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1. kép:
2.

kép:

3.

kép:

4.
5.

kép:
kép:

PIROS, TILOS!

A ti losat jelző közlekedési
lámpával
szemben át~,
ke lésre várakoznak
agya logosok .
A lámpa piros-sárga.
Egy idős néni kérőleg
fordu I a me Ilette álló kisfiuhoz .
A piros-sárga
lámpa mellett
- várakozniok
kell
még, mert egy autó kanyarodik
be.
A lámpa zöld,
a kisfiu átvezeti
a nénit.
A néni megköszöni
a gyermek segitségét.

.........
------A sz ines , öt képből álló rajzos sorozat a harmadik
osztá Iyos foga Imazástani tásban r a rokon érté Imü igék gyakorlásához
nyujt se qi tséqet .
A köz lekedési szabá Iyok pontos betartását
környezetismeret-órán
és klsdobosfoqlo lkozős keretében
is gyakorol ják
a tanulók.
Az ezzel kapcsolatos,
aktuális
sajtóhirrel
(gyermekbaleset)
indithatjuk
a beszélgetést.
A képeket
egyenként
beszéljük
meg vetitésük
során,
majd gyüjtessünk
rokonérte lmü igéket az ábrázolt
cselekvéshez.
Ezeket - a gépet kikapcsolva - fel is irhatja a tanitó csoportonként
a táblára.
Válasszák ki közülük
a legtalálóbbat.
Majd vetitsük
le ujból most már folyamatosan
- a képsort,
s a legpontosabb
kifejezést adó rokonértelmü
igék felhasználásával
készitsék
el a
foga Imazást szóban,
vagy irásban . Természetesen
eg'y-egy.
képről

több

mondatot

A rokonértelmü
rülhetjük
aszóismétlést
zőbb lesz.

isi rhatnak

.

igék tudatositott
használatával
és mondanivalónk
pontosabb,

elkekifeje-

A képsor a fogalmazás
tárgya és cime közötti összefüggés gyakorlására
is alkalmas,
mert többféle
megoldást
kinál (helyes gyalogos
közlekedés,
öregek segitése,
udvariasság, stb.).
Kocsis Edit
HIVATLAN

VENDÉG

Hangversenyre
hivja a tópart lakóit egy béko .
1zgatottan
hango I a zenekar.
A békakarmester
lendületes
mozdulattal
dir iqö lja a "zenészeke+'".
4. kép: Egy hivatlan
vendég,
a gólya fenyegető
alakja
tünik fe l a vidáman hangversenyező
békák fe lett.
5. kép: A hangverseny
várat lan befe jezését
lát.juk: hangszereiket
eldobva
menekülnek
a békák - ki merre lát -, mert leszállt
a tóra a vacsorája
után
kutató gólya.
- - - - - - -"A harmadik
osztályos
fogalmazástanitásban
az elbeszé lés pontosabbá,
ki fe jezőbbé téte lét szo Igá Ija a rokonértelmü igék és mondatfajták
használata.
Ehhez ad segitséget
az öt képből álló,
szines,
rajzos képanyag.

1. kép:
2. kép:
3. kép:

........

A tavasz jelenségeit
felidéző,
rövid beszélgetés
közben hivjuk a gyermekeket
egy képzeletbeli
tóparti sétára.
Vetítsük
le a képsort,
s közben hagyjuk a gyermekek
érzelmeit szabadon
megnyi latkozni.
A képekhez
kapcsolódó
észrevételeket:
fe Ikié Itásokat,
kérdéseket
hangsu Iyozzuk ki
esetleg
egészitsük
ki mi is hasonlókkal.
1

