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ANAGYMOsÁs
A képsor a harmadik osztályos fogalmazástanitásban
egy szerkesztési ismerethez, a lényeges gordolaf'ok kivá[osztősőhoz
ad segitséget .
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Az édesanya meleg
izet önt a mosógépbe.
A gép szabályos be! apcsolását látjuk.
Az előzőleg beáztat.ott ruhát a gépbe szedik.
A tiszta ruha az öblitő izbe kerui.
Az édesanya a centrifugába teszi a ruhát.
A száritóra teregeti.

I<örnyezetismeretben
a villannyal hajtott háztartási
gépek, ismertetésére már jóval elóbb sor került. Ezért jó,
ha e-Iózet es fe [edo+ként a tanu I ók megfi gye Iik otthon a
nagymosást .
Az uj fogalmazási ismeretet, a lényeges és mellékes események megkülönböztetését
tárgyaló órát a gyermekek megfigyeléseinek
számonkérésévei
indithatjuk • Mi
volt a Fontos ezekből a munkákból ? Vet itsük le a képeket
egyenként.
i\tUndegyik cselekményét nevezzék. meg (igét
mondjonck}, ~e ugyanakkor soroljanak fel kérdéseinkre
, néhőny
olyan mozzanatot is, ami feltehetően
megtört ént ,
de nem fontos (pl. előzetesen beözrcttc édesenye a ruhát" mosóport szórt a vizbe). Mindkét cselekvéssort a
tcnit
a gyermekek munkájával eqyidóben táblára is felö

lrhatja oszloposan .Az ujbóli levetitésnél
már csak a lényeges mozzcnctok igéivel alkotnak mondatokat,
s igy képtolképre haladva - állitiák össze anagymosás
cse!ekménysorát.
Az 5. kép késóbb az elbeszélés tanitásánál a lényeges - mell ékes események kiválasztásának
gyakorlását is
segithet í . (keményités, kék ités, stb.)
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AKOLEVES
A harmadik

osztályos fogalmazástan itás egy szerkesz tési c lopismeretéhez , a lényeges gondolatok kiválasztásához
ad segitséget az 5 mozzcnotból álló, szines, rajzos képsor.
Az o lvosökönyv azonos cimü népmeséjét
dolgozza fel.
1. kép: A legény a "csodokövet" a fazékba teszi.
2. kép: A levesfózést őbrözoljo , A zsirt és a sót
megkapta már a vándor, a többi belevaló
(fejeskáposzta , kolbász, stb.) a "bémészkodök"
kezében [öthctö •
3. kép: A szőjtöt iok gyürüjében [öizuen
fogyasztja a
levest a legény.
4. kép ; . Egy asszony a csodokovet eltenni készülö legénykarját
fogja, szeretn é a köver megkaparintani .
5.. kép: VégüL némi k6:rörömmel, mosolyogva integet
az utj-át. folytató vándorlegény a rászedett
falusiaknak •
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A képsor segiti kiemelni a mese lényeges mozzanatait.
Helyes, ha először olvasósórán kerül feldolgozásra a történet. Igy az előző fogalmazási ismeretre, az anyaggyüjtés
módjára épitherünk , amikor kötetlenül elmesélhetiük az olvasással és visszaemlékezéssei
gyUitott anyagot. Mivel a levesfőzés számos apró mozzanatra bomlik, feítehetően nehézsé:;et fog okozni a tanulóknak a lényegkiemelés.
Ennek szüksé>
gessége önként következik, ha ezután levetitiük a képsort ~ s
mindegyikről 1-2 gondolatot mondatunk. Igy rövid, összefogott, a lényeget adó tartalmat kapnak. Ha időnk engedi, ujból levet ithetjük , s most már gyengébb tanuló mondhatja el a
tartalmat, mint meséló . - Bár harmadik osztályban nem tanitjuk a bevezetés fogai mát , a képsort megelőző mozzanatról
(o kapzsi falusiak nem kínálják meg meleg étellel a vándorlegényt) ne feledkezzünk meg. Ez ti. az egész mese inditója.
A 3. és 5. kép a rokonértelmü igék és kt,lönféle mondatfajták
használatának gyakorlására is segítséget adhat.
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ÁPOLD A FOGADAT !
A harmadik osztályos fogalmazástanjtás
szerkesztési alapismereteihez, a lényeges gondolatok kiv6Iasztását:lak, illetve a befejezésnek a gyakorlásához ad segitséget az öt képből álló szines, rajzos képsor.
1. kép: Egykisfiu a fürdőszobában fogkrémet nyom fogkeféjére a mosdökcqylö
előtt.
2. kép: Kefél i a fogát.
3. kép: Kiöbliti a s:z~ját.
4. kép: A tisztára mosott poharát visszateszi a polcro ,
5. kép: A szobában látj:uk, amint a csokoládét kiri'Óló
kishugát inti: "Az esti fogmosás után ne egyél édességet l"
3

Az egyszerü
cselekvéssor
lényeges
mozzanatait
emelik ki
az egyes képek.
Legegyszerübb
kötetlen "beszélgetés
formájában
a gyermekek
lefekvés
előtti tenn ivalóinak
egyén í élményéből , beszámolójóból
kiindulni.
Ezekből néha még hiányzik
a Foqőpolós ,
s a gyermekek
előszeretettel
majszolnak
édességet
lefekvés
előtt.
Ezután vetitsük
le az Andrisról
szóló történet
képeit,
azokró~ eqyenként
mondatokat
clkottctvc
, cs isz clqorvo .
(Irányítsuk
kérdésekkel
megfigyelésüket
.) A vetités befejeztével
a lényeges
mozzanatok
igéit erne ltessük ki, esetleg a táblára
is feljegyezhetjük.
Ezek felhasználásával
készülhet a fogalmazás,
amelynek
helyességét
a történet
ujból i levetítésével,
egyidejüleg
a képekhez
a megfelelő
mondatok
elmondásával
el lenór iztethetjük
.
Természetes,
hogy az óra menetébe
a képsor vetitését
aszerint
állit juk be, hogy uj fogalmazási
ismeretet
közlünk -e , vagy gyakorlás a célunk,
hiszen ez szabja meg
a segitség
(szemléltetés)
mértékét
is.
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