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Ie A képek témái
3.

"A juhásznak 4gyis nagy melege vagyon"/1./

4.

"Kiesalta a kislányt édes beszédével" /1./

5. "Dúlt-fúlt,

Iluskának gonosz mostohája" /11./

6.
7.

"KapuelCSttállt az indulatos gazda" /III./
WMost
a boldogtalan mindent elbeszéle" /IV./

8.

"Elváltak egymást6l, mint ágt61 a levél" /IV./

9.

"A puszta, mint tenger feküdt körülötte" /V./

10.

nA világ sötétbe öltözködött vala" /V./

ll.

"Da az h Jancsimnak belyán állt

12.
13.

"S a kancs6k mélJséges fenekére néztek" /VI./
"Elharapódzott a mérges láng sebesen" /VI./

14.

"Be, U.r&lestaennék én is katonának" /VII./

a szive" /VI./

15. "Kát a csillagokban a 16 meg-megbotlott"IX./
16. "A tar6kiSkott már raboltak javábantt Jn.!
17.

"Soká ~arga1t Jancsi,

amig ut616rte" /XlI./

18. "A 16 el6tt a~al
lassacskán ballagott" /XU./
19•. "Derék János vitéz halld most beszédemet"/XIII./
20.
21.
'22.
23.

"Ez a kis 18~z6 volt az én örömem"/XIV./
"Aztán a tengerhez ment, és gálJka ült" /XV./
"Zokogott a tenger hánykódóhulláma" /X'lII./
"És a gritfmadárra hirtelen rápattantlt /XVII./

24.

"Ily gondolatokkal ért a faluvégre" /XVII./

25.
26.
27.

"Mi," nemestem el háború zajában? /XVIII./
"János eltántorgott kedvese hantjától" /XVIII./
"Kereke tengelyig a nagy sárba vágott" /XIX./

28.

"S hogy lábát felkapta:

29.

"Fogadj el örökös jobbágy~dulminket" /XX./

a patakba szédült" IXU./
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30.
31.

"A barlang közepén üst alatt

32.

"Vitte az óriás János vitézünket"

33.
34.
35.
36.
37.

"Itt

38.

'9-

Lj.

"No hisz keletkezett

ItS

cifra

tüz égett" /XXI./
zenebona" /XXI./
/XXIII./

érzéSnek három vad oroazlán álla"
kinyögte magából a megt.ört életet"

"Kétségbeesés szállt

/XXV./

/xxv.l

s.zivének tájáralt /U.Vll./

"Mutasd meg az utat, é~ is ~jd követlék" /XXVn •./
ItLá"tta Iluskává válni a virágot" /XXTlI./
ItMikc>l'
Iluskáját
"Sdp '1'Und~~k

a vhlJ61 .ld boIttaJt /mn./
bol.dog:f'ejedslJDeDn.xVII.l

II.

A képek felhasználásának

lehet6ségei

és módjai
A Tanterv P.t.ó.fi
a

kspesolatosan
z6ket

álUtja:

összehason;Utása

törekvés.ivel.

s.zámbavéte-

vágyainak,

a népmasei

János vitáz

é6 eUeaségei..

baráta.i

és
Is-

tllndérek,

a hármas száJltl.

A faltl életéllek. réUs njsa
Az elbeszél6,
ságainak

törek-

hősök vágyaival

mert népmesei mot.ivwnok il műben /bo6z~Qk,
mesefildrajz.

követke-

költemény cltelekménysorá-

János vitéz- tulajdonságainak

Rokonvonásai a népmes&k hőseivel:

véseinek

cimU müvével

követelmények középpo.ntjába a

"A.z e.lheszéN

nak hemutatása.
1.e.

Sándor: János vitéz

lairó,

a millien.
ré:azek sajátos-

párba_des·

megfig.:felteUae.
ktsltellllÚi1

Az elbeszélő

ny.elvének

hasoalósága,

a

népmesék nJé'lvéhez •."
AZ iroclalome.lméleti
kezet

alap:elemeinek.

közeinek:

jelz6t

'ismeretek

s sz.em1élate.sség'

tat juk:

készség.

kiteje:z6

gyakorlatok
tok
vázlat

Havak

szabatos

elkészitése..

datok alkalmazása
Elbeszélő
puló sz6beli

az elbeszélés
és leiró,

esz-

fejlesztését

és a mese

toVább t01y-

sz6kmesf&jleszt~

.mom:t&talkotásl gyakorla-

megfogalmazására.

