A !viŰVELODÉSüGYI MINISZTÉRIUM
DIAF~Ll'v1-S0ROZATA

FOGALMAZAS

r

IV.

Kiadja:
Magyar Diafilmgyártó Vállalat
Budapest, 1974

GÁBOR

BETEG

1. kép: A bágyadt gyermeket lázasnak találja a tanitó néni (hazaküldi) .
2. kép: Gábort édesanyjával
az orvosi rendelő vöröszobájában látiuk.
3. kép: Az asszisztensnő beszólitja ó'ket q rendelésre.
4. kép: A gyermeket a doktor néni vizsgálja.
5. kép: Az édesanya meghallgatja az orvos utasitásait és
átveszi a receptet,
amig kisfia fe löltöz,ik.
6. kép: Agyógyszertárban
kiváltják a gyógyszert.
------. . .
~ .
A 3. esz+ő lyos fogaimazástanitás
elbeszélési anyagrészében a !én}':ege~ és me l lékes események kikerekedéséhez
nyujt segitseget a 6 szines képből álló sorozat.

.

A témát aján latos a már kialakított
fogalmazási ismeret (lényeges és me Ilékes események klkeresése) gyakorlására
felhasználni,
mert a fő~zereplő mellett többször változnak a
me llékszerep lók , és a szinhely is, igya
lényeges mozzanatok
kiemelése fokozottabb erőkifejtést
kiván. (A kisfiu személye
adja ehhez a vezérfonalat.)
Az osztály képességétől függően
levetithetjük
a képsort rövid bevezető beszélgetés után - esetleg az osztályban előfordult hasonló esetre épitve - azza),
hogy ki-ki készítsen gondolatban az egyes képek alá feliratot . Ezt gondolják át magukban, majd a képek ujbóli, egye\')kénti levetitésekor kérjük az egyes képek tartalmának többféle változatát.
(Esetleg kérhetjük az összefüggő, 6-7 mondatos elbeszélést is többféle változatban,
a képsorra támqszkodvo i) Közben adjunk gondolkoztató
kérdéseket,
hogy mérlegelés, megfontolás utján. jussanak ela tanulók az ok-okozati

összefüggések

fe lismeréséhez,

a lényegkiemeléshez

.

Az első kép a 4. osztá Iyos foga Imazásanyagban
az
előzmény,
esemény,
következmény
gyakor lásához ad anyagot.
Kocsis Edit
A PARADICSOM
1. kép:
2. kép:
3. kép:
4. kép:
5. kép:
6. kép:

TERMESZTÉSE

Me legházban
látjuk a paradicsompalánták
A palánták
gépi kiültetését
mutatja.
A paradicsom
gépi müvelését,
kapálását
A paradicsomnövény
bőséges terméssel.
A gépesitett
szedési munkáról készült.
A kislány
jóizüen harap a paradicsomba.
(Fogyasztása
egészséges.)

neve lését.
láthatjuk.

- .......
- - - - - - A hat képből álló szines fényképsorozat
a harmadik osztályos fogalmazástanitás
elbeszélési
anyagrészében
a lényeges
és me Ilékes események
megkülönböztetéséhez
ad sze mlé Itetési
anyagot.
A képek mindenütt
a korszerü,
gépesitett
munkafolya
matokat ábrázo Iják.
A környezetismeret
keretében
a tavaszi kertészeti
sétára,
illetőleg
olvasásban
az őszi időszakban
tárgyalt
- paradicsomról
szóló - olvasmány
ismeretanyagára
épitünk.
A
képsor a terme lési munka mozzanataiból
a lényeges események
kivö loqctösöt
segiti a lényegtelenek
közül.
Ha a fogalmazási
ják fel a képanyagot,
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ismeretnyujtösnok
első
a kertészetben
szerzett,

óráján használo lvssrnönnyo l

l

kiegészitett
előzetes
tapaszta latok megbeszélésénél
vetitsük.
Emeljük ki a Ié n,yegeset,
feisoroitatva
a feltehetően
megtörtént , egyéb munkökct
is. Ezután tudatosithatjuk
- a megfelelő fogalmázási
alapismeret
továbbfejlesztéseként
- az uj
ismeretet:
keressük meg mindig az esemény
lényeges
és
me l lékes mozzanatait.
Ha
anyagot,
kálatokkal
nyeges és
ra. Majd
most rnör

a fenti anyagrész
gyakor lásához haszná Ijuk a képelőször kérjük számon a paradicsomtermesztési
munkapcsolatos
ismereteket.
Csoportositsák
azokat lé- fogalmazási
szempontból
- me lIékes mozzanqtokvetitsük
le, mintegy ellenőrzésképpen
a képsort,
tudatositva
a lényeges részese lekvéseket.
Kocsis
ÉRDEMES

VOLT 1

l. kép: A Béke -őrs u jságpap irt és rongyhu lIadékot

2. kép:
3. kép:
4. kép:

5.

kép:

Edit

szá IIi t

vezetőjéve
I a MÉH-fiókba~.
Örömmel számolják
a bolt előtt a ka~ott,
közös
pénzt.
Takarékbélyeget
vásárolnak
érte az iskolában.
Az OTP-fiók
pénztárablaka
előtt rmrtotjo- az őrsöt,
amint egész évi gyüjtésük .eredrnényét,
a takaréklapot bevá Itják.
Kirándu lásra,
ors.

közös,

ke l lernes szórakozásra

indu I az

1/

..

- - - ,. - .....
- - - A 3. osztályos
foga lmozőstoni tósbcn az elbeszélési
anyagrész
egy r ész ismere té+: a rokonértelmü
igék gyüjtését

és

3

és alkalmazását
rozat .

segiti

a sz ines, 5 képből

álló

fényképso-

A hulladékgyüjtési
és takarékossági
mozgalom országos je Ilegü,
indu Ijunk tehát ki az osztá ly konkrét
eredményeiből.
Ve+irsük le ezután a Béke-őrs történetét egyfolytában,
a végén pedig kérjünk irányitás
nélkül - észrevéte leket,
megjegyzéseket,
véleményt
a gyermekektől.
Vetitsük
le ujból egyenként
a képeket,
s az
eseményeket
kifejező
rokonértelmü
igéket irjuk fel a táblára. Az ötkép
öt rokonértelmü
igecsoportjából
válasszuk
ki a legtalálóbbakat,
sezzel
készüljön
az első, 5-6 mondatból álló fogalmazás.
Ezt ismételtessük
meg más-más
igéket kiemelve,
felhasználva.
Igy gyakorolják
a tanulók
a rokonértelmü
igék közül a leqpontosobb , legtalálóbb
kiválasztását.
Ugyanakkor
azt is tapasztalják,
hogy nem
minden hasonló je lenrésü . ige alkalmas
gondolataikhangulati árnyalatait
is érzékeltető
kifejezésére.
Gondoljunk
a téma fe Idolgozása
közben a személyes élmények
felhasználására
is, mert ez a legelevenebb valóság a gyermekekben.

fejezés
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A képsorr, 4. osztályban
az állásfoglalás,
tonitősokor
is jól használhat juk.
Kocsis

mint beEdit

