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PISTI

ELKÉSIK

A negyedik
osztályos
lés előzményének
inditására
ló, szines,
rojzos képsor.
1.

kép:

2.

kép:

3.
4.

kép:
kép:

5.

kép:

fogalmazástanitásban
az elbeszéalkalmas,
az öt mozzanatból
ál-

9-10 éves fiucska rohan az utcán.
Söljo , táskája,
tornazsákja
'lele együtt
repül.
Sapkáját
éppen most
teszi a fe jére.
Utcmészletet
látunk,
nyolc óra öt percet
mutató
vi Ilanyórával,
és PIstit,
amint kcnyorodi k az isko=
la kapu ja fe lé .
Az üres lépcsőházban
igyekvő gyermeket
ábrázol ja.
A 4.a osztály ajtaja
előtt álló,
fejét lehajtó,
megszepperit
kisfiut mutatja.
Az osztályteremben
vagyunk.
Az elkésett
gyermek
megzavarta
az órát. A tanitó néni és a tanu lók is
mind feléje néznek.

A képek fe ladata az, hogy megtekintésük
utön a tanulók fantáziája
meginduljon:
vajon mi lehetett
a késés előzménye,
miért kellett
rohannia
Pistinek
az iskolába,
és miért
szégyenült
meg a tanitó néni és az osztály előtt?
A képsor felhasználása
ugy történhet,
hogy az első ve- ,
titéskor
minden egyes képet megbeszélünk.
Pl.azelsőnél
a köv~tkező
kérdésekre
fele Inek a tanu lók: Mit láttok a képen? Honnan látod,
hogy nagyon siet Pisti?
Mi Iyen az arca, öltözéke'?
- Amikor igy alaposan
megtárgyaltuk
az öt
képet,
fe [tesszük a kérdést:
Mi lehetett
az oka, hogy nem

indult ei hazulról
idejében?
Mi történt reggel?
Mi történt a késés előtt?
Mi volt a késés előzménye?
- Ezután ujból levetitjük
a képeket,
és mindegyikről
mondatokat alkotnak
a tanulók.
Elkészitjük
közösen a fogaImazös vázlatát
is, és ennek alapján
elkészülhet
az elbeszélés.
dr. Udvarhelyi
Gyuláné
KLÁRI
1.

kép:

2.

kép:

3.

kép:

4.

kép:

5.

kép:

6.

kép:

UJ ISKOLÁBA

A félénk Klári az osztályterem
nyitott ajtajában
áll édesanyjával.
Az uj tanitó néni szeretettel
fogadja 6'ket. A háttérben
látható gyermekek
közül egyik kiváncsian
nézi a jövevényeket,
a másik a táblát törli.
Óraközi
szünetben
két kislány már pártfogásába
vette az uj kispajtást:
mutogatják
neki az épü let
berendezését.
Klári bátortalanul
álldogál az [sko loudvoron . A
többiek
nem hagyják
magára: bevonják' a játékba.
Nagy zavarban
van Klári.
Otthon fe le jtette az
asztalkendőt
, a kiflimorzsák
a földre hu lIanának,
de egy uj osztálytársa
papirszalvétával
kisegiti.
Klári betegen
fekszik otthon,
mégsem érzi magát
egyedül.
Füzetlap-Ievélkék
bizonyitjök ; hogy pajtósai gondolnak
rá.
Ismét iskolába
jár Klári. Az uj közösség bizik ben·
ne: tisztaság-felelőssé
választják.
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A képsorozat
egy osztá Iyközösség
néhány
je Ile mző
jegyét mutat ja be cse lekvéseken
keresztü 1, i gy az
á l lösfoqlo lös" tanitására
alkalmas.
II

Vetités e lőtt csak igen röviden beszé I[ünk arról,
hogya
szüfők munkahe Iyének,
vagy lakásának
megváltoztatása
sokszor teszi szükségessé
az iskola megvá ltoz tatását
is. Igy járt a képeken
szereplő
Klári is, aki pedig nagyon szerette
régi iskoláját.
dr. Soós Istvánné
Néhány
olyan kép - téma - következik
a szalagon,
amely a gondolatok
elinditására
alkalmas.
Ezekkel is sugallani
szeretnénk
a fogalmaz6stanitásban
bekövetkezett
változásokat:
a nagyobb foku önállóság
biztositását , az
alkotó fantázia
és egyéni
képességek
kibontakoztatását
stb.
A témák cim nélkül kerültek
a szalagra,
nálásuk metodikai
funkcióját
sém közö l jük. 3.
4. osztályban
is alkalmazhatók.
KETTEN
1. kép:

BESZÉLNEK

Utcarészlet:
egy ki-sfiu és egy
getnek.
Vajon miről? (Bizzuk
ziájára !)

VESZÉLYES

1. kép:

felhaszi l le tve

kisleány
beszéfa tanulók
fantá-

JŐ BARÁT!

Egy gyufásdoboz

,előtérben

néhány

gyufaszál.

2.

kép:

A dobozon egy é.gő gyufa: lángja egyre szélesedő tüzfolyamba
olvad.
Montázsszerü
kép: különféle
je Izések,
me lyek a
tüzveszélyre
figye Imeztetnek.
'

BARÁTOM
1. kép:
2. kép:

A KÖNYV!

Könyveket
kölcsönző
kisleány
a könyvtárban.
A karosszékbe
süppedt kislány olvasmányaiba
méIyedve.
A kép hátterében
apró rajzok az olvasmány témáira utalnak:
várostrom,
kisérletezés(tudományos mü), verekedő rökckölykök
(mese) stb.
Kis Jenőné
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