Kijelen$ó,

és irásbeli

~geusz:erühb

a Tant.".

megválasztása,

szóban és irásban..

a gondolatok

szer-

megszelluH'y.ttés

hasonla't~

milfajának ismeretét tün ki célul
A foga~~i

s

tanit~l

kérdő

é9

EgyszerU

felkiált6

mon-

élénkitéséreo

reproduktiv
fogalmazási

és élményen alagyakorlatokoo.
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A diafilm

segiti

e16.

ezeknek a feladatoknak

természetesen

hozzákapcsolódik

az összehangolásával
minél

a Tantervet
tartja
szem e16-tt,
Kézikönyv elgondolásait
. is,
s

Elsosorban

azonban a

félhasználja

sokoldalúbb

a

Tankö~höz.Ezeknek

mego.ldani a Júos vitéz

igyekszik

tanitását.

Nyomatékosan hangsúlJozzUK.
összeállitása

az elvégzését

volt

a cél,

hogy

nem a

mert az egyszerU

mese

a

~S

tanu-

ismert oselekmény meftértetése
nem problémao Azt szeretnénk elúni,
hogy a Tanterv követelmé-

lót

által

jól

nyeit szinvonalasan
a gyerekekhez közelhozva" képsz&rüen megjelenitve oldjuk meg az e161rt feladatokat.
NézzUk meg ezekb61 a szempontokból

globálisan

a

képeket.

Az elbeszé15
készült

elo A rigl

klSltemény cselekméDYsora tÖlIlÖritve
]20 képb6l

képben s~itettük-az
tantervi

álló

esemá~eket.

órBkeret és a didaktikai·
A tulajdonságok

diafilm

helyett

Indokolja

36

ezt az új

célok.

száJaba""te1~el

a jellemzést

ké-

szitjük
&16, azaz megalapozzult ezzel a VI. osztá17 köz ••
ponti fogalmazási anyagát. Tovább mélyUik a tanul6k

az

alsótagoútb61

hozott

hUlllánismereteltét.

ÁUást

foglal-

nak, véleményt mondaDak, az embal"isment alapjait szer-zik meg, emberi relációkat látnak.
Etikai tapasztalat ••.
anyagot

rendszereznek.

pontb6l rendkivül
használhatjuk

Jellemformá16.

világnézeti

szem-

hasznosak ezek a meg:f'igyel~sek-.

hozzá:

4j

28, 29. 33. 34-es képeket"

Fel-

5, 6, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 27,
Itt

tudato sit hat juk a

téz rokonvonásait a népmeseihőssel,

János

vi-

e hősóltvágiaival

68 töret.v&"lve~.

~~
:hmata~ására a következ6 kép_et v.et'lthe-tj:iik! lS. 22. 2'" 28, 29, 30. 31. 33, 34,
35; YI, J9.,. E2.ekamotinmok' sok Puer épmasében sze1

n"~ui

repéln9lt.. H~ri-

a azájhagy,o~

sitt· válldcrlásá&-a--.enes .el~it
ge

nápmesu kiirheu-is.

útján terjedő

kuesUssült

lIIe-

meg ide-

igy aJakull!.at ld a mesékolyan

internadonaUZIlll$a, am~.
téS Wllása-: az elA3'emott
nép harca as 19a:z:~,
a fslemelkedéaért,
a boldogsá-

g~rt..
A magyar ~ al~
tassunk ri a:

a magyar táj reális rajZiU'a 18 mu."

3. 4, 5. 6, 7, 8. 9, 10, 24, 25..

k'pe1t

segitségével. A környezet sajátos rajza" haugulatteremteS ereje, ennek tarta,lom .el6ltész1t6 jellege,
élS a 18ir6 részek képszel'Ü megláttatása a f6céL. lIem-kerUl sor
a 1eirás fogalmára ,csak a megtigJ'eUetésére.
A szerkezet

alapelemát:

a bevezeUst a 3.-8.,

8

a 9.-3?, és a befajedst
a 38•.••
390 k~pek1tel
nemlé1tethetjtik •..Természetesen a szerkezet alapjáa telid8z6dik a Jbo.s vitéz cS~lQ'.
ls. A szerkeae-t egJ-

f&résd

sé~t

a tazmlékrissleuzhetik

la.

