Igő
orkán.
A pusztulást
hozza magával.
Az ég és
a viz szinharmóniája
tökéletesen
kife jezi CI
természeti
je lenség noqyszerüségé}.
Az eg~sz
kép nyugtalanság,
mozgalmasság,
változékonyság: Tartalmazza
mindazt,
amit mi balatoni
ctrneszférénok
nevezünk.
A képolvasásná
I hagyjuk szobodon szárnyalni
a tanulók fantáziáját.
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Rerné ljük , a diafi Im használata
meggyőzi
ról, hogy mennyire
hasznos időbefektetés
segédeszköznek
az alkalmazása.
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a kortársakat
arennek a vizuális

