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A ,képek

témá i:

L .'Aratás
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14.
15.
16.
17.

idején, szép holdvilágos éjszakákon kint a
szérün egyéb se járta, csak a Kuc'kó király története •
Aki csak épkézláb ember volt a faluban, az mind
elment honvédnek . . .
Nem gyerekjáték a háboru • . .
J\Jlégis csak voltam ám én Kossuth Lajos katonája ...
Kossuth Lajos azt izente, elfogyott a regimentje •.•
Gyere, Palkó, katonának,! ...
Egy zsák korpát cipelthaza,elé
Szomoruan meresztette ránk a nagy kék szemét . . •
Vállára kapta a zsákot .•.
Német lett az ur az országban, bujdosott előle a
szegény honvéd • . .
A fényes tiszti ruhát felcserélte
szegényembergunyával .•.
Beállt halászlegénynek
Galambos Imre halászmester
uramhoz . • .
Oe mesét se hallottunk még soha olyan szépet •••
Léket vágtak a Tisza jegén
Ellenség jár •..
Nyomomban vannak . . •
Ha odavezebz bennünket •

1

18.

19.
20.
21.

2

A három katona közrefogta a gyereket I ugy vágtak
neki az éjszokönok
• • •
Szép csendesen beleeresz.;tette magát abba a nagy
lékbe ...
A jeges viz még csak nem is loccsant - az aranypénz a iégre dobva • . •
A halászok másnap reggel. ...

II.
A képek felhasználásának

lehetőségei

és módjai:

A Tanterv

a 6. osztályban a jellemzést ől lit]o az
iroda lom tun itás középpontjába:
"Tudjon összefüggő jellemzést adni a tanu ló az epikai alkotások legfőbb alakjairól,
életkorának megfelelő szinten biztonsággal
itélje meg ezeknek az irodalmi hősöknek társadalmi hovatartozását •••
II

" •••

Ismerje fel az irodalmi hős tulajdonságait.
eljárásait-(a
kulsó leirás, a környezet
iröso , beszéltetés,
cse lekedtetés) •.• "

ir öi jellemzés

-

Az
le-

Állandó

cél marad a jellemzés gyakoroltatása
sz öbon
Továbbra is felszinen tartjuk a tömöritést és
a részletezést.
A fogalmazási lsrnere teknél c 6. osztályban követelmény a főrész tagoltabb meqszerkesztése , igy
azt is gyakoroltat juk.
és irásban.

Természetesen a készségfejlesztés
érdekében a szókincs-amondatalkotási
gyakor!cüok ismételten szerepel--

fej lesztés,

nek.
Ezeknek o követelményeknek
meqvo l ósi tősét tükrözik a
Tankönyv feladatai s a Kézikönyv tervezése.
A fenti célok
hatékonyságát akarja n~:5~elni a képsor is.
A fő cél a történet etikai vonatkozásának
átélése, oz
1848/49-es harc győzelmének,
bukásának bemu íc tőso • Mindezt a képsor csodálaros áttétellel
egy Tisza menti falura ve=
titi, ahol ti gyerekek párhuzamosan játszék, élik a felnóftek
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A kis Kasza Palkó hősiessége
ben egy nemzet hősiessége és trcqédiöjo ;
tör téne lrné+,