.1 szemlUet.eaa~t
. tehá~ a képszeri! látásmódra
AeYelés fontóe ciélltíttinsbk';· A Italt6.i j,e1zOkmegi'ig$elteUsér. Il }...,lj.., a hSsonlat'~i~~
87.-8.,.
a meg:azemélJ'8$l~4s

tatúba

a 9.•-100 képeket ajánl-'

j:lik.

'AW4jezS,azavak
t.ésret

IIt01ldatalkotásra,

~láS!1ra.

~j"tás6re..
sz6kiDc·s tejlesz~
váz1at-készité sr.. párbeszédek

sUlms UénkiU-sre

szinte

miflden

k'p

alkalmas.
E~-egy kép kiemelésével megadhatjukaz elbeszéUs :t6 részét.

A tanulókkal megszerkeztetjük az

előz-

ményt és következményt. Például: Jancsi kiszabadítja a
királylányt cimü képet vetitjük.
A feladat, hogy a tanul6k.megfogalmazzákaz el6zménytla háború leirása,hevessége stb.I,

majd a feladat másik része:

ménymegirása IJancsi jutalmal.
juk 6s ~akoroltathatjuk

a következ-

Il1en módon tanithat-

az elbeszélés szerkesztését.

Ha pszichológiai szempontbólindokolni akarjuk a
készségfejlesztésnek ezt az útját,
akkor két lényeges
lDomentumot
kell kiemelnünk. Ebbena korban felgyorsui a
tanul6k látási

érzéke1l;'ls&ge.Jobban megragadjákoket a

képek, mint az a.ls6tágozat.han.Aképek szemlélése során
az analizál6 és szint.etizáló hajlam együttesen fejlődik.
Az alapos elemz's jellemz6 a tanul6kra, da . ugyanakkor
a léDJ"~l4-iásuk, l~egkieaelbük
is magasabbszintet ér
el.. A tamü6kra 1gen nag hatással van az elso benyomás..Ez," vlgyáDlIDk kell,
hogy a kép 6s szöveg dialektikus egysép-t megter,,-sük. Mutassukbe sokoldalúan a jelanságet.9

&zoktassukrá a gyerekeket a

lényeg-

klemelésrel A képek magflQeltetésénél mindig határozott és tudatos célunk legy-en, mert csak 19y képes a
gyerek d1:ttereDCiáltan gondOlkozni
•.
'ejlesszf1k tervszeri1en a gy&rekekképzeletét is.
A fejlódéslélektan megállapitása szerint 10 éves kor
köriil a gyerekek fantáziája igen sz.egén1es.. A val6ságot j6zanul lIIérlegeUka tanul6kv de csekUy em6ci6val.
A mesevilág széps~e, képei, szinei,
8

hangulatai

alkl1ma.ak ~rra~ hogy befolyásolják a gyermek alkotásait, látásmódját. A j61 szervezett szemléltetés felkelti a gyerekek fantáziáját és elinditja az alkot6 képzeletet.

Engedjük a képek

el szituációkat,

kiegészitését,

képzeltessünk

játszanak szerepeket, éljék át

pek jeleneteit! Tehát ne

csak

jünk, hanem áttranszponálásra

reprodukálásra
is.

A képek

a ké-

töreked-

vetitésével

sajátos módon indi that juk el egy-egy beleképzeléses elbeszélés, lairás önálló megfogalmazását.
Mindezekre van lehetéíségünk, mert az óraszám J/J-a
a készs~g1ejlesztést

szolgálja.

9

Ill.

A kápek ta~talma

A képsort Gunda Antal

grafikusmüvész

készite~-

te. KitÜDÓ formaérzéke,
a magyar népmesét tükröző látásm6dja,
szineuek sajátságos hangulata nagyban hozzásegitheti

a tanul6kat

a képolvasás

alapjainak

e15a-

játitásáhozo
3.-4. Kukorica Jancsi
A mü bevezet6

képei. Jellegzetesen

magyar tájo

Napfényes faluvég, gémeskút, legelész6 juhnyáj. furulyáz6 pásztor, ruhát mos6 kislby.
A szlnek élénkek,
üdék. A táj derUe hangulatával

a szereplők

érzéseihez

kapcsol6dik.

