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A képek felhasználásának

lehetőségei

és módjai

A 100 kép az 5-8. osztály 'lényeges fogalmazási,
irodalomelméleti
anyagát tartalmazza.
Ezenkivül segitséget ad az ajánlott és kötelező olvasmányokh6z is.
MegCYldódik igya szemléltetés problémája,
keresztU I az oktatás korszerübbé téte le.

s ezen

Tisztában kell azzal lennUnk, hogya második jelzőrendszer a gyereknél nem kialakult, fejlődését elő kell
segiteni .
A nyelvi jel közvetve jelzi a lényeget,
fogalmi
kapcso latokat , a törvényszerUségeket.
Biztosabbá, gazdagabbá a szemléltetés korszerUsitésével
lehet tenni.
Ezen az elven alapul_a
modern audiovizuális
eszközök használata.
Alkalmazásukat alátámasztja
az, hogy
ezek az eszközök kevésbé elvontak,
mint a nyomtatott
szó. Nagy megelevenitő erejük lehetővé teszi a' tanuló
számára, hogy szóbeli és :fogalmi ismereteit valóságos
és emlékezetes tapasztalásra
alapozza,
hogy általánositson és alkalmazza azt, amit megtanu It.
A diafilm által nyujtott szemléltetés csak akkor hatékony, ha szervesen be lei llesztjUk az oktatás folyamatába. Ez azt jelenti, hogyavetitett
képeket elő kell
kész iteni , vetités közben meg kell beszélni,
s a következtetést le kell vonatni a tanulóval.

Nagyon kell vigyázni arra, hogya megbeszéléseken
a leglényegesebb vonásokra, összefüggésekre irányitsuk a
tanu ló figyelmét.
A másik lényeges momentum: Ne zsufoljuk képekkel
te le az órát! Három-négy képnél többet ne i Ilesszurik be
az anyagba uj anyag tanitásánál,
és azokat szorosan kapcsoljuk az irodalmi mü szövegéhez.
Igy aszó és kép dialektikus egysége egymást támogatja.
Az irodalmi anyag
képekben tükröződik,
de a kép visszatükrözi az irodalmi
szöveqet is. Az élmény mélyebb lesz, s igy fejlődhet a
látással együtt a "szöveg-Iátás"
is .
.Az egyszerüség kedvéért a történet sorrendjében készitettük a képeket. Ez nem azt jelenti, hogy mindent
vetitünk. A tanár a tanulók tudása, érzelmi fejlettsége
alapján válogasson!
Gyakorló, készségfej lesztő órán csak annyit, amenynyit oz óra céljának az elérése szUkségessé tesz. Ha a leirást gyakoroltat juk, elég két képet kiemelni (o szolga lakomája, o gazda megérkezése vagy Nemecsekék grundja
és a mai játszótér, a 6. osztályos anyagból Déva váro,
Beckó váro stb.).
Ha a főrész tagoltságát akarjuk megfigyeltetni , ugy
csak a lényeget kiemelő képeket mutatjuk be. A bevezetést és a befejezést o tanuló szóban tömörítve, a kép segitsége nélkül fogalmazza meg.
Tehát oz óra célja határozza
mit használhatunk a dia-képekből.
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meg, hogy mennyit és

Lehet a képnek hangulatkeltés,
ráhatás is a cél ja.

el6'készités,

Nagyon sokszor kulturtörténeti
vonatkozásai
tit jUk a képeket, pl.: kuruc, labanc egyenruha,
kor öltözéke,
népmUvészet stb.

érzelmi

miatt vea lovag-

Önálló fogalmazási óra forrása is lehet: egy kép
bemutatása után folytatni kell a történetet,
vagy a jelenet előzményeit
irat juk meg.
Kulönösen a szógyUjtő fe ladatokná I szerencsés

a ve-

ti tés.
Gyengébb képességU osztályoknál a fogalom kialakitásáná 1, szómagyarázatokná I nagy seg itség: hattyu, sarkantyu, vendégoldal,
petrence,
szérU, komp stb.
Számtalanszor tapasztaljuk
általános iskolában, hogy
a szót verbálisan tudja a gyerek, de nincs mögötte tartalom, nincs mögötte kép.
Igen komoly segitséget ad a jellemzés a leirás tanitásánál IS. (KőszivU ember fiai, Pál utcai fiuk, Zsugori
uram.)
A teljes képsort összefoglaló,
órákon vetithetjUk.

rendszerező,

A Tanterv követelmény-rendszerét
liA tanuló

állásfoglalása,

érzelmei,

tükrözi

ismétlő

.

a válogatás.

az irói szókincs
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használata - irodalomelméleti
ismeretek, helyes stilus, az irásmU szereplői,
szerkezet,
szemléletesség,
leirás, jellemzés szerepel,
mint igény, mint elvégzendő fe ladat. 11
A leirással az 1., 2., Iü., ll., 12., 13., 14. és a 22.
számu kép foglalkozik.
Az összeállitásban
érvényesUi a fokozatosság és a vá Itozatosság.
Az 5. osztá ly áll óképsze rU
statikus anyagát a 6. osztály dinamikusabb leirásai követik,
kieme Ive funkcióját az epikus mUvek szerkezetében 030.,
31 ., 41., 46-47. számu képekke 1.
A 7. osztályban a tájleirás,
mint a jellemzés egyik
eszköze jelenik meg (54.-55.-58.-59.).
De a lirai hangvéteiU leirások képekre bontása is elkezdődik a 62.-67.
képek segi tségéve 1.
Ezeken belul igyekeztUnk hangulatban,
szinben sokféle változatot adni.