és tragédiája

egy-

A történetet keretbe helyeztük.
Az 1. kép mutofjc ,
sugalmazza a gyerekeknek,
hogy Kuckó király története
szájról-szájra
vándorolt, éppen ugy, mint a népköltészeti
a Iko tásoké .
A 2,3, 10, 15-ös képek a történelmi kort idézik. Ezek
adják a szabadságharc képi átélését.
Dicsőség, győzelem,
bukás! A történelmi időkben való tájékozódás általában nehezen megy a tanulóknak,
igy az áttekintésben,
tájékozódásban aktiv szerepet játszanak CI felidéző képkockák.
Természetesen Kasza Palkó jellemének fel tárásaés
megbeszélése a központi anyag. (Tankönyv, 180/4.) A diapozitiv-sorban
is azok a képek dominálnak, amelyekbőlár··
nyaltabban,
mélyebben ismerhetik meg a tunul ók ennek a
félszeg kis könyvmolynak emberi nagyságát: 6,7,9,
ll,
12, 17, 18, 19, 20-as képek.
A kiienc kép tartalmilag teljesen tükrözi a mórai ábrázolást, az iró vé iernényé r, hősének szer e te tét ,
Vigyázzunk arra, hogya müvészi képek élményének
hatása alatt ne kerüljön háttérbe az írói szöveg. A keltő
egyUtt vezesse el a gyerekeot az elemi esztétikai mozzanatok, a részvét, ez önfeláldozás
stb. átélésére, egészen a
katarzisig.
Szükség van erre a mély identifikációra,
mert
Kasza Palkó halála, felmagasztalása
az alkotó aktiv hazaszeretetnek is kézzelfogható
bizonyiJ-ása. A mai gyerek vele
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Igy fog .különbséqe t tenni CI tunulö
a hősködés
és a hősiesség közö t+, igy tanul meg ité lni SCI:öt osztálytársairói,
s vé>
leményé t kieme In ittsztereotip
szürkeséqból
(Tankönyv
'l80í3)
s !'alán eljur az önnevelés
lehetőségének
e lindi rősőhoz is.
f

f

Miuf'éin az onyagot a, Kézikönyv
két óróra tervezi
a második órát a készséqfej lesz tésre --,1!itsuk be. .Jö lehetőség
ki-·
nálkozik
a csoportos foglalkoztotásra.
1

Különbözó

megfigyelési

szempontoker

a.í

Hogyan tükrözi CI táileirás
kását?
(A képek sz inherőse
tése, szöqyuj tés,) Közepes
nyen elvégezhető!

b.í

Az idegen,

lehel' adni:

a szabadságharc
győzelmét r buinak, hangu latának
megfigyel teképességü
osztályoknál
ez köny-

német katonák
viselkedésének
megfigyeltetése
(;
17, 18'--05 képek vetitéséve!
és szóqyüjtés , mondorc.l+
ko+ös abelolakadók
gyUI>Ietének
kifejezésére.
Csck jobb
gyerek-1lnyagnál
elV'égezhető
fe!oda!' ez/
hiszen a csopor>
,'1'";
horuozzo
I
tos .le II ernzes; pro bIemcll'IKolat
,
15,

G.í

Mi a különbség
a kis "generális"
és Kcszo Palkó cseleke··
detei között?A~,4f
5 Ó, 8., 21-es képek bemutatásával
véleményüket,
ifé le+üke t lrj ők meg.
j

Tisz rözódnck

olyan

fogalmak/mint

hősteti" és hősködés.
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,qZ egész
ne r hátterének

osztályt
me qrnoz qotó szempont
lehet a törtékiemelése;
azaz arájat
tükröző képek ve--

ri tése.

t-\ koronyör

vidám sz ine , a viz fényei r CI tél kopörsö- .
ga, szürkesége
biztosítja
az események
időbeliségének
képi
bemutatásá-t.
Fontos ez a megfigyeltetés
a tanuló időérzékének fej lesz tése szemponrjöból
, Itt is lehet gyakoroitatni
(IZ időhatározó
sz ókc+, ome lyek pontosebbő teszik a tanu"·
lök szó- és írásbeli kifejezőképességét.
Amig az 5. osztályban a leirással
kapcsolatban
főleg a térbel iséqen volt a hang~'
suly, addig a 6. osztályban
szorosobbun
kapcsoljuk
CI leirás··
hoz az időbeliséget
is,
Az órákon a kép és szöveg kapcsolásóval
olyan komplex
-esztétikai
nevelés
lehe tóséqé t adtuk meg o fentiekkel,
eme..
Iyek komoly szerepet
iáf'szanak a tanulóktudatának
formálásában.
eszközökkel
és korszerü
a tcnitös ] órában rejlő időtartalékot
tervezéssel
kell elju trotni a gyereket
inek elsa(átiMsóhoz.
Kor szerü
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módszerekkeJ
lehet csak
feltárni.
Gazdaságos
a Tanterv köve te lménye «

! 1/ ,
A képek

tartalma:

A. képsort Rogánné Szobó Ágnes és Rogán Miklós gra'Fikusmüvészek
készitették.
Képeik a témát formában és szinben sokrétUen r gazdagon,
nagy átél tséggel ábrázolják,
tökéletesen
fejezve ki Móra Ferenc irói vi!ágképét.
1, kép:

A népköltészeti

alkotások
egyik böl csó]e
a szinhely • Ott vagyunk aszérün.
Holdvilágos,
ezüstt.s éjszaka van. A pihenés
órái ezek,
amelyek
átmenetek
az álomba. is. Asszonyok,
férfiak,
gyerekek
"mesét" hallgatnak.
Talán Móra édesapja
is
ott ,van a fiuk közö+t,
A multat idézi az

osz öreg ember:
Kuckö királyról
2. kép:

szól a története.

1848! Egyik napról

a másikra támadt a
hadsereg.
"Most szép lenni kaMerj- Kossuthnak
verbuválnak"
hangzik
az ének"
és gyülnek cr férfiak a
zcsz! ó alá.
t'./ em ke IIe tt már fogdosn i a
kctonóknok valót!
Vidáman I boldogan,
önként vállalják
a haza védelmét.
(Kézikönyv I 282/67. óra)
nemzeti
tonának,

3. kép:

Diadalmasan
nyomul előre ez a hadsereg.
Pökozd,
Vác
Isaszeg
a tavaszi hodjörc t
dicsőséges
állomásai.
"Dehát hol vette ez
f
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•

I

~

j Oi<Jll •
• • ,1
nép 02, ki eszével,
;·aiáléh.ny ~ürfcJng[övol , [öckcrctővol , sz e lieméve l-védi , siet--

j'etír
in'ti buzditja;
őrzi imódott hadseregét.
•
véluszo] az iró. A képpel kepesoletbon
idéz-o
zük fel a tanulók történelmi
ismereteit
is.
j

4. kép:

A magyar nép összefogőso
még agyerekeket
is öl lásf()gk~lásra készteti
f~ősi cselekedetek-·
re birja.
Ez mutaj'kozlk m~~g CI [ötékukbcn
is.
I

Dromo tiz dljók

ci győ~tes

A némerek

csatákat.

szerepé+ csak a h irckozn í nem tudö fUzfák váílaljék.
Azoket rohcmozzc CI kis generális
mez irlőbos csapatával.
(Kézikönyv,
óra, Tcmkönyv I 1. feladat)
óó

,

5. kép:

morcd a gyerekek
legjobb és leg-o
nemesebb sz órokozőso • Nem tudják soho megunni. Ugy mcsircznek a falu utcáján énekelve,
mint az igazi felnőttek.
Dob, zászló,
csillogó
szemek,
mosolygó csszonyorcok
teszik sz inessé
CI menerelést.
Iv\i Iyen büszke o kis generó! is 1
PaHognak a vezényszc.vck
_. készülnek
a dönrő
ülk(Lz:E;~'1re! (A bevezetés
lömör itését
lehel' gyakoro.l;:atni CI kép o lepjőn és fel lehet frissiteni
a Kossvth-nötdk
cimeit,)

6. kép:

A novella főho'sej' mutatjuk be: Koszo Pc lkör.
Nagyon szegény" Ezt CI berendezés
rnegfigyelrerésébó l is meg61klpithatiák
CI tcnulök
, (Agy,

A katonásdi

asztal,
mécses, bögrék,
stb.) Édesanyja
gyapjut nyir. A fiuesket a kemencéhez
huzódik félénken.
A kis generál is vitázik
vele, hivjaa
"honvédjoihoz
" - játszani.
Palkó védekezve
szoritja
magához könyvét,
nem hajlandó
a gyerekekkel
elmenni.
(A
két gyerek különbözó'
egyéniségének
megbeszélésére
már itt sor kerülhet
a szógyüjtő feladatok
segitségével.)