A cselekmény rövid elmondását a táj leirásához
kapcsoljuk. A képek alapján pr6báljuk meg a népmesékre jellemző bevezeté sek megkeresését,
kÖQVs

gyüjtését. ITan-

71/21
A két képet v!tithetjUk

6rán isa

önál16 kászségfejleszto
költ61 jelz&c tanitásáDál./Tankönyv:
71/2a,

KézikÖDYV: CflIYJ •. 6ral Ugyancsak segítséget ad a Tan ••.
kCSnyv 71/3 feladatának elvégz6séhez is ••
5•. A gonosz mostoha
6. Jancsi világá

megy

Mind a két kép konfliktus helyzetet tUkröz. A
szlnek BÖtétebbek,. elszaladt a délután. Vele együtt a
boldogság
10

érzése is.

Láthatjuk a mostoha

gonosz fe-

nyeg$t6dzésát., Iluska riadtságátt
mozdulatát.

védelmez6

A.z_ 5-ös képpel idéztesaUlt tel a párbeszé-

det. FigyeltessUk
nyire megmutatja
410 óraI
A

s a juhász

meg a tanul6kkal,

hogy a beszéd meDY-

az ember jellemét is. IKbikönyv:

6. kép alapján a tanul6k

mérges gazda é5 a tisztelettudó

·101/

reprodukálhatják

fiú párbeszédét.

a

/Kézi-

könyv: 101/41. 6ra.1
7.-8. Jancsi búcsúja Iluskától
Az éjszaka művészi megjelenítését

lát.juk. liA pa-

tak vize tükörré lettll. Vétessük észre az
nak színbeli ábrázolását.

Az esti táj szinei

16 hátteret adnak a szomorú eseményeknek
két szerelmes.
megy. ITankönyv:

idő

Elszakadnak

egymástól.

lIlúlásá~
megf@le-

is. Búcsúzik a
Jancsi

világg'

80/l,a,b,2./

A hasonlat megtanitásához

is eredményesen

e képeket. IKézikönyv: 103/43. óra./
elmélyitését tüzzük ki egyik célnak,

használhatjnk

Ha az idófogalo!ll
úgy ajánlatos
3~

I

e16z6 képeket is levetiteni.

r·

9.-10. Vihar a pusztán
A két pusztai kép ellentétes
haDgulatG~ tükz'özo
Az els6 a békés, napsütöttel
derüs táj. Óriási napkorong a felh6-nélküli égen. A sárga szin melege, a zöld
friss árnyalatai j61 érzékeltetik a vándorút els6 állomásának szinhelyét.. Mennyire megváltozik a szinek kicserélésével

a másik képen a táj hangulataI

tétbe öltözködött vala" ••• Jancsi

ftA

világ ~

elsO lllegpr6báltatása

is ez a sötét,

nyomaszt6, viharos fergeteg.

A természeti

mat ad az ellentétes

jelenség mUvésziábrázolása
igék,

jelzők gyüjtésére,

alkalés azúj

irodalomelméleti anyag: a megszemé1yesitéskiemelésére.
/Tankönyv: 84/2, Kézikönyv: 106/44. 6ra./
11.-13. A zsiványok tanyáján
A

sötét erdőben már a mesevilág határához

köze-

ledik Jancsi. A tizenkét zsivány tanyájához érkezik.
képolvasás segiti

a tanul6t a helyes

a jellemzés szemléleti fokon

való

A

itéletalkotásban.
megfigyeléséhen. A

zsi~ok
arca, magatartáSa, életmódja, Jancsi nyugalma, j6zansága, becsületess6ge, a ház felgyújtásával
az
itéletlllondása mindmeg8JlJlYi
lehetőség az etikai
megval6s1tására•• ITanltÖDJV: 941,}, a. ,&.1

nevélés

A három kép egMgében az e1s6 nagy kalaadot me-

séli el, épp. ezért kivá16an hasDálhat6 a Kéz:1kÖDJY
110/

45. 6rájáhos.
14. Jancsi beáll buszá.rDak.
15. A hu_árok átja
16. A·buszárok J'ranciaországban

17-18. Jancsi kiszabadítja a k1rálylásYt
19. A p6zelmi lakoma
20. Jancsi elmeséli élete történetét
A huszárok magukközé fogadják

a

vándorló 1e-

gézqt. Tetszik neki a fegyverek csillogása,.
.lovak topordkolása,
12

a szép katonaélet.

a tomboló

Rendkivi11161"

mán1 az újonc sz'.mára

a felh6k és csillagok

kéSzti

vo-

nulás.
Vitézségét
A háború
között

megmutatja a törökök elleni

képe mozgalmas~nyugtalanit6.

a katonák közelbarca.