tájban,

hely-

Az 5. osztály szerkesztési követelményeit
a 3-9. képek rögzitik.
Itt szerepe I először a főrész bontása. (Más
pé Ida is van ré l}
A 6. osztályban nő a szerkezet vizsgálatának
mélysége. Nemcsak a főrészt bontjuk, hanem a bevezetés és
befejezés tagolását is elkezdjUk. Igy alakul ki fokozatosan
az el6'készitéstől a megoldásig vezető ut. (30-40. képek.)
A 7. osztályban a 68-77. képek ugyancsak a mélyebb
szerkezeti elemzést, annak összefUggéseit tárják fel.
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Az 5. osztályban a jellemzés tanitását még csak
szemléleti fokon kezdjUk (15., 17., 19.,21.).
A 6. osztá Iyban már ez központi fe ladat
Toldi 1-11. diafilm.) Itt 048.,49.,50.,51.,53.
mu képeket vetithetjUk.

lesz. (Lásd
szá-

A 7. osztályban b8séges anyagot használhatunk:
56., 57., 60., 61., 71., 72., 76., 79., 83.-tól
88-ig. A képek sokasága is mutatja, hogy dönt8nek
tartjuk a jellemzés minél sokoldalubb gyakorlását.
A jellemzés megtanitása igen nehéz. A tanulót
emberismeretre neveljUk, véleménymcndösér
gyakoroltatjuk, itéló'képességét fejlesztjUk.
-'Aránylag
kevés a képek között a negativ h8s. Ennek az az oka, hogy tagadni, cáfolni, támadni, biráini tud a gyerek. A pozitiv jellemek rneqité léséné l rendkivül szegényes, egysiku a tanuló gondolkodása,
s az ezt tUkröz8 szókincse.
A képek segitségével gyakoroltassuk a megfele 18
szavak aktivizálását I árnyaltabb megkeresését,
mondataikotását .
A csoportos jellemzés tanitásához is kapunk segitséget. 1tt is megtartottuk a fokozatosságot a 19., 82.,
90.,96.,99.
számu képekkel.
EI8ször csak szemléleti
fokon jelenik meg a csoport, később pedig az általánositást szuggeráló szituációk rajzolódnak a tanulók szemei
elé.
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Kulön kell szólanunk az aján lott és kötelező olvasmányok nagyon szüken mért képeiről. A kötelező olvasmányok képi anyagait a fentiekbe bedolgoztuk.
Az ajánlott olvasmányok anyaga csupán szemléltetés,
hangulatkeltés, illusztráció,
kedvébresztés,
vagy egy sajátságosan
messze eső kor megjelenitése
(91-100.).
Az e Ibeszélésse 1, mint a legtermészetesebb
müfej]cl
ku lön nem foglalkozunk,
hiszen a képek nagy része alkalmas akár reprodukálásra,
akár produktiv elbeszélések alkotására.
Ne féljUnk attól, hogy a képek megkötik a tanulók
fantáziáját.
A kamaszkorig nagyon szegényes és kevés
e lemme I rendelkezik képzeletUk. Addig igen komoly feladatot látnak el a képek. Érzelmi - értelmi - etikai komplexitást tartalmaznak,
s ezze I megkönnyitik a tanu lás és
tanitás munkáját.
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A képek

tartalma

5. osztály
A jámbor ur és a balga szolga
(Ieirás)

(népmese)

1.

FényUzőnek ható parasztszoba rajzát látjuk. A megteritett asztalnál ul a fiatal szolgalegény.
Mohón eszik. Van mit! Leves, sUltpulyka, töltöttkáposzta
és
két Uveg bor sorakozik előtte.
(A Tankönyv 20/3
feladatát segithetjUk a kép vetitésével:
a leirás
gyakoro Itatását.)-

2.

Az előző kép sz lnhe lyén vagyunk. Az ajtóban áll a
hazatérő,
csodálkozó gazda. Vajon mit lát? A lekopasztott asztalon macska eszi a maradékot, az asztal
alatt kutya rágja a csontokat.
Önálló, pár mondatos
szó- és irásbeli fogalmazás anyagát adhqtjók
a tanulók megfigyelései.

Móra: A didergő király
(szerkezeti vázlat)
Legf6'bb cél a verses mese szerkezetének
3.

1. Meseországban

4.

II/a.

megfigye It.etése.

vagyunk. A trónon herme Iinpalástba burkolózva ül a király. Körülötte az előkelőségek s tanácsadói.
Lábainál az udvari bolond.
A nagyon fázó,

vacogó királyt

látjuk közelről.
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Bölcseivel beszélget.
Véleményük,
segit a reszkető emberen.

javaslatuk

nem

5.

b. A didergő uralkodó és a bolond kerül a kép középpontjába. Az ő tanácsa a legésszerübb: IIGyujtass be
csak, komöm'' ••.

6.

c. Füti k a nagy termet. A hata Imas kanda Ilóban máglyaként lángolnak a fahasábok.

7.d.

8.

9.

Az egész országban pusztitják a király emberei a
fákat. Nem marad a házaknak tete je, a kerteknek
keritése. Még a gyümölcsfákat is kivágják. Elkeseredve nézik az ország lakói.
e. A király és a kislány találkozását
látjuk.
Az öreg uralkodó arca csupa mosoly és szeretet, a
gyerek duzzogva eme li fel babácskáját.
Mozdu latán
érződi k a fe le lősségre vonás.
Ill.

