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PETŐFI
az általános

SÁNDOR
iskolák

ÉLETE ÉS MÜVEI
3-4.

osztálya

számára

Petőfi Sándorral,
mint emberrel
és kötóve l , mind
a négy alsó tagozati
osztályban
foglalkozunk.
A tanulók e!é állit juk gyermek-,
diák-,
fe!nőttés forradalmi
éveit.
Az életut egy-egy
jelentősebb
szakasza
a költeményeken
keresztül
elevenedik
meg a ronulok előtt.
PI. az édesanya bánatos
aggodalmát
a Feke{-e kenyér cimü költemény
igen meghditóan
érzékelteti.
A forradalmár
és szabadságharcos költő ,': l"~emzeti dal és ci Csatadal
cimü költeményekben jelenik meg többek között.
Miután ilyen széles és bensőséges
szerepet
tölt
be
Petőfi Sándor a 6-10 éves tar:Jlók életében,
szükségszerü,
hogy minden eszközt
(képet,
pergőfilmet,
diafilmet
stb.)
-felhasználjunk
a költői életmü eredményes
megismertetéséhez
és megszeretettéséhez.

A

diafilm

felhasználása

Közoktatási
kormányzatunk
igen jelentős erőfeszítést tesz
hogy korszerü szem lé 1 tetőeszközökke
I lássa el az
alsó tagozatot
is. Ezek közé az eszközök
közé sorolhatjuk
Petőfi Sándor életéről
és munkásságáról
készült diafilmet
is.
A fi Im szerkezeti
felépítése
és a képek tárgya lehetévé
tesz i, hogy az anyagot egészében
és rész -e+e íben is hasznoI

sithassuk a tanitási
órákon.
Azok a képek,
amelyek szorosan egy-egy
költemény
mondanivalóját
tükrözik,
igen
jól
szinezhetik
a költeményt
feldolgozó
órákat.
A táj, a helyiség, u tárgy,
a cselekmény
képszerü ábrázolásával
a tanulók könnyebben
behatolhatnak
a mondanivaló
lényegébe,
gyorsabban
és eredményesebben
elsajátithatják
könyv nélkül
a verseket.
Több hasonló kö l+ernény feldolgozása
után a vonatkozó képeket
egyszerre
is levetithetjük.
PI. a tájleiró
költemények
feldolgozása
után az alföldi ( az őszi tájat bemutató fi Imkockákat.
Elérjük ezzel,
hogy a tanu It költemények jellemző
gondolatai
logikai rendoen helyezkednek
el
az emlékezetben.
Igy alkalmassá
válnak mondanivalónk
pontosabbá,
sz inesebbé
tételére.
Egy-egy természeti
vagy családi, i Iletve forradalmi
témáju kép felhaszná Iható a mondatalkotásnak,
a mondatok
logikai kapcsolásí
gyakorlatának
során és egész fogalmazvány
készitésekor
is. A gondolkodás,
a problémamegoldás
fejlesztése
érdekében
az sem lekicsinylendő lehetőség,
hogy észrevétel-jük
egy eszköz (esetünkben
a diafilm)
igen sokoldalu,
változatos
fe lhosznő lés i lehetőségét. A jól szervezett
3. és 4. osztályokban
már a tanulók
maguk is keze Ihetik a diavetitőt.
Ilyen módon kitünő lehetőség nyi Iik egy-egy
esetben csoportfogla Ikozás szervezésére a diafi Im és a hozzá kapcsolódó
tarta Imi munka megosztásával.
PI. egy csoport megnézi a családi költeményekkel
kapcsolatos
képeket,
és minden képhez leírja a megfelelő
tartalmat
kifejező
mondatot.
Egy másik csoport a képek nézése után felkészül
a versek könyv nélküli bemu+otésö ro ,
Egy harmadik csoport pedig rövid fogalmazványt
készit a
költőfiát
váró édesanyáról.
A három feladat szoros egységbe fonva érzékelteti
a tanulókkal
azt, hogyatöbbirányu
munkával
milyen sokoldaluan
tudják felidézni
költőnket,

2

életkörülményeit.
Igen eredményesen
használható
a diafilm
az ismétlésekkor
is. Segiti fe Iszinre hozni mindazt,
amit
Petőfiről
tanu Itunk az évek során. Jó szórakozást
jelenthet a kisdobos-foglalkozásokon
is a film vetitése
és a hozzá kidolgozható
kérdések.