Ide kapcsolbatj.uk

barcb.an.

Az égő

Asszony, gyerek

házak

menektil.

a meg-

a Tankönyv: 10l/1. feladatának

oldását.
A harc hevességét a basa fia
ti párvladal

emeli ki.

gása és a fegyverek összecsapása
mesebeli királylányt
tes

adja.

Jancsi

győz. A

a.z izgalmakat.

a győz-

is

Szinei

harmonikusak.

A Ms vitéu

magyaros vlnldégszeret.ttel

a kedves. öreg k1.rál.y. Láa7a ku.át
fel

közöt-

a lovak moz-

mes.ebeli palotához kiséri

legény. Ez a kép feloldja

derűsek,

és a Jancsi

A kép dinamikáját

'5

fogadja

országát

ajúlja

Janesi.nak.
Jancsi

előtt

ragyogó szinei,
a várakoz6,

szép

a gas4agság

a rOSkadozó aHbl..

egy királyság

._eréének

leb;e..t6sége,

királ,JIdsasUQJQ .• A káp sitr1be

ad-

j a a ttnagy ldsért~1t.

Ezekre a lebető sqekre

válaszul

é letát.

Két viz.ió jelenik

Iluaka.

Dönt: hűsége a láuyhoz, ~dása

boz elhalványitja

a Kézikönyv 113/46.

lehet állitani.'

21. János vitéz

JáDo.

elmondja

A gyem:eksors és
a hazájá-

a hatalmat és a gazdagságot .••

Az egész képsort
gálatába

még.el5tte:

l1azafelé indul

6ra szol-

. 22.-23.

Vib~r a tengenn
János vitéz

megint búcsúzik.

Más.ez a

1túc:SÚ'1

aint a 8. képen •..Ve:t.itSiikle IIÚlld a két kép'et a gyerekekD*. hogy megoldhassák a-'lankö~v ];10/1. fe·ladat:á; .•
KUör a teng~i

vihar. Figyelt.essUk meg az

gig csapkodó hullámokat •• A viz o~ant

jos szö~eteg.
ket, Ei a úlybe

mint

é•..

eg'Jf: t~a ••.

Ösltze'töd abajót,
elnUel1
temEtti a' drágaságokat ••

&21

Jánost csak a csoda menti meg, azaz

a

emherel&lemé-

nyess&ge.• VetitSiik le a 22. kfp mellé a l"'••omet is. Beszéljenek' a két kép- alapján a két vihar hasonlóságáról
h kiUönbségél'Ó-l" /TankÖJ1iv:116/2.1

A mesebeli griffmadár veszi hátára a f6hóste

A

végtelen teDger, a JUlp vörtSslúdja, a közeled6 szárazföld dertit áraszt ••János vitéz. hazaért.
24. -26. János vitéa Iluska sirjáltál
A 3. képr51 jeSl ismert faluvég. Az alakok

hiá-

:nya iinss& 'teszi a tá~t·t e16rev&ti ti valami nagy 5210IIIOr1tÁg
érzetét. A köv8'tkez6 kép a falusi szobabalsejébe 'risz~ Búboske_nee. chl'éptányéro·k,.
kecskelábú
asztal .••Láf.jlak az lluska sorsát· mesélő flatalas-szony:t..
és a kéUágbeesMtJános.
vitézt. A 26" képpel a fal~
temet6jéhea t"aláljUll magukat" A kék;- Ula"f'e1tete- szj;ié-

nek mé-~ bánatot tUkr6znek...Aláfesti1l:::at6h6s énelűtaU." A ápacit holdv.ilág.a legénr: végte.l_,árv&ság~f,bánatát em$li ld.. A ~
tanul6kkal a te~et1

14

k4sp a'lapján' figyelt:e$'sUk

meg a

kép érze-lamkiJ.'e;red sze.rep.t.