7"':8, kép:

Ujabb csata után fáradtan
érkezik
a kis
"hadsereg ", Szembetalálják
magukat Palkóval. Éppen egy zsák korpát cipelt hazafelé a malomból.
A fiucska megriad, reszketve hátrál a "sereg" elől. Azok üvöltve rávetik magukat
"végre igazi ellenség"
- kiáltják.
A zsák a földre kerül.
Nagyon egyenlőtlen
a küzdelem.·
A megszégyenitett
Palkó riadt,
könnyes szeme muto t]o
ezt. A kis generális
nem lehet büszke erre a
könnyü győzelemre!
(Tankönyv,
180/3. feladat,
Kézikönyv,
66. öro , )

9. kép:

A vállára

kapott korpászsákka I sirva indul
hazafele . Koszo Palkó.
Mögötte
hadonászó,
megvadu It gyerekek
csoportj a. Gyávának,
a.nyámasszony
ko tonöjönok , hitványnak,
gyengének bélyegzik
a kisfiut.
(Egyéni és csoportosjellemzésre
is alka Imas ez a kép l )
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10. kép:

A ,_kettéosztolt
kép a szabadságharc
bukását
és annak következményeit
mutatja be. Német
lesz az ur az országban,
bujdosik előle a szegény honvéd,
ki' merre lát.
Ebbe a kis faluba is elvetődik
egy bujdosó
honvédtiszt.
Megnyilnak
akis
házak ajtai,
és
befogadj ~k a meneküló+,
(Fontőz iofe] l esztő
szóbe l i fogalmazást
kapcsolhatunk
ehhez CI képhez. Mit kérhetett,
mint mondhatott
a tiszt CI
befogadóknak
?)

ll. kép:

A halászok

12.

Az őszi

kép:

13. kép:

tanyáján
vagyunk.
A bujdosó
lrné-:
nyeiről mesél. A közösséq sz omjosun, issza Q,
szavát.
A kis Palkónak többet jelent ez _ mint
a könyvek be+Ui , Eleven történelem
fogalmazó'dik meg lt+, Ugyanilyen
lelkes hallgettó a kis
generális.
Oe ő se hordja már a rézgombos e+
gyenruhát!
A kép sz in te tükröz i az elmult harcok fe sz ü Itségét,
a szabadság
el ti prását.
é

Tisza-part
képe. A füzek hullatják
levelüket.
Folyik a hc löszo t, Nctgy esemény ez
a falu életében.
Ott
vannak mind a férfiak.
Velük dolgozik
a bujdosó tiszt is. A gyerekek
bámészkodnak.
Várják CI halász.lét.
Ennyi a 5ZÓrakozásu k csak.
j'\l in cs kedvük
a sa tnya fákat
párviadalra
kihivni 1 Elmultak a győzelem derüs,
viharos nopjc i l

Palkó mindenült
olt van, ahol a honvédtiszt ,
Szinte apa és gyermeke
viszonyaioh;
I ki közlUk .
Az árva kisfiu t kdán a magáé he lye+t tanit'gatja

~----~---'--~----~~

a menekül6. Könyvet válogat nekl , magya-til
ráz, mesél agyereknek.
Az pedig minden
szabad idejét a halászházban
tölti. (Önálló
fogalmazási téma is lehet. Pórbeszéd gyakoroltatására igen alkalmas. Felhasználható fogalmazási gyakorlóórán is.)

14. kép:

'15. kép:

A téli Tiszánál vagyunk.

A hó és jég birtokba vette a vidéket.
(Érdekes itt is megfigyeltetni a szinek eddigi változásait,
azaz
az időbefiséget .) A halászok lékvágással birkoznak. Vastagon befagyott a folyó. Nem
könnyü a munka. Mint máskor, mos is ott
dolgozik a honvédtiszt.
Valami nyugtalanitja.
A messzeségből feléjük közelednek.
Lovasok?
Katonák? Németek? Mit keresnek erre? Ezeket a kavargó gondo latoka t a kép seg it. ségévei meg lehet fogalmaztatni a tanu lókkal. Igya reprodukálás mellett [eheróséqük
van önálló fogalmazás szerkesztésére
és ct
fantázia fejlesztésére
is. KitUnően lehet a
menekült lelkiállapotával
kapcsolatban 1'0konérte r mü szavaka t gyUjten i •
Kiadhatjuk egyéni feladatlap,
vagy csoportos foglalkozás témájának is.
A német katonákat

látjuk a hóval boritott
országuton. A táj teljesen elhagyott. Az állatokon; az embereken a fáradtság nyomai. A
téli falu pislákoló fényeis fehér füstcsikok látszanak.

