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a habokkal - viharos tengeren part-

Part udUi6kkel, távolabbr61,
Magasb6l fényképezett
Vidám hajózás
Távoli város fényei

délután

tengeri UdU16

A képek felhasználásának lehet6ségei és m6djai
A 37 képből álló diafilm felhasználható Katajev: Távolban egy fehér vitorla c. regényrészletének illusztrációjaként az ált. isk. 5. osztályában, valamint a leiró
fogalmazás tanitásához kiván segitséget nyújtani. ~
ális szemléltető anyagot ad a leiró elbeszélés és az
elbeszélő leirás tanitásához.
A leirás fogalmának tisztázása után kerül sor

Katajev:

Távolban egy fehér vitorla c. regényrészletének feldol~
gozására. A részlet alkalmas arra. hogya le:irásrólt.a

c•

nultakat elmélyitsüko A tanitási óra

oktatási oolja ha~

tározza meg, hogy a képanyag mely részleteit
fel a nevelő. A témák megjelölésénél ezért

használja
van nagyobb

távolság egyes cimek felsorolása között. Az összetarto~
z6 egységekre igy akarjuk még külön felhivni

a figyel-

met.
Szeretnénk kartársainknak ajánlani azt, nogy sem pedagógiai, sem didaktikai szempontb6l nem lenne helyes a
filmet egy tanitási órán teljes

egészében

levetiteni.

mert
- a sok kép megosztaná a tanu16k figyelmét,
- a tanár magyarázatára sem adna elég lehetőséget.
megnehezitené az irodalmi szöveg és a képanyag párhuzamos használatát.
/Arra pedig

mindig

vigyázzunk, hogy
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még a diafilm bemutatásakor is az
irodalmi szövegnek kell
nia az órán, és a

uralkod-

vizuális anyag

az irodalmi képek rögzitését szolgálja.
A diafilm - egyes képkockák - bemutatása előtt a tanulók megismerkednek a regényrészlettel , sőt t ha akad, az
osztályban olyan tanuló, aki

a

t engez-r

e I kapcsolatos

személyes élményeit elevenitheti fel, ne tauIa aszuk
meghallgatni.

Ha ilyen nincs, elevenitsUk

latoni képeket, sKatajev

fel a

regényrészlete alapján

eJ.
ba-

hiv-

juk fel a figyelmet a Balaton és a tenger közötti lényeges különbségekre. 'Ezután kerülhet sor egy-egy képcsoport bemut at.á sár-a, ÜgY'eljünk tehát arra, hogy egyszerre csak egy témakörhöz

kapcsolódó

képanyagot mu-

tassunk be~ a megfelelo irodalmi szöveg eleIDzésével együtt, igy inkább rögződnek a leirás költői kifejezései is.
Elso egységnek az elso kilenc kép tekinthető: "Ahol a
part í'$zelidtU! lejt s,''i";! zbe ••• A végtelen tenger egész
felületéű az augusztUl:liszélcsend
kékloe

:r:enségllls
nyug al.raa l'agyog.1f

mili.dig

'ifáli.:oz6 '1égtejG)' ·"iz halvány,

l:\elyeken

'világoskék;

hogy

a

egyes

a vizet,. oly-

>
ragyogó kék, máskor olyan, mintha
játszauának rajta.
R kQ~>ábban. tanult a.nyagl'észekból az ide

r;áX'ányfelhok
li:·ú:y~~S, it.;

bánatosan

l.áthatjukt

majd.nem fehé:(' habfodrok boritják

kü;- ~lénk. <;sillof;(

6

gyöngéd,

kapcsolódókat felelevenitjük. TehetjUk ezt az olvasmány
részletes megbeszélése előtt. da elképzelne~ő kiegészitésképpen az új ismeretek összefoglalásakor is.
Idézhetjük, hogy a "kék tenger partján

éldegélő

apóka

öregasszonyalt kivánságainak tolmácsolása során, hogyan
látja a szabad messzeségpe veszo kék tenger vizét,.majd
a fodrozódó, elboruló, háborgó, sötétedő tengert. A
tengeren lát fekete orkánt, ahol
"dagadoznak haragvó hullámok,
Száguldanak, vonitanak, bőgnek"
/puskin: Mese a halászról és a kis
A tengeri vi hal' képe