•

27. János vitéz Óriásországba jut
28,.-29. Az ór1áskirály várában
A másodikvándorút kezdete. A kép kitünóen érzékelteti a végeláthatatlan útról érkező János találkozását a tanác.stalaa taz:ekassal.

A 28.-29. képekkel már a mesevilág kellós
pén vagytUlk. Az óriás csőn

országba való belépést.

köze-

megö
lése lehetOvé teszi

Óriás fák, óriás madarak,

ás virágok. 6riásvá.1-•• A törék~nek

látsz6ember

az
6ri-

eszé-

vel, találékonyságá~al leg16zi a királyt~
s jobbágyaivá teszi a siránkozó, megalázkodó óriásokat. János vitéz, a rdldi halandó, a nép egysserti fia magatartásával
uralja

az egész képet ••
A 27. kép alapján

szerkesztessiiDkelheszélést

a

tanulókkal. /Tankö~v: 123/1./ A 28. kép segit,ségével
nakoroltassuk a leirist.
/'lanköD:1V: 12.6/1./
30.-'1 .• A sötétsés országába
A zöld, lila,
fekete· szin hangulati,lag
ti:t.okzatos$Í, félelmet.es5 teszi a képet. UndorUó banyált 00s~rkánykollJháját látjuk.

Az üstbEm rotlog6

kotyvalék ••

denevárek, bagly.ok fokozzák a kép atmosztérá-'
Jól kapcsolhat.juk ide a Tankimyv131/1e feladatát ••

A békák,

ját.

A Jl.

kép humora feloldja a nyomott hangulatoto
A boszorlcárqok és 6riáso.k grotesskbarca
ez.. A szlnek
felszabadultabbak, a fehér nagy felületen
Pusztul a bahona, a gonoszság, a sötétség.

jelenik mege
Érezz'k meg

a tanul6k azábrá,zoláson keresztül a kép jelkép

jelle-

-,

gát ls.

A TanköD:fVból a 131/2. felada·tot

lehet

kapcs.ol ••

Di·.
32. Az Óperenciás tengeren
33.-34 .• János vitéz Tlind'rországba jut.
A meÁk. jól ismert teJlgerén gázol az óriás János
vitbze1 a. ~akábE.lno A vé.gtelenséget a k.ék ~
ura);,..
kodása érzákelteti.
. jelzi.
puja..

a TliDdérszige~ rózsaszae

már a cált

Az '6.t végéhéZ k5ze·leaek ••
Hármas próba utá:l tárul. asak fel Tündé1'O.i"SZág
kaA képek alap3ú gyiljt.essiik

meket. ITaDltölliV:

lS.-~2.Jáaos

össze a népme.i

13"1/1.,1

vlUz meg;talál:la~Il-!s!á;tá't
legszeb!» sziDlte1t&l va~.·
kápo SPplllégésboldogsá~h virig-h

A _,"világ

játékos~

a

ele:-

vi

dal - mind Il'llskát juttatja Járlos t~zeszébe.·~·
fiild6nt6U környezet.beD 8 kéts4gbeéSés.. emti el

Csupa
JIISdár...

a
Jáno.s

vUéz szlvét. ~i1kossá;gra gondol.
A legreményt.eleneibb hel!zet-hen· köVetkezik ba a
váratlan f.ordulat:· az élet viz.ébea8 ~zsáb61 Uu_
kal életre.
A két

szerelmesp

akik

földi realitásban. megtalálják

nem

leb.ettek bo:l-dtJ;gok8

egymást Mese01"szágban.. A

költéSi igazságszo;lgáltatás itt tudv é8 igy tud csak é~
VéD:lesUlni. Itt lesz a nép egysze.rii leánya é8 na 'l'ün=
dérországfejedelmi·
A képek

16

párja 6s itt

segitséget

nyerik

el jutalmultato

adnak a leiráshozo

/TanköDYV

l38/l,8,b./

A befejezés szerkezetét is illusztrá1hat-

juk ezzel. Felhasználhatjuk

továbbá

összefog1aláskor

és dolgozatirástor.
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