A trónteremben fejeződik be a mese. Megszünt
a király didergése. Mindenki boldog. Az egyszerü nép együtt ünnepel jóságos uralkodójával.
Esznek - isznak - táncolnak.
(Tankönyv 37/3.
fe ladat, Kézikönyv 23-24 óra.)

Petőfi: Fa lu végén kurta kocsma
(Ieirás ellentétes hangulattal)
10.
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Szamos-parti részlet. Közeledik az este. Pihen a
kikötött komp. Háttérben egy kocsma sötét korvo+
nalai. (Tankönyv 159/1. feladat, 160/5. feladat).

ll.

A kép teljesen ellentéte szinben, hangban, fényben
a 10-esnek. Kecskelábu asztalok körül iszogató, ének lő legények. Körü löttuk sürög -forog a kocsmárosné. A sarokban "munkö lkodik'' a cimbo lmos , A szobát a petróleumlámpa szo lid fénye vi lágitja meg.
A két kép egymás után vetitése a leirás ellentétes
hangulatának
megfigyeltetését
szolgálja.
Igék, melléknevek gyüjtése, cseréje a szókincs fejlesztését
segiti.

Dickens:Twist
(Ieirás)
12.

Olivér

A szegényház ebéd lőjét láthatják a tanu lók. Kopár
terem, durván gyalult asztal, lócán ülő sovány, éhes gyerekek.
Oriási kondér adja meg a kép atmoszféráját. Olivér a szakács előtt á II. Tányérját kérőn
nyujtja felé. (Tankönyv 189/1.4.
feladat,
Kézikönyv 74. óra.)
Önálló készségfejlesztő
óra anyaga is lehet: Kézikönyv 75. óra.

Molnár: A Pál utcai fiuk
(Ieirás, jellemzés szemléleti
va ló fe Ido Igozása)
13.

fokonra rész önálló

egésszé

A grund képe. A Pál utcai fiuk játszótere: CI ·század eleji Budapest romantikája itt bontakozik ki a
fahasábok, fészerek között. A ferencvárosi boldog
gyerekek itt védik e kicsi darab földet - a hazájukat. (Tankönyv 211/1 feladat.)

9

14.

Mai játszótér képe. A park tisztásán mászóka, hinta, homokozó, rollerpálya,
ping-pong asztal. Alkalmas a lei rás gyakoroltatására,
a 13-as kép után vetitve pedig a megváltozott életforma tudatositására.
(Kézikönyv fogalmazási ajánlata:
Séta kedves játszóteremen .)

15.

A IIgittll-egylet tagjait látjuk a tanári asztalnál.
Az
asztalon a kincseik: krajcárok,
bélyegek,
levelezőlap, uj tollak, szines Uveggolyók, pecsét és a gitt.
Mindegyik gyerek kü lön egyén iség. Elég a hétből a
kis Nemecsek, Weiss és Csele alakját felismertetni !
A je Ilemzést egyszerü kérdésekke I - szem lé leti fokon - a képek alapján megbeszélhetjUk .

16.

Az ellenfél,
lia vörösinqesek" tanyáján vagyunk. A
füvészkert bokros részletét látjuk. A kis fahidon két
őr áll. Előttük Áts Feri. Tiszte legnek a vezérnek.
(Tankönyv 211/3 feladat.)

17.

A fUvészkert tavirózsás vizében kényszerfürdőt
vesz
Nemecsek.
Sápadt, finom kis arcán nincs félelem.
A parton ci vörösinges fiuk lesik a gyereket.
Dárdájuk csillog a holdfényben.
(Tankönyv 212/9 feladat,
Kézikönyv 78. óra.)

18.

A haditerv rajza (Tankönyv 212/6 fe ladat) .
A vetitéssel a harc eló'készitését és lefolyásának
beszélését is elindithatjuk.

19.
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A jól ismert grundot

látjuk ismét.

meg-

Folyik a harc a Pál

utcai diákok és a vörösingesek között. Rendkivül
mozgalmas a kép. Bombázás, birkózás
tarkitja a
küzdelmet.
Seregeik élén ott vannak a vezérek:
Boka és Áts Feri. (Tankönyv' 212/7. 8. feladat.)
20.

Véget ért a csata. A győzelem után hazafelé igyekeznek a gyerekek.
Nemecsekért aggódó édesanyja
jött el. Nagykendó'be bugyolálva támogatja a beteg
kisfiut . Mögöttük a Pál utcaiak piros-zöld scpkés
serege. (Tankönyv 212/9.)

21.

Boka meglátogatja
Nemecseket.
A beteg gyerek
lázasan magyaráz a vezérnek.
Orvosság, befőttes
üveg - anagy,
vetett ágy - adja meg az egyszerü
szoba komoly hangulatát.
Itt megint alkalom nyi lik a gyerek nagyszerü lelki,
jellembeli tulajdonságainak
összefoglalására.
A félénk, gyenge emberkéből a grund legnagyobb hőse
lett, pé Idaképe a hazaszeretetnek . (Kézikönyv
77 -78-79. óra.)

Lestyán: A vadászkaland
(részletesebb szerkezeti vázlat)
22.

J. Erdei vadászház

leirását látjuk. A falak gerendából vannak.
.Agancs, kitömött madár teszi
hangu latossá az egyszerU szobát. A legszUkségesebb butorzat szerepel: asztal, . ulé'alkalmatosság, pricsszerU fekv6'hely. Balták, nyársak,
petróleumlámpa,
vizeskanna egésziti ki a berendezést. A vadász egyedül tartózkodik a va-
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dásztanyán.
(A leirás, az életmód megfigyeltetése
az
e Isődleges szempont, ehhez kapcsolódik a szerkezeti
vizsgá lódás.)