í

t

ról/
kiegészithetjük

a

hal-

János vitéz

"Vihar a tengeren" c. fejezetének megfelelo idézeteivel:
"Zokogott a tenger hánykodó hulláma
A zúgó fergeteg korbácsolására
Sötét felhő is jön, a világ elborul.
Egyszerre megdördül az égiháború."
Ugyancsak ebbol,a müból az Óperenciás tengeren cimü fejezet költői képeit állithatjuk még tanitványaink elé, ahol "a nap aranyos szekerén ragyogva nyájasan nézett a
sik tengerhabokra,
Mik, úgy tetszett, mintha még szenderegnének,
Elfoglalva terét a végtelenségnek o
Nem mozdult a tenger, defickándoztanak
Sima hátánpéha apró tarká halak,
S ha napsugár 'érte pikkelyes testöket,

.

,

Tündöklő gyémántnak fényeként reszketett."
7

'rehát az első kilenc képbő 1 álló képsoIt több. már korábban tanult irodalmi ~yaghoz
tek gondcs megmunkálását is
a szógyUjtésre is

kapcsolható. A részle-

lehetővé~. "szl. Alkalmas

/szlnek jelölése,

hangutánzó

ki-

fejezések gyUjtése, jelzők, hasonlatok rögzitésére
újak megfogalmazására/o

és

Egy-egy kép megfogalmazása /e-

setleg esopcr-tos munkával! után egyéni feladat lehet a
képek sorrendjének elrendezése.
Áz emlitett fogalmazási gyakorlatok után eredményesen
oldhatják meg a tanulók: azt a feladatot is, hogJ' a ki":
lene filmkocka megtekintése után a látottakat és az irodalomból megismert

kép sort

összehasonlitják

saját

balatoni élményeikkel.
A magányos fürdőzo képe vezeti. be a következő témakört.
Helyes. ha itt is idézzük a könyv szövegét: HA tenger~
fenék lakatlannak látszik~ de a figyelmes szemlélő a
homok ~arázdáiban és gyürodéseibenfelfedezheti az életet." Ennek az életnek a bemutatását szolgálja

fl

10-

25-ig terjedő káp sor•
.Látbatj\~k 8; csigateatU !'emeterákot~ az á'i;tetszomedúzát lebegő t.apogatóivalf a

tengerfenék szines köveit,

k~rallokat~ a csodálatos. oserdot alkotó viz alatti
liI\ÖVénJiClket~ rá.k.otés csik6halakat.
A képsort a partra
vet.ett m:edúz;at mellett guggoló fiú képe zárjale&
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képből álló téma segitheti a szerkesztés gyakorlását.
A magányos szemlélő- elképzelheti a tengerfenék csodá-

latos

világát,

vagy az egységet

zsákmány mellett

emlékezhet

medúza természetes·
het.

sor

záró képből kiindulva

vis'sza,

környezetében,

a tengerfenék

hogy

milyen volt

Bemutatása

világa

ismeretlen

tanulnak

ezekről

A leíró

azért

ajánlatos,

gyermekeink

Ez a rész-

elott.

megíratása

árnyalatok

gyiijtése./

A:.. utolsó

képcsoport

g er-par-t.on

folyó

hO?rf

t"m.lóink

élet

a

sem

je-

hason+atok,.szin-

és a ten··

tengeren

bemutatására

vezetik

alkalmas.

be a képsort.

Ezek

veti-

a 3. t 4., 5. képek msgismertetáse.

szerencsés

festmények

a tenger

részfeladatokat

/Jelzők,

/25-37-.ig/

!>W.vészi reprodukci6k
előtt

mert

/Bio16giában

előtt

ki a képek alapján.

tése

szemlélte-

résZletesen./

fogalmazás

lölhetiink

is

a

a ví zben , s igy' kerül-

világának . bemutatására.

let nagyon alkalmas Katajev könyvrészletének
tésére.

a

számára és?tbetO:

alkotóit.

legyen~

/A. végtelenség.

