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PARADICSOM-KO~ZERVÁLÁS
1.

kép:

A konzervgyár
udvarán
rekeszekben
áll a feldolgozqsra váró paradicsom.
Az oszlopokban
álló rekeszek érzéke Itetik,. hogy mi Iyen nagy mennyiséget tudnak gépi erővel feldolgozni
.

2.

kép:

Az érett paradicsomot
futószalag
továbbitja.
Mellette fehér köpenyes
munkásn6'k vá logatják
ki a
hibás ddrabokat,
és a szalagra
illesztett
gyüjtőkosarakba
teszik.

3. kép:

Óriási kádakban,
zubogó vizben mossák. A kád
végében
láts~1k a prés, ame lyen átnyom ják a
megmosott
paradi csomot.

4. kép:

Hatalmas
edényekben
történik
a sürités.
Óriási
terem,
csak a lezárt üstök lötszonok , s a csövek ,
ame Iyek a süritett
levet továbbszá Ilit ják.

5. kép:

Gépek
kat.

tünk

segitségével

A képsorozattal
foga Imazást:

a.l

liA mondor

töltik

kapcsolatban

összekopcso
nye i" cimü fogalmazási

és zárják

két

iz ben

le a dobozo-

IS

készithe-

lősőnck elemi követelmétémakör fe Ido Igózásáná I;

b./

mára

kész i+ésekor, ami-

az elbeszélő
fogalmazások
kor ez időrendet
tanitjuk.

A szines,
készült.

5 képből

álló

sorozat

a 3.

osztály

szá-

A paradicsomról
a tanu lók környezetismereti
órán tanulnak a 3. osz tő lybon , ekkor beszélik
meg, hogyan teszik
el télire a paradi csomot. Az olvasókönyvből
megismernek
egy olvasmányt
e témából.
Célszerü
a diafilmet
te Ije-s egészében
levetiteni
az olvasmány
tárgyalásakor,
mégpedig
a
harmadik
egységné 1, ame Iyikben ez a mondat szerepe 1:
Konzervgyárakban
készitik
a süritett
paradicsomlevet,
és
a többféle
paradicsomos
félkész éte It.
Vetités közben
tisztázzák
a konzerválás
fogalmát,
és összehcson llt jók az
egyes folyamatokat
az otthoni eltevés
folyamatával.
PI.
édesanya
a piacon szerzi be a paradi csomot,
a konzervgyárba teherautókon
, rekeszekben
hozzák.
- Vagy: édesanya kidunsztolja,
lekötözi
az üvegeket , a gyárban gépekke I töltik és légmentesen
zárják
le a dobozokat
stb.
Fogalmazásórán
fe lujitva a környezetismeretés olvasásórán tanu Itakat , csak egy-egy
képet mutatunk
be, és arról gyüjtetjük
a mondatokat.
Különösen
alkalmasak
a képek annak a fogalmazási
ismeretnek
a rne qtonitősőro
, hogy
minden mondat kapcsolatban
van a megelőzőekkel,
de valami ujat is tartalmaz.
II

Il

Az időrend érzéke Itetésére
is nagyon megfele lő ez a
képsorozat , hiszen a konzerválás
folamatában
egyik lépés
sem előzheti
meg a másikat.
A képsorozat
levetitése
különöse n alkalmas
a gyengébb
fogalmazási
készségüek
támoga-
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tására . A képek segitik őket a mondatok alkotásában.
Majd könnyebben
tudják az egész fogalmazást
Összefüggően e lmondcni . A vetités előtt természetesen
fel kell
u jitani az ezze I kapcsolatos
ismereteket.
Mind a kétféle
feldolgozásnál
észre kell vétetni,
hogy a gyári konzerválás
gyorsabb és t isztőbb , mint az
otthoni.
A gépi berendezések
meggyorsitják,
és higiénikusabbá teszik a tartósitást.
dr. Gecse i Istvánné
CSI BENEVE LÉS
1.

kép:

Tojóházban
vagyunk.
A tojós tyukok egy része
az oldalt
látható tojófészkekben
ül. A többiek
a szabad térségen
kapirgá Inak, eszne k-isznak.

2.

kép:

A tojások keltetőgépbe
kerülnek.
A keltetőház
folyósóján
látszanak
a lezárt ke Itetőgépek.
Csak
egy von nyitva.
Ebbe teszi be a rekeszekben
levő tojásokat
egy munkásnő.
Jól látható,
hogy
hány rekesz fér egy melegitőbe.

3 kép:

A frissen kikelt kiscsirkéket
kiveszik
a keltető-'
gép bó] . Az előbbi képen látott rekesz most te le..•
van naposcsi békke 1.

4.