II

16-17.

18.

19.

12

kép:

kép:

A három megszá/ló
katona célhoz
ér+vVesz e+ ,delemben
a honvédtiszt ! Ő érte jöttek! Megint
--,
menekülnie
kell! Dermedt mozdulc+lcnsöq
a szo- bában. Az ellenség jelenléte
most döbbenfi rá a
ház apraját
- nagyját a valóságra.
S a három idegen katona a félénk,
megrettent
Palkót rohanja
le. Mindez szerepel érzelmileg
a képen: fenyegetés, csöb irös , judáspénz,
iszonyatos rémület
és kilátástalan
harc az egyenlőtlen
erő-csopor;",
tok közö.tt , Egy félő gyerek és a hatalom, az
erőszak áll egymással szemben.
(Tankönyv,
180/2. feladat)
I<itünő lehetőség a metléknevek jellemfestő
hatásának,
s a helyesen megválasztott igék szerepének
bemutatására.
(Kézikönyv/66.
óra)
A tetőponthoz
közeledUnk.
Kis hősünk a hóesés
ben a Tisza jegén gyalogol.
Az életből a halálba! Micsoda harc lehet a lelkében?
1 Fél, de
iegyőzi önmagát,
mert meg kell mentenie felnőtt barátját.
Látni alig lehet, olyan nagy a
sötétség.
Futni se tud, otta három katona szo>
roson mögötte.
Hogy Forduljon szembe az uldözőkkel?
Érzi testi gyengeségét!
Ekkor ismét felvillan benne a lék képe, megvan a megoldásI. '
Most már nem fél! lépései határozottak,
cél tudarosck , Mit is mondott az öreg halász: "A makkosi
töltés irányában,
ha bele akarsz fulladni".(Jobbosztályoknál
a kép kapcsán megpróbálkozhatunk
Pclkö lelkiállapotának
részletezésévei.
)
A lék fekete négyszögét
látjuk.
ketéssel fészke/ődik
börtönében.

A viz apró reszPalkó megtalálja

az egyeJlen megoldást. Összeszoritott száj[o] ereszkedik a jeges vizbe, hogy maga után
csalogassa az üldözőket • A viz még csak nem
is loccsan, a gyerek még csak el se sikolf]o
magát.
20. kép:

Odavesztek a németek is. Észre se vették,
hová jutottak, mire a viz ,összecsapott a fejük fölött. A jégre dobva ott csillog az aranypénz, még a halálba se akarta magával virini
Kuckó király. (A megoldást e lbeszé lés formá. jábon is ujra fbgolmoztothotjuk.)

21.

A reggeli fényben halászok állnak a lék szélén lehajtott fejjel. Értik az eseményeket, s
nagyon fáj a szivük a kisfiu miatt. Mozdu-'otukbon a bánat mellett ott huzódik a tiszteletadás. Hőssé vált előttük Polk6,_okiről azt hitték, hogy áruló lesz. A kis generális hidegtől,
sirástól vacogva néz a vizbe. Keze tisztelgésre
lendül. A volt "vezér" tiszteletadása ez a szabadságh~rc kései mártirjának.
(Fantáziafejlesztés:
Milyennek látja a kis generális Palkót?)

kép:

Érzékel tessük a tanu jókkal Móra elbeszélésének népi ih letésér,
c mesemondó izzó hazaszeretetét,
amely két-három emberöltőn
keresztül sz öl a ma ifjuságához.
Összefoglalva: A képekkel, a Tankönyv és Q Kézikönyv lrányitásával a következő feladatokat végezhetjük el: a főhős jellemzése,
tömöritő és részletes tartalomelmondás,
párbeszédes részek interpretálása, szökincsfej lesztés , mondctc lkorős , önálló, fantáziát
megmozgató elképzelések,
csoportos jellemzések és a lelrösok
ismétlése az időt érzéke lte tve ,
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