),hlette

lli.i

sz ínek-,

a

termé-

a

~~zet ereje./
A kikötő
szerzés
parti

bemutatásat
képei

pihenést

t

a habokkaf

irjanak

iclyo

való

raunk a ,

vá.Iogaasauak

a zsákmány-

küz.delern" -majd a JGcnr;el'-'

Dlegö~~ökitokélJ$k talán

tanu16inkönál1óan
arról

az ott

a

élé5s.egitik,

tátottakköziil

hog:i
f,

s csák

:,·és:ü,eJ~cseUt ami felkeltetteél'deklöd~sü-

kete

Az elbeszélés

nánk

fe), a

és a ),,:-;irás helYfls

figyelmet~

il

arányai.rlt'

tlgyéni élményeiknek

hiv-

megfelelő-

9

~U

401gDzhatnák ki akár a Tengerparti nyaralás - A ki-.

kötőben - A távoli város fényei - KUzdelem

a tengeren

cimU fogalmazásokat. Természetesen ezeknél a munkáknál
már felhasználhatók a korábbi,

tengerrel

kapcsolatos

leir6 fogalmazások elemei is.
Ugyancsak felhivnánk

..1

figyelmet arra, hogy A leiró fo-

galmazás gyakorlása cimszó alatt talált tudnivalókat~
igen jól lehet gyakorolni a képsoron.

az

It •••

irók a

táj részleteit gyakran vagy közelről távolra, vagy forditva: táv&lról a közelebbi felé haladva mutatják be."
"••• Tájelir4st készithetünk úgy, hogy képzeletben
vagy a val6sigban végigutazunk a tájon,

és

azt irjuk

le, amit útközben látunk."
Ha a leirás gyakorlása során a tanulóktól megköveteljUk, hogy irjanak a tengeri kikötorol, de a munka utáni pihenés képei is jelenjenek meg

a fogalmazásban,

akkor figyelmeztessük előre őket, hogy a különböző témákat hogyan kell összekapcsolniok.: /Gyakoroltassuk a
kUlönböző témákhoz átvezető mondatok szerkesztését isi
A főrészen belUli újabb bekezdések helyes
is szemléletesen magyarázhatjuk

beiktatását

a kUlönbözo

témákhoz

kapcsolódó képek felhasználásával.
Természetesen a diafilm felhasználásának

~h~~e

dagabb a felsoroltaknál, hiszen minden nevelő a
.alkot6 képzelete szerint, tanitványai
10

~
saját

ismeretanyagát,

érdeklodési körét,
majd konkrét

sz6kincsét

figyelembe véve tudja

oktatási és nevelési

céljainak szolgá-

latába állitani.

A képek tartalma
2. kép:

A regény boritólapjának a

képe ahhoz

akar

segitséget adni. hogy beszéljünk az óránnéhány mondatot a regényrol. Kapcsolódik ez a
kép az.olvasmány utáni magyarázó szöveghez.
"Távolban egy fehér

vitorla

egyik szép részlete

A

tenger

c. regényének
c. olvasmá-

nyunk."- Olyan képeket igyekeztünk összeválogatni, amelyek e szép részletet még szebbé tehetik tanitványaink elott. A részletek
leirásának sorrendjét .itt is megtartottuk.
Ez a két kép azt az érzést kelthetit
kép:

amint

Petya atengerpartról nézi a hatalmas viztükröt. A tenger végtelenségére kell felhívnunk a figyelmet~ Az elso képen a 'teljes
nyug a Ima t , v')rofényt. ragyogást ár asat tenő

ger, távolban egy bevont vitorlájú csónak
látszik. A második pedig a horizontig nyúló tengert mut.atja be. IHivatkozzunk itt

a

költő szavaival megfogalmazott alföldi "tengersiklI vidékre is.1 A képek a tenger kékségét is visszaadják. Hivjuk fel a

figyelII

met , hogyadé
napfényben

li

tengerek

valóban

tenge r szórakozás
nak és a sziklás
ri

üdülés

lalkozik

5-7, kép:

is.

tenger

lek ennek elképzelését
haros

kép~ ..A lankás

part

úgyis

fog-

Elmondhatják

erejű

A h·.lllámtörők~

aJ.átálJlasztják

8~9.

tengekevésbé

képe •. A felvéte-

segitik~

milyen pusztitó

tenger.

csó-

szemlélődő Petya gon.dolataiban

a viharos

tanulóinki

része

A

a témával.