23.

24

e .

25.

11./0.

Élettel telik meg a szoba. Megérkeztek a bekecses, kucsmás falusi gyerekek kutyájukkal.
(Tankönyv 203/2. feladat, 3. feladat.)
.

'h.A termelőszövetkezet
irodájában az elnök és a vadász találkozását
látjuk. (Párbeszéd alkalmazására
használhat juk a képet.)
c.A

megbeszélés alapján a vadász a tyuktolvaj leterikészü 1. A szénabog Iyához huzódik, onnan figye lia baromfi ó lat. Körü lötte magas hó, a házak
fényei messziről látszanak, a holdvi lág erősiti a
fényhatásokat .
tésére

26... d. A levegőbe

lő a vadász. A gyerekek rádöbbennek,
hogy a kutya dézsmálja a tsz. baromfiait.
(23.-26.
számu képek a főrész tagolásához,
megfigye léséhez
adnák segitséget. )

27.
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Ill.

A befejező kép a téli zuzmarás
Leteritette a vadász a vadakat.
203/5. és 6. Felodot .')

erdőt rnutot]c ,
(Tankönyv

6. osztály
Népmüvészeti

alkotások

28.

Táncoló lányok - legények szinpompás népviseletben
A nép müvészi érzékér,
tehetségét szemléltethetjUk
a képek segitségével.
(Összefoglaló óra anyaga.)

29.

Parasztház belsejét mutatjuk be. Teritó'k, mázas edények, himes tojások, fafaragások,
kézzel pingált tulipános láda, kézimunka-párnák,
kulacs, butorzat ad
lehetőséget a sokrétU tárgyi népmüvészeti alkotások
bemutatására.
(Összefog la ló óra anyaga.)

Kőmüves Kelemenné
(szerkezet)
30.

(népballada)

1/0. Déva vára magasodik a hegytetőn.
ják a falat.
az épités.

31.

.

Tanakodnak,

Kőmüvesek rakbosszankodnak.
Nem megy

b. Leomlott falak a mesteremberek mellett. Tördelik a
kezüket. Arcukon düh, harag, kétségbeesés,
boszszankodás. (A bevezetés részletezését,
fe Ibonthatóságát bizonyithatjuk
a képekkel.)

32. II/a. A vár felé veiető szerpentin utat látunk. l-tintót
huz négy pejló. A korabeli ruhába öltözött fiatalasszonya
kocsissal vitatkozik.
(Tankönyv' 24/3.
feladat. )
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33.

b. Közvet lenül o vár alatt vagyunk. KőmUves kelemen
találkozik feleségéve 1. Ő már tudjo, hogy oz aszszony o halálba JCStt. A férfi kétségbeesetten
tépi
haját, o nő ijedten hátrál, szemeit o várra szegezve.

34. c. Tizenegy kőmUves kövere li Kelementől oz áldozat
végrehajtását.
A férj tehetetlen,
o törvényt
be kell
tartani. Az asszony sir: "mig bucsut veszek csak
addig várjatok" - kéri o"gyi lkosokct" .
35. d. Kelemenné asszony bucsuzik asszonybarátaitói.
A
szobo rajzo, o szereplők ruházata jól tükröz i o ballada szUletésének korát.
36. e. Szép kicsi fiától bucsuzik oz édesanya. Ugy nez i
gyermekét, mintha sohase akarná elfelejteni
o vonásait.
37. f. A szinhe ly ismét Déva váro. A kőmUvesek zárt gyUrUjében eltUnik oz asszony. A törvény
beteljesedett.
KőmUves Kelemen félrehuzódva áll. A vár meredek
falait sötét felh6'k veszik körül .
38. g. Ismét KőmUves Ke lemen otthonában vagyunk. Az apa
és fiu párbeszédét tükröz i o szituáció.
Bánat, szomoruság, gyász hangu lato tcslti be o szobát.
39.
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Ill/o. A gyerek keresi édesanyját Déva váránál.
Két
kezét o falak fe lé nyujtja.
LátomásszerUen megjelenik előtte o kedves arc.

40.

b.

A meghasadt földbe zuhan a fiucska. A vár
szelleme, az asszony ráborul, magához szo+
rítja.

(A képek segitségével a részletesebb vázlat-irást
segithetjük.
Ugyancsak lehetőségünk van a szerkezet tagoltabb bemutatására is. A Kézikönyv 13.
órája alapján alkalmazhatjuk
a szemléltetést.)
A pásztorfiu
(öná Iló foga Imazási óra anyaga.)
41. 1. Hun mondák ví lágát tükrözi a kép. Hajnal van. A
végtelen zöld mező mozdulatlan.
Alszik ember, állat. (Leirás szerkesztése,
a cselekmény szinhelyének bemutatása.)
42. II/a. Vászoninges pásztorgyerek áll a gulya mellett.
Előre dUlve figyel valamit.
43.

b.

A lesántult

Usző lábát vizsgálja.

44.

c.

A mező egyik részletét mutatja a kép. A földből kiáll egy kard marko Iota. Lángok veszik körül. A fiu térdreesve bámulja a szokatlan tUneményt. (A 42. -43. -44. számu kép a' cselekménysort, a főrész megfogalmazását
adja.)