A

diafilm

szerkezete

A diafilm a cimet és a befejezést
(vége) bemutató
kockákkal
25 képből áll. A tanitás szempontjából
hasznos
kockák száma +ehőt 23. Ezek a következőképpen
osz lanak
meg.
Petőfi

Sándor

Tájábrázoló
A szülői

képek
szeretet

A forradalom
Petőfi

4 kép

élete

kifejezése

kép

4

kép

6 kép

megelevenitése

ma is é

5

I

4

Petőfi

Sándor

kép

élete

A költő életének
ismerete segiti a költemények
létre jöttének,
hangu latának megismertetését.
A négy képben
csak a legjelentősebbeket
ragadhattuk
meg. Nem mentesitik
tehöt a pedagógust
a további szükségessé
váló szemléltetéstől a diafilm képei.
Az életet ábrázoló
képeket
több alkalommal ve t itsük le. PI. a költő arcképét
minden esetben.
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A szülők képét akkor feltétlenül,
amikor a családi költészetből tanitunk
részleteket.
Bemutathatjuk
az édesapa képét akkor is, amikor a forradalommal
összefüggő
képeket vetitjük:
Petőfi Sándor édesapja
is egyetértett
a nép jogaiért
folyó
harccal.

1. kép:
sokszor,
vésődjön
amellyel'

Petőfi

Sándor

arcképe.

Ezt a képet tartják a leghitelesebbnek.
Mutassuk be
hogy a gyermekek
emlékezetébe
kitörölhetetlenü
I be. Ez a dagerrotipia
is mutatja azt a határozottságot,
a költő következetesen
harcolt a nép jogaiért.
2.

kép:

A k iskcrösi

szü lőház.

A magyar nép kegyelettel
viseli gondját a háznak,
ahol a költő szü letett.
Ma muzeum.
Jól látható a képen,
hogy karbantartják
és a vi lIanyr
is bevezették.
Az udvaron a muzeum i látogatókat
vesszük észre.
Feltétlenü I buzditsuk a tanulókat,
hogy látogassák
meg a muzeumot,
ha arra lehetőségük
lesz.
3.

kép:

Petőfi

Sándor

szülei.

Petrovics
István és Hruz Mária nevével
találkoznak.
Ébresszüi1k tiszteletet
és szeretetet
ak ik a mag yar népnek ilyen nagy kö Itőt adtak.
4.

igy akis
nagyszerü
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kép:

Petőfi

Sándor

gyermekkori

képe

előbb-utóbb
azok iránt,

és rajza.

Az egykori kép becses kincsünk a költőről,
ugyanrajz. Talán már magában hordja a János vitéz
versét?
Ki tudja?
(A bemutatott
képek eredetijét

a budapesti Petőfi
lók. Látogassák!)

Irodalmi Muzeumban

szemlélhetik

a tanu-

A tájábrázolás
A diafi Imnek ez a része egy idézette I kezdődik.
Petőfi Sándor több költeményében kifejezi az Alföld iránti nagy
szeretetét.
Ő va lóban látta azt aszépséget,
ame ly me Ilett sokan észrevétlenül
elmegyünk. Nemcsak a tájat szerette, de lakóit (a csikósokat r juhászokat r gulyásokat r betyárokat , földmüvelőket, az utazókat stb.) iso Tanuljunk meg gyönyörködni
hazánk jellegzetes tájaiban . A költemények legszebb tájábrázoló sorait véssük a gyermekek emlékezetébe
és esetenként
beszámolóikban,
fogalmazványaikban
követeljük meg emlitésüket.