A tengerparton

felidéződik

a nyári

de ez itt

befejező

fl.

kék.

A bevont vi torlájú

idézhetik,

a képsor
ezzel

csodálatosan

part fürdőzői

képét

lényeges,

ilyen

nyugodt viztükre

lehet

vi~

<1.

a rideg

sl.üklák

a hangulatot.

és a szemlélődok

visszatérünk

Petyához,

pen búcsúzik

az augusztusi

!tépével

iSMét

aki a tengerparton
nyári

napban

épfűr-

'5zo tengertől.
10.

"kép: Patya

búcsúzóul

úszik

a

tengerben.

illo l!\aganyos fürd.azo alakja

A :->r<,.l.kloiu

hangulati lag

nt';"

gi t a. ',anárnak •
ll-lt::.

Ac.anger

'téJi; ga van.

vizének

Ezeket a viz hulláma). J<r,

a partho7, iso Petya

a vi:;;, ;<d.

sz ve sen fedezi

újrél

í

lokészitését
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gazdag· növény- ·és 41J.F;'· : -

fel

szolgálja

(!f.•.. J. :.'
..

é> ::.:'.

<. .,.,;.:

h·:'.k';,:'

·;i,.,

.

··:·;',ii"L~:!.;

:' "

-", '..2: r-Ó.

;,.;"'~'.

r"c, ..,

sük meg az átlátszó, tiszta vizrétegen
resztül a tengerfenék növényzetét~

Az e10-

-zókben ismertetett tengerparti képek
lás partot Jnutattak.

A

12. képen

keszik-

j61.

lát-

szik a homokos tengerpart. A tenger soha nem
olyan nyugodt, mint a Balaton.

A

hullámok

állandóan mossák a partot. A képen még látható az éppen visszahúzódott hullám -n,edV6S
nyoma a homokon.

13-15.
kép~

A vizben a tarisznyarákot

nézeget-6 ~i5iit.

elmerült vizsgálódása is

hangulati be,veza-

tőként kivánkozik a

következőkben

tandó tengeri állatok képéhez.

bem"'.lt-a-

A r'Etlllete:rák

és a csigatestü rák képe következik., k $'zép
képek erő.sen nagyitottak. Olvassuk el:. a 15.
képhez .az olvasmány következő részletét: itA
kislányók fonálra fűzik ezeket az

apró r~-

kocskákat. Nagyszerü győngyfüzés lesz belőlük! ft Ezzel rögtön közelebb hozzu.k az állatok va16di nagyságát tanul6inkhoz.
16-24.
kép:

Sorra bemutathatjuk az olvasmányban előforduló
tengeri -állatokat: a medúzát.az ~jesz.

.

tó o1l6jú rákot a köveken, a csikóhalakat,
a teu6erfenék szine~ kövecskéit, ~ajtuk a
tengeri csillagokat.

'S

A 16. k'~en a med6za :ttatsz6 k6p6ról.
a
parton vergődő 1113dúzár-'Ól il 24-~ képen, raltfo--

13

•

g6 illusztráci6t találtunk a tankönyv szövegéhez: "A medúza

áttetsző .teste ugyan-

olyan áttetsző csápokon

fUggött. lebegett

a tenger vizében. mint valami

lámpaernyő,

teljesen mozdulatlanul. De ez csak látszat
volt. A medúza kövér,
lélegzett, és

kupola alakú

teste

az állat izgatottan mozgat-

ta csápjait. Ferde -mozdulattal

igyekezett

lemerülni a viz mélyébe, mintha érezné a kozelgő veszélyt.
Petya •••két kézzel magragadta a medúza kupoláját,és