45. Ill. A befejezést mutatjuk meg. Atti la diszes sátrában
vagyunk. Gárdonyi: A láthatatlan ember c. regényének leiró részletét komponálta meg a grafíkus-
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m,-!vesz: oszlopok,
trón, keleti szőnyegek.
A hun
király fehér gyolcsruhát
visel meggyszinU kabátkával.
Fején fehér posztósüveg ~ Előtte áll a pösz-etorfiu,
a megtalált
kardot nyujtja
feléje.
A vezér mögött hun főurak és a táltosok
csoportja.
Beckó vára
(Ieirás)
46.

Arany:
(Ieirás)
47.

Magas kősziklán
büszkén eme Ikedik
-a
szép,
tornyos vár. Körülötte
két fekete holló kering. Mélyen a vár alatt egy-két
ember,
akik szinte törpének hatnak ebben a környezetben.
(Tankönyv 31/4.
feladat,
Kézikönyv
16. óra.)
Az 1. iskolai dolgozatnak
is témája
lehet: Egy vár
regénye
cimmel.
Rege

a csodaszarvasról

A szarvasüldözés
rázolás szinben,
ze l, Ugyancsak
kép: Ott szalad

egy je lenetét
ragadtuk
ki. Az ábmozgásban
a mesevilághoz
áll köa dolgozot
előkészitést
segitheti
a
a csodaszarvas!
cirnme l .

Cwirke: A kis csalogány
(je Ilemzés)
48.
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A novella
kiinduló
szituációját
ul egy rongyos ruháju fiucska.

látjuk.
A fatörzsön
Sipot farag.
Erdő

huzódik mögötte.
189/3. fe Iadat. )

Háttérben

égő falu.

(Tankönyv

Figye Itessük meg a gyerek Ugyességét, tehétségét,
amelyet hazája védelmére használ fel.
49.

A szinhely a 48. kép. Német katonák faggatják
a gyereket.
(Kézikönyv 284/69. óra.)

50.

A kisfiut az erdőben rejtőzködő partizánok között
látjuk. Talán ez az ő családja!
KépzeltessUk el további sorsát! Mondják el a tanulók véleményüket,
jellemezzék a partizánok és
a kisfiu magatartását.

Fekete: Három fej kukorica
(jellemzés,
leirás)
51.

Háboru e lőtti szegényes polgári lakás rajza. Székek, szekrény, asztal, divány, cserépkályha a
berendezés.
Az apa az asztalnálül.
Előtte három cső kukorica. Ve le szemben akisfiu . A párbeszéd alkalmazására, s a férfi és a gyerek jellemzésének
megfi-gyeltetésére
lehet a szituációt felhasználni.
(Tankönyv 217/1. feladat.)

52.

A kukoricás éjszakai képe. A kisfiu kezében a
kukoricacsövek.
Aszinek, . formák, a félelemtől
felizgatott gyerek adja meg hangu lati tarta Imát a
képnek.
Me lIéknevek, igék, hangutánzó szavak gyüjtését
segiti elő a rajz.
17

53.
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A kukoricásból
rémUlten futó fiucska rajzát
Haszná Ijuk fe I a képet az esem-ény átéLésére.
(Tankönyv 217/2.
feladat.)

látjuk.

7. osztály
A kurucvi lág
(táj leirás,
mint o jellemzés

eszköze,

jellemzés)

54.

Erdős vidék. A bokrok körulölelik o tisztást. Itt von
o tábor. Háttérben sátrok, o Ido It ki pányvázott lovak.
A középpontbcn
pihenő katonák. Esznek, isznak, beszélgetnek.
Az egész kép szineivel,
fényével vidám,
sikerek utáni hangulatot tükröz .
(A Tankönyv 23/6. feladatát egésziti ki. Kézikönyv
13-14 óra anyago.)

55.

Formában oz 54. kép ismétlése. A hangulat ellentétes. Szürkeség, fáradtság, o letargikus érzést sugározza. A két képet önálló fogalmazási órán sikerrel
vetithetjük o melléknevek,
igék funkciójának megfigyeltetésére,
gyUjtésére. Figyeltessük meg, hogya
tájleirás,
o cselekvés előkészitő jellegét is betöltheti. Jobb képességü osztályoknál oz 1. dolgozot előkészitéséhez
is felhasználhatjuk
o képeket.

56. - Kulturtörténeti
vonatkozása
von o
két képnek.
57.
Az elbeszélésekből
és versekből jól ismert kuruc, labanc katona öltözékét beszélhet [ük meg o gyerekekkel. Dolmány, lóding karabély, sarkantyus csizma
stb.
•
A Tankönyv 23/2. feladatát szemléletesen oldhotjuk
meg o vetitéssel.
A Kéziktsnyv 16. órája által ajánlott kép olvasási ~yako.rlatához is kapcsolhatjuk.
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Csokonai: Zsugori uram
(a környezet,
mint a jellemzés

eszköze)

58.59.

A környezetrajz
a jellemzés .•... egyik döntő eszköze.
Csokonai fösvényének
háza táját ábrázolja a kép.
Nádtetejü,
málló vakolat, kunyhószerü épület. Foghijas fapalánk, gémeskut egésziti ki az elhanyagoltságot, sivárságot tükröző kompoziciót.
A magyar
Harpagon lakását is vetithetjük a tanu lóknak. A gerendás mennyezet, a töredezett butorok, a csüngő
pókhálók, a rágcsáló egerek felébresztik a gyerekek
ellenszenvét.
(Tankönyv 41/1. feladat, 41/2. feladat, Kézikönyv
19~22. óra.)