5. kép:

III

tt szü lettem én ...

A tájábrázolást
nélkü I a gyermekek.

bevezető

II

kocka.

Tanulják

meg könyv

6. kép: Alföldi táj gémeskuttal.
A kép id. Markó Károly kitünő alkotása. Az Alföld
c rrnu költeményünk illusztrálásához
használjuk fel. Figyeltessük meg a róna végtelenségét,
a távlatot megtörő gémeskutat . Emlékezzünk meg a növényzetéről
is. Legyen a tanu lók
előtt, amikor a verset tárgyaljuk.
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7.

Őszi

tájkép.

Az őszi hangulatot
kitünően
érzékeltető
kép Ferenczy Károly alkotása.
Felhasználjuk
az Itt van az ősz, itt
van ujra ...
cimü költemény
bemutatásakor.
Teremtsünk kapcsolatot
a kép és a költemény
között.

8.

kép:

A Tisza partján,

Az egész verset
muvesz.
Látjuk a csendes
szönyeget,
a bokrokat,
a
A vers tájleiró
szakaszait

9.

kép:

ahol a kis Tur siet beléje.

kitünő kompozicióban
mutatja be a
Tiszát,
a kis Turt, a sárga fövenykéklő hegyeket,
a távoli falut. ..
kapcsol juk a képhez.

A kiöntött

Tisza

A Tisza cimü költeményben
valóban müvészien
fogja
egységbe
a költő a csendes és a haragos
folyót.
Az árból
való mentést ábrázolja
a festő. Figyeljük
meg az árviz kártéte Iét, a mentést.

Ének

a

sz

ü

l

ó

í

szeretetről

Számtalan
köl+ernény
bizonyit ja, hogy Petőfi
Sándor
nagyon szerette
szüleit és testvérét.
A gondolatkör
teljességébe nem hatolunk
be az else tagozatnál.
Néhány
sz ép költeménnyel azonban
megérez:tetjük
ezt a szeretet.
A képekkel véssük a gyermekekbe,
hogy kötelességeik
vannak szüleik
iránt.
Minden verset itt nem tudunk illusztrálni.
Ezért a nevelő szük -
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ség szerint

gondoskodjon

10. kép: "Hejh,

további

szemléftetésről.

édes szülőimék ... "

Az idézet sejtetni engedi, hogy a költő mindent
megtenne szüleiért . Sajnos a körülmények ezt nem tették
lehetővé számára. A pénzné I azonban maradandóbbak
a
csodaszép költemények.
Ezek ma is élnek, hatnak.
Az
idézetet jegyezzék meg a tanu lók.

ll. kép: Anyám tyukja.
A közvetlen hangu, játékos nye Ivezetü, minden
gyermek által szeretett költeményhez (Anyám tyukja)
készült a kép.

12. kép: Hazafelé ...
A képet a Füstbe ment terv cimU költeményhez
használjuk. Jól látható a szekéren ülő költő tépelődése.
"Mit rnondok majd neki?" Tudjuk, hogya meghatottságtól nem tud szólni a találkozáskor.
Mi rnutot]o töprengését,elérzékenyülését?
Igyekezzünk a költő arcáról leolvasn i az érzéseket.

13. kép: Petőfi ék szobá ia.
Ismét az egykori va lóságba vezet ela fénykép.
A kiskőrösi ház szobája. Ebbe a szobába toppant be a
7

költő (Füstbe ment terv), itt szelte szamara az édesanya
a
fekete kenyeret (Fekete kenyér). Vétessük észre a szoba egyszerü berendezési tárgyait: lóca, szék, ágy, lóda, gerendás
mennyezet ..

A forradalom

megelevenitése

A költő életében a legnagyobb és a legvégzetesebb
esemény. Tehetségét a magyar nép függet lenségének, jogainak kivivása szolgálatába állitotta.
Beszéd, toll, kard
mind fegyver volt számára ehhez. Sajnos, életével áldozott
kitüzött cél jaiért.
A diafi Imnek ezt a részét gyakran vetitsük . A képek ugy rögződjenek a tanulók emlékezetébe,hogy
soha többé kitörölni ne lehessen, hogya hősi multból példát
és erőt meritsenek a ma fe ladataihoz.