A noposcs ibéke t vá logatják,
szá lIitásra e lőkészitik. Sok-sok kiscsirke
közül vá logat egy rnurskősnő. Oldalt
a rekeszek
látszanak,
ezekben
szállitják el a csibéke t .

kép:
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5.

kép:

A tenyésztelepen
müanyák alá kerülnek
a csibék ,
A kép középpontjában
áll egy müanya,
alatta
és
körü lötte ki scsi bék , továbbá
i tató- és etetőberen dezések.

6.

kép:

Növendék
etetővályu.
gálnak.

A 6 képből

csirkék
láthatók
a képen.
Egy részük abból eszik,

álló

sorozat

a 3.

osztály

Előtérben
az
többen kapir-

számára

ké-

szült.
A második kép kivételével
valamennyi
kép elég mozgalmas ahhoz,
hogy meginditsa
a tanulók
képzeletét
és
ezért alkalmas
arra, hogy már a fogalmazástanitás
kezdetén
egy-egy
képről mondatokat
alkossanak.
Fe Ihaszná Ihatók a
3. osztályban
liA fogalmazás
tárgya
és elme" cimü fogalmazási ismeret megtanitására
és gyakorlására.
A képsorozat
kapcsolódik
a környezetismereti
anyaghoz:
A baromfiudvar
lakói.
Először azon az órán vetitsük
le a diafi Imet, amikor
a munkafüzet
a nagyüzemi
baromfitenyésztéssei
foglalkozik.
Ekkor tisztázzuk
a tojóház,
keltetőgép,
rnücnyo stb. fogalmakat.
A fögalmazásórán
felujitjuk
a tanult ismereteket,
azután
kiválasztunk
egy képet és arról gyüjtetünk
mondatokat.
Helyes,
ha előbb cimet adunk a képnek,
mert ezzel ráirányitjuk
a figyelmet
a megfelelő
fogalmazási
ismeretre,
minden mondatnak
a cimről kell szólnia.
PI. arról
a képről,
aho I a müanyák
látszanak,
3 '-4 rnondotor foga 1maztathatunk.
Ezekben azt rögzitik,
hogy foirnéjuk a tyuk
szárnyai ra emlékeztet,
pótolják
a kotlós me le qét , de amig
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egy kotlós legfeljebb
18-20 csirkét tud a szárnyai
alá venni, a müanya alatt ennek sokszorose
nyüzsög.
Nagyüzemi
termelés
előnye!
Hasonló összehasonlitásokra
van lehetőség
a ke Itetőgépről
készitett
mondatoknál
is.
A képsorozatot
felhasználhatjuk
később is az elbeszélő foga Imazások tanitásná 1, akár az
időrendi
sorrend",
akár "o lényeges
gondolatok
kiválasztása"
c. anyagnál.
Ebben az időszakban
ismét az egész képsort vetitjük
- az
ismeretek
felujitása
után -, azután kiválasztjuk
azokat az
igéket,
ame Iyek a képek leglényegesebb
mondanivalóját
tartalmazzák,
ezeket
időrendben
elrendezzük,
sekkor
kész itjük el a fogalmazást.
dr. Gecsei
Istvánné
II

MADARAK
1.

kép:

Eresz
Tátott

2.

kép:

Éhesek

alatt

fecskefészek

száju

fiókák

néznek

a kis fecskék

Az örökké éhes madarak
várják a finom falatot.
3.

4.

kép:

kép:

ki a fecskefészekből.

Megérkezett

nagyra

tátják

csőrüket:

az ennivaló!

Fecske-mama
tömi. a kövér

éppen az egyik
hernyót.

Gyülekeznek

a fecskék

Vi lIanydróton
gyülekező
miérr kés~ülődnek?
.

sok-sok

fiókája

fecske.

szájába

Hová,
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5.

kép:

Madáretető
Hófödte
darakkal.

táj,

kopasz

fák

között

madáret-ető

I

ma-

A 3. osztá Iyos foga Imazástan i tás el beszé Iés témakörének ismeretanyagához
nyujt szemléltetési
anyagot
a
képsor.
Segi tségükke I a foga Imazás többféle
variációját
lehet megiratni.
PI.:

1-3.
1-3.
4-5.

kép: (időrend)
és 4. kép: (előzmény,
kép: (ok- és okozati

következmény)
összefüqqés)

Természetesen
elsődleges
szempont a szerkesztési
alapismeretek
keretében
a lényeges
és lényegte len gondolatok
elkülönitése.
A madárvilággal
kapcsolatos
szép
képek nemcsak esztétikai
hatásukat
fe itik ki hanem segitségükke I a természetvéde
Imi neve lési lehetőségek
is ki"
aknázhatók.
Kis Jenőné
I
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