60.61.

Ez az ellenszenv fokozódik.
Bemutat juk a főhőst.
Nyugtalanító, rendetlen,
igény te len, elhanyagolt.
Sötét teki ntete, beesett arca nem ke It részvétet.
Ugy ut pénzes ládáján, mint az áldozatára
leső
pók.
Az arcot nagyitásban is megfigyelheti a tanuló.
Mohóság, düh, vadság keveredik vonásaiban.
A Tankönyv 42/3. feladatához
kapcsolhatjuk a két
képet. A Kézikönyv tervezése kapcsán a fogalmazás
(Ieirás, jellemzés) el6'készitéséhez is felhasználhatjuk.

Petőfi: A té Ii esték
(a leirás képekre bontva)
62.a.

20

Koldussá lett a föld, kirabolta a téP'. Ezt a hangulatot idézi a hóesésbe süppedő táj. A téli vi lág
dermedt mozdulatlanságát
egy-egy subás parasztember hazafelé menő' alakja töri csak meg.
II

63. b. Bent vagyunk a szobában. Mi Iyen bo Idogság! Mi nden kis kunyhó egy tündérpalota.
Gyerekek· játszanak a bubos kemence körül. A kis asztalnál fiatal
pár tervezgeti a jövőjét. A családfő akomákkal
.iszogat. A sürgő háziasszony kinálgatja ó'ket. Szintézisben látjuk a képen a téli esték csendes derüjét,
kedves időtöltését.
(Tankönyv 115/4. 6. feladat.)
64. c. - A szintézis után pi Ilonatképek jönnek. Részlete65. d. ket látunk. A kis asztal mellett ülő fiatal pár
halkan, bizalmasan beszélget.
A gyerekek játszanak.
Egyik kártyavárat épit, másik babát ringat, IIUzi pi 1langóit a boldog je lennek" .
66. e. A szolgáló szitál a konyhában. Egyszerü, derüs, vidám helyiség, mázas cserepek, edények szinessége
tesz i megh itté a hangu latot.
67. f. A fe lvi lIanó pi Ilonatképek után a kinti tájat láthatjuk az ablakon keresztül.
"Esik a hó, mégis fekete
az utca .. II, egy-egy látogató megy csak hazafe lé.
A befejező kép összekapcsolja a szerepló'ket a hovos ;
téli világgal.
(Tankönyv 115/4. feladat.)
Arany: A walesi bárdok
(szerkezet és jellemzés)
68. - 1. a-b. Az e 16'készitést idézik fe I a képek. Fakó 10.•.
69.
ván Edward, a király megérkezik Wales tartományába.
Fényes kisérete, a diszes felvonulás ki~,
hangsu Iyozza a tájba sUppedt kis házak némaságát,
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kihaltságát.
Montgomerybe
tart az uralkodó. A vár fekete szil.uettje komoran néz a hódítók seregére. (Tcnkönyv
168/1. fe ladat.)
70.
71.
72.
73.

- II/a-b-c-d.
A bonyodalom és kibontakozás képei.
A walesi főurak vccserétvednek
a király tiszteletére,
de nem éltetik a
- zsarnokot. A lovagterem mozgalmassága, az asztalokroskadozása
mellett figyeltessuk meg a király
és vendéglátói
közötti feszültséget.
A robbanás a bárdok énekével következik be.
A három különböző tipusu énekes mozdulatával
a
meg nem alkuvást, a nyi It szembeállást
tükrözi.
Énekük hatását érdekes megfigyeltetni c gyerekekkel. A 71. képen a király előrehajol.
A 72. -en
félig álló helyzetben
látjuk, a 73.-as kép az önuralmat elvesztő zsarnokot állit ja a szemünk elé.
A walesiek teljes egyetértésével
találkozik a bárdok éneke. Jól érzékelhető az angol és a leigázott nép képviselőinek
magatartása.
Igy csoportos
jellemzésre is ad lehetőséget.
A Tenkönyv ide kapcsolaható feladata: a 168/4.
és a KézikéSnyv 75. órája.

74. - e-f. "Máglyára,
ki ellenszegül,
Minden wales
75.
énekest!"
- Ez a király itélete.
A képek
a kigyulladó máglyák fényétől izzanak. A ballada tetőpontja ez.
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76. - 11/9 . -Ill. A mego Idást tarta Imazzák a képe k . A
77.
zsarnok király menekUlését, meg8rUlését
ábrázolják.
Hallucinációk,
viziók gyötrik az uralkodót.
Ezekkel viaskodik.
BUnéért igy bünhédik l
Jókai: A nagyenyedi két fUzfa
(egyéni és csoportos jellemzés)

78.

A nagyenyedi hires kollégium fizikaszertárának
a
képe. A szem lé ltetóeszközökrdl
következtethetunk
a XVIII. századi tudomány - oktatás he Iyzetére.
Az ablaknál a két .diék főszereplő.
Teljesen ellentétes tipusok. (Tankönyv 173/1-2.
feladat.)

79.

A labancsereget
látjuk vezéréve 1, Traytzigfritzigge 1.
KitUn8 lehet8séget ad a jellemzéshez.
FigyeltessUk
meg ruházatát.
Az összerabolt holmikat, arcának
durva vonásait és mezitlábas szedett-vedett
seregét.
(Tankönyv 180/1. feladat.)

80.