~z állat puha, ds azért súlyos

testét kihúzta a vizból.
rejéből meglenditette,
partra. It

Azután teljes eés

kihajitotta

a

A 23. kép a csik6halakat mutatja be. A medúzához hasonlóan kitünoen figyelhető

meg

a csikóhalak képén mindaz, amit az iró ezekről a kb. 5 cm-es kis halakról elmond.
"Hegyes pofájukkal és szügyecskéjükkel olyanok voltak, mint a sakkfigurák, csupán
annyi különbséggel, hogy
kis farkuk volt."

előre

kunkorodó

25-27. kép: A következő reprodukciók a tenger müvészi
ábrázolásai három különbözo müvész különböző felfogásában. Szeretnénk a képzőmüvészeti látásm6dot ezzel is tovább erősiteni,
már itt, az álto iskola 5. osztályában. A-
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lapfokon ugyan, de észre akarjuk vétetni,
hogyan kapcsolódnak·a mUvészatek egymáshoz. Próbáljunk meg e képek bemutatásánál
arra rávilágitani, hogyan ragadják meg a
nagy müvészek

ábrázolásukban

az általá-

nost, a leginkább jellemzőt. Kérjük ki

a

raJztanár véleményét, ha bizonytalanok vagyunk az elemzésben.
.
.

véleményünk szerint elegendo, ha a következőket emlitjük meg: A XIX. század

fe8-

t5müvésze vo Lt mindhárom. Figyeltessük
meg a fokozatokat. Aivazovszky a tenger
mozgását és szinétt Courbet a fényhatástt
a levegosséget, Vincent vaA Gogh

nyugta-

lan ecsetkezelésévei is a derUs tengert
varázsolja elénk. A tenger végtel.enségé~
nex csodálatos érzékeltetése mindegyik képen uralkodó jellegü.
Semmiképpen se tanultassuk

meg ~a· festők

nevét, vagy. ne kezdjük aprólékosan elemezni a képeket. Tehát, ha a feRtieket észrevétetjük, az·elég.
A három r.eprodukció azért került egymás
mellé, hogy elemzés során az összehasonlitást segítsük, de azért is, hogy olyan
osztályban, ahol a tanu16k felkészültség~ az átlagnál alacsonyabb, a képek vetitésétől tekintsünk el. Erről .azonban ne
mondjunk le könnyen.
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26-37. kép:

A tenger melletti munkát és szórakozást ábrázolják. A képek sorrendjénél azonban a
le1ró fogalmazással kapcsolatosan tanultakat vettük figyelembe.

28-30. kép:

A tengerparti
az
majd

munkával kapcsolatban

előbb

egész tengerparti kikötót tekintjük át.
a

berakodásra várá hajót

meg. Azután

közelitjük

a tengeri halászokat

keressük

fel egy hajó fedélzetén.
31.

kép~

Ez a kép jellegzetesen tengeri eseményt mutat be.

A

különleges polip

zsákmányának

megszerzésével járó elragadtatás látszik
férfiak arcán.
32.

kép:

a

Küzdelem a habokkal.- A nyugtalanul hullámzó <i;engerenagy csónak sze:r.etnémegközelíteni a partot. Utaljunk

a viharos

tenger

képeire~.valamint a sima viztUkörre.
33-35. kép:

Aleirás sorrendje itt forditott; távolodunk a tengert~l, mintha' búcsúznánk, mint
Petya. Olyan érzésünk lehet, mintha mmdÜDkben elhaladnánk a tengerparton üdUlők, naptürdózők mellett. Vétessük észre

a

vastag

homokot, amelyben mezitláb lehet járni, a
nap sütött borü, pihenő embereket a szines
erny6k alatt. Azután még messzebbről. ismét

egy pillantást vetünk a tengerpart ta~ka kápére.

36. kép:

A haj6n utaz6k is a tenger látványát6l bú~
csúznak. Ruhájuk. hajuk lobog a szélben. Vé~
tessük észre, hogy egy irányba néz mindenki,

37. kép:

a távolság érződik valamennyiök

figyelásén.

A távoli város fényei látszanak.

Közeledünk

a kikötőhöz. A tengeri útnak vége. A fények
tükröződnek a vizen. Mi is búcsúzunk a ten~
gertól, mint Petya.

Szép kirándulás volt.
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