14. kép: "Talpra magyar ... "
Az idézetet ismerik a tanulók. Szélesitsük tartalmát. Talpra - rninden terü leten: a sérelmes, elavu It törvények eltörléséért,
a függetlenség kivivásáért,
a müvéltséq
megszerzéséért , a kor fe jlődésének megfe lelő létes itmények
megépitéséért stb.
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15.

kép:

A szabad

sajtó.

Az egyik legnagyszerübb
vivmány volt
1848. március 15-én a cenzura eltörlése.
Látjuk a képen a sajtógépet és termékeit:
a Nemzeti
dal, és a Mit kiván a magyar
nemzet?
c. röplapokat.
Egyszerü eszközzel
nyomták,
sokszorositották
e lelkesitő
sajtótermékeket
.

16.

kép:

A Nemzeti

Muzeum

előtt.

A nagy nap, 1848. március 15-e legjelentősebb
eseménye
elevenedik
meg a tanulókelőtt.
A kép megfigyelésévei
jöjjenek
rá, hogy
szinte az egész nemzet ott
volt a muzeum előtt: felnőtt és gyermek,
fé fi és nő, fiatal és öreg, városi és falusi,
civil és katona.
Mi történt
a muzeumná I ?

.

17.

kép:

Honvéd

huszárok

és 1848-as

zászló

A szines ábrázolásból
reális benyomáshoz
jutnak
a tanulók.
Diszes öltözetük
volt a huszároknak,
szép
zászlóval
mentek a csatába.
(A budapesti
Hadtörténeti
Muzeumban
még sokkal többet lehet látni a szabadságharc emlékeiből.)

18.

kép:

ÜtkÖ zetben

A szabadságharc
egyik csatáját
szernlé lhetjük .
Bem vezérkara
van a kép előterében,
a honvédek
tá-
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volban vivnak
kemény
tőfi Sándor is.

19.

tüzérek,

kép:

harcot.

Ebben

Pákozd-sukoról

a seregben

ma

Pe-

_G);ata.

Egy más ik ütközetet
látunk a képen.
hátrébb a füstben a honvédek.

Petőfi

harcolt

is

é

Előtérben

a

1 •••

Több mint száz éve halott a költő.
A nemzet 1849ben nehezen
hitte el halálát.
Visszavárta.
Nem is ment el,
ma is itt van köztünk ...
Verseit állandóan
tanulják,
szavalják, megzenésitve
éneklik,
szinpadra
viszik.
Gondolata
i és
versformái
áttörtek
hctőrcinkon. Sok nyelvre
leforditották
életmüvét.
Egr-egy
költeményét,
mint vi lágirodalm i remeket emlegetik.
Legyünk büszkék rál Valljuk magunkénak!
Ennek
legjobb módja, ha sok-sok versét megtanuljuk!

20.

sorokat.

kép:

"Dicső

neve ...

II

A költő érezte saját jelentőségét.
Tanu Ijuk és jegyezzük
meg.

21.

kép:

irta

le

a

Kiadványok.

Angol. orosz, magyar nyelvü
it f Petőfi kézirását
és egyik elbeszélő
rált fedőlapját
láthatják.a
tanulók.
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Ezért

kiadványok
cimlapjakölteményének
iIluszt-

22.

kép:

Alkotásra

ihlet

a költő.

Verseit megzenésitik,
egyes müveit szinpadra
viszik. Köi')'észetét'
müvészek tolmácsolják.
Ez is igazolja,
hogy milyen mély, emberi érzéseket,
igazságokat
öntött
versbe a költő.

23.

tották
bor.

kép:

Ferenczy
fel. Igazi,

Petőfi

szobra.

Béni alkotása,
az eredetit
modern
forradalmár
Petőfit
I

Gyulán
mutat

állia szo-

II

/

/
/
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