2

Ezután meséljék el a történetet.
Valószinü,
hogy csak
kijelentő
mond'atokkal
fognak dolgozni.
Utaljunk
a vetités
közben elhangzott
más mondatfajtákra,
s cseréltessük,
ill.
egészittessük
ki ezekkel
az első fogalmazást.
Igy azonnal
szembetünő
lesz az utóbbinak
az élénksége.
Vigyázzunk
arra,
hogy ne adják a szerepl6'k
szájába
a különféle
mondatfajtákat
mert ezek formája a későbbi irásbe li gyakorlás
során nehézséget
jelenthet
még a harmadik
osztályban.
I

A képsor a 4. osztályban
mondatok
helyes kapcsolásához,
gyüjtéséhez
is jó szemléltetési

VESZÉLYES
1.
2.

az év eleji ismétlés során
találó szavak,
kifejezések
anyagot
adhat.
Kocsis Edit
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JÁTÉK

kép:
kép:

Városi utcarészlet
. A járdán gyerekek
labdáznak.
A labda az uttestre
guru 1. Az uttesten
különböző
jármüvek ha ladnak . A gyerekek
tanácsta lanu I á 1'ndk, egyikük
valamit
kiált.
3. kép: Az uttest előterében
egy fékező teherautó.
Előtte
a labda és az érte szaladó
kislány.
4. kép: Mindenki
dermedten
áll, a házak ablakából
ijedt
arcu emberek
néznek ki, Az uttesten
a teherautó
körü I csoportosu Iús .
5. kép: A kislányt a ment6'kocsiba
he Iyezik.
Az emberek
sajnálkozva
figyelik.
6 kép: Intő tanulság:
"Az utca nem játszótér!"
-----. . . . ~
A képsorozattal
kapcsolatos
fogalmazást
"az elbeszélő
fogalmazás
készitésének
elemi ismeretei·
c. fogalmazási
t·é-

3

mckör 10-12.
a rokonérte

óráján készithetjük
el. Fogalmazási
Imü igék és mondatfajták
e Ikalmazása.

ismeret:

Előzmény:
a 3. osztályos
olvasókönyvben
szereplő
hasonló
cimü olvasmány
feldolgozása.
Már ezen az órán a szómagyarázat
a Ika Imáva I gyü itünk rokon érte Imü szavakat i dermedt, döbbent, ijedt stb. Érzékeltetjük
azt is, hogy az 'elbeszélést
szemléletesebbé,
mozgalmasabbá
teszi jelen esetben a felkiáltó
mondatok alkalmazása.
Ezek után kerül sor a fogalmazások
elkészitésére.
Levetitjük a képsorozatot
, cim nélkül.
A képek alapján
ál!apitsuk
meg, hogy azok melyik olvasmány
cselekményét
örökitik meg,
milyen cimet adhatunk
a képsornak.
Visszatérünk
az ólvasásórán tett me qő l lcp itösro , hogy a különbözó
mondatfajták
használata
élénkebbé,
pontosabbá
teszi a fogalmazást.
A cim me qő l lcpi+őso után
szélésére;
a kép tartaimát
vá lasztására.

térünk át az egyes
legjobban
kifejező

A fe Idolgozás
módja a következő
lehet:
Az első kép megbeszélésekor
lényeges annak
hogya
gyerekek
a járdán és nem az uttesten

képek megbemondatok ki-

mepö l lopitöso
játszanak.

,

A következő
képnél a forgalmas
me"éknév
tisztázása
közben beszélgetünk
az uttesten
haladó különböző
jármüvekről.
A sorozat harmadik
képe alkalmas
arra, hogy egyrészt rokonértelmü szavakat
gyüjtsünk,
másrészt felhivjuk
a figyelmet a
felkiáltó
mondat alkalmazására.
PI. Mit kiálthatott
Zuszsi?
A mondatok
kiválasztásánál
arra kell törekedni,
hogy az utolsó képnél a gyerekekben
kialakuljon
egy olyan befejező
gondolat, amelynek tartalma:
az utca nem játszótér.
PI. Elhatároztam, hogy soha nem fogok az utcán iátszdni'
G
. I
'
,
. ,
ecsel stvanne
d r.
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