Bórembukk,az alvezér a kép központi alakja.
Piszkos és z..UIlött. Bérködrnön a ruházata,
kezében
hatalmas tag ló, a lábán sarkantyu. (Tankönyv 180/
1. fe Iadat. )
<:«
A kép kitun8en el6'késziti az iskolai dolqozorote
II Jönnek
a lobcncok I" cimme 1. - Igy mint szemtanu irhat a gyerek a képek segitségével.

81.

Az enyedi

t,emplom tornyából

néz le Klárika

az á~-
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vó várra. Ő veszt eszre o gyülekező la'bancokat
közeledő ellenséget.
(Tankönyv 181/5. feladat.)
82.

•

I

o

A két csoport, o diákok és labancok harcát figye 1hetik meg o tanu lók. A füzestől, o pataktól nem
messze, egy tisztáson du I o küzde lem. Rendkivül
tarka .hadsereg ez! Változotos fegyverekkel folyik
a verekedés.
Kard, ócska puska, fütykös szerepel.
Elszánt r egyben komikus ölre menés! A Tankönyv
185/1. feladatához és o Kézikönyv 78-80. órájához használhat juk fel a főleg jellemzés és leirás
gyakorlását segitő képeket.

Jókai: A kőszivü ember fiai
(egyéni .és csoportos jellemzés,

leirás)

83.

Baradlayné jellemzéséhez
villantunk fel egy képet.
Ötven év körü Ii, előke lő .nernescsszonyr látunk.
Arcán rendkivüli komolyság és gyöngédség keveredik. Kastélyának ebédlőjében vagyunk, amelyet
kórteremnek rendezett be o sebesü Itek számára.
Mago is ápolja, kötözi oz ide került hős honvédekeket.
(Tankönyv 191/3. fe ladat I Kézikönyv
83. óra.)

84.

A legidősebb fiut, Ödönt mutatjuk be o gyerek
által legjobban kedvelt részlettel: küzdelmét
a
farkosokka I.
Kiszolgá Itatottságát
bátorságát,
le leményességét értékelhetik o tanulók. A kép feszültségét o szinte
reménytelen szituáció szo lqé ltctjo .
(Tankönyv 191/3 fe Iadot. )
I
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85.

A középső fiu, Richárd hazatérését tükrözi a rajz.
Az édes hazai földet csókkal köszönti a fiatal tiszt.
(Tankönyv 191/3. fe ladat.)

86.

A legfiatalabb,
Jenő áll a hadbiróság előtt. Méltóság, nyugalom, szomoruság a vonásain . (Tankönyv
191/3. fe ladat.)

87.

A regény egyik legnegativabb
figurája, a központi
a lak: Ridegváry Bence. Elegáns, szikár, arca "0tyaian jóságos", Jenő sorsát irányitja . (Tankönyv
191/8 fe Iadat. )

88.

A
bosszuáHó Alfonzina
érkezik
- meg az aradi hóhérhoz. Divatos uti ruhában ül Haynauval szemben. Richard fejét kéri. A tábornok bekötött fejjel
hallgatja az ifju nőt. (Tankönyv 191/8. feladat.)

89.

Az isaszegi ütközet szinhe Iyének
ábrázo lását látjuk. A Királyerdő vadrózsabokros,
bükkfás, szederindás foltjai között a letaposott,
legázolt rét huzódik.
Itt folyt a harc! (Tankönyv 191/6. feladat.)

90.

Eudavár ostromának egy epizódját ragadta
A várfalnál lábtón kapaszkodó honvédek.
tete jén Baradlay Ödön. A harc heves. A
érződik a rohamozáson. (Tankönyv 191/6.

ki a kép.
A hágcsó
győze Lem
feladat.)
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8. osztály
Aján lott olvasmányok

Móra:

Rab ember fiai

91.

A láp vi lágát ábrázolja a kép. A szigeten
öreg jobbágy a két gyerek-ifjuval.

92.

Apafi Mihály fejedelmet
hősökke I és Murmuccal.

Defoe.:

mutatjuk

az

be a gyermek-

Robinson

93.

Robinson a tajtékos

94.

Pénteket tanitja Robinson. A "vcdernber"
porog lábainál és figyelmesen hallgatja.

Mikszáth:

tengert

nézi

I

megmenekU It.
ott ku-

A gavallérok

95.

Csapiczkyt,
a vőlegényt mutatja be a rajz. Éles
ellentétben
á II a szoba szegénysége a fiatal férfi
eleganciájával.
Esté Iyi öltözéke,
ci lindere, lakkcipője kirí környezetéből.

96.

Az eskUvőre robogó négyes fogatokat látjuk. libériás kocsísok ulnek dölyfösen a bakon. KitUnően öltözött asszonyok, férfiak az utasok.
Háttérben magasodik a nemesi kuria. Oda igyekeznek.
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97.

Köze Iről látjuk a lazsányi kast é Iyt. Kiábránditóan
elhanyagolt.
Ablakai ki ttSrve r hiányzik a ráma. A
zsinde Iyt benőtte a moha. A kert se kü lönb. Gaz,
lompos cselédek, töredezett kerités árulkodik
a
pénzte lenségről.

98.

Az esküvői ebéd a kép témája. A fiatal pár körül
az egyenruhás, estélyi ruhás násznép. Szolgák sürögnek-forognak.
Az asztal roskad az enni - és innivalótól.

99.

A kártyaszobában
vagyunk. Az egyik aszta Iná I tarokkoznak, a másikná I ferbliznek.
Pénz, ha lrnocskök
tornyosulnak a zöld posztón.
Kibicek izgulnak a játékosok mögött. A másik szobába is át lehet látni. Táncolnak a fiatalok.

100.

A józan regge I szürkeségében térnek vissza a vendégek az esküvőről.
Nincs már libéria a kocsisakon, hiányoznak a fényes
lószerszámok. A ruhák' törődöttek,
az arcok fáradtak. Vége az ünnepi szinjátéknak.
(Az ajánlott olvasmányok képeit illusztrációnak,
gulatkeltésnek,
egy-egy részlet megbeszélésének
ditásához haszn6-lhatjuk.)

. hanelin-
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A képek

témái:

5. osztály
Népmese: A jámbor ur és a balga szolga
1. A szolga lakomája
2. A gazda megérkezése
Móra: A didergő király
3. 1.
A trónterem
4. II/a.
A király tcndcsodölvol
5.
b.· A király udvari bolondjával
6.
c.
A tUzelés
7.
d. A falvak pusztu lása
8.
e.
A kislány és az uralkodó
9. Ill.
Az uralkodó együtt ünnepel
Petőfi: Falu végén kurta kocsma
10. Az alkony
ll. A kocsma be Iseje
Dickens: Twist Olivér
12. A szegényház ebédlője
Molnár: A Pál utcai fiuk
13. A grurid
14. Mpi játszótér
15. A gittegylet
16. A füvészkert egy részlete
17. Nemecsek megfUrdetése
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népével

18. A hadi terv rajza
19. Boka és Áts Feri csapatai élén
20 .. Nemecseket haza viszi édesanyja
21. Boka Nemecsek betegógyónól
Lestyón: A
22. 1.
23. II/a.
24.
b.
25.
c.
26.
d.
27. Ill.

vadószkaland
A vadószhóz belseje a vadósszal
A fiuk a vadósznól
A vadósz és az e lnök megbeszélése
A leshely
A kutya meneku lése
A téli erd6 eseményei

6. osztóly
NépmUvészeti alkotósok
28. Népviseletek
29. Himzés, faragós ...
K6mUves· Ke lemenné
30. 1/0. Déva vóra
31.
b. A leomlott falak
32. II/a.
K6mUves Kelemenné uróhoz hajtat·
33.
b. A férj kétségbeesése
34.
c. A k8mUvesek követe lése
35.
d. Az asszony bucsuz ik barótn6it61
36.
e , Az asszony bucsuzik kisfiótól
37.
f. A "törvény"
beteljesedik
38.
g. AZ,apa és a fiu talólkozósa
39. Ill/a. A gyermek a felépUlt Déva vóra el6tt
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40.

b. A földanya

A pásztorfi
41. 1.
42. II/a.
43.
b.
44.
c.
45. "1.

u
A
A
A
A
A

magába zárja

hajnali mező
pásztorfiu gulyájával
sántiká ló üsző
kard megta lá lása
pásztorfi u Atti la sátrában

Leirások
46. Eeckó vára
47. A csodaszarvas
Cwirka: A kis csalogány
48. A sipot faragó gyerek
49. Akisfiu és a német katonák
50. A partizánok között
Fekete: Három fej kukorica
51. Az apa és akisfiu
52. Akukori catáb la képe
53. A menekü lés
7. osztály
Kurucvi lág
54. Kuruc
55. Kuruc
56. Kuruc
57. Labanc
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tábor a győzelem hangulatával
tábor a veszteség hangu latáva I
katona te Ijes fegyverzetben
katona teljes fegyverzetben

Csokonai: Zsugori uram
58. Zsugori hózatója
59. A kunyhó szobója
60. A pénzeslódón kuporgó fösvény
61. Zsugori premier pló nban
Petőfi: A té Ii esték
62.
A téli tój és a téli falu képe
63. b. I A szoba belső képe a nagy aszta lia I
64. c.1 Fiatal pór a kis asztalnól
65. d.1 Gyerekek a kemencénél
66. e.1 A konyhóban szitóló szolgóló
67. f.1 Kitekintés a szobóból

a';

Arany: A wa lesi bórdok .
68. I/a. A kiróly a leigózott tartomónyban
69.
b. Edwárd Montgomery vére alatt
70. II/a. A vacsora
71 .
b . Első bő rd
72.
c. A mósodik börd
73.
d. A harmadik bőrd
74.
e. Az énekesek elhurcolósa
75.
f. A kigyu ló móglyók
76.
g. A vógtató kiróly
77. Ill. Az őrült kiróly lótomósai
Jókai: A nagyenyedi két füzfa
78. A két diókhős a fizikai szertórban
79. Traytzigfritzig
80. Bórembukk
.
81. Klórika a toronyban
82. Anagyenyedi
diókok és a labancok

összecsapósa
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Jókai: A kőszivU. ember fiai
83. Borod Iayné sebesU Iteket ápo I
84. Ödön kUzdelme a farkasokkal
85. Ri chárd hazatérése
86. Jenő a vészbiróság előtt
87. Rideghváry Bence
88. Alfonzina
89. A királyerdő
90. Budavárostroma
8. osztá ly
Képek az aján lott olvasmányokhoz
Móra: Rab ember fiai
91. Alápon
92. Az erdélyi fejedelem

és a gyerekek

Defoe: Robinson
93. A menekU lés
94. Robinson és péntek
Mikszáth: Gavallérok
95. A vőlegény
96~ Négyesfogatok a násznéppel
97. A kastély pusztuló képe
98. Az esküvői köszöntő
99. A kártyaszoba
100. A leleplezés
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