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A

KÉPE~

EE.L.HASZNÁLÁSÁNAK

LEHETŐSÉGEl

ÉS MODJAI

A fogalmazástanitáshoz
készült
lános iskola 5. és 6. osztályában
az
kivüli témákhoz
kapcsolódik.

diafilm-szalag
az áltairodalmi szemelvényeken

A Tanterv ci -készségfejlesztés
formái között szól az elbeszélő és leiró, reproduktiv
és élményen
alapuló,
szóbeli
és irásbeli gyakorlatokról.
A közös és egyéni élmények
felidézéséhez,
elmélyitéséhez
~s elbeszéléséhez,
valamint
- elsősorban - ,a leirás tanitásához
kivánunk
segitséget
nyujtani
az alábbi témák képsoraival.
E témák egyrészt
jól kapcsolhatók a Magyar irodalmi olvasókönyv
egyes feladataihoz,
másrészt tankönyvön
kivül i feladatok
megoldatását
is sugall ják,
olyanokét,
amelyek
még nem váltak általánossá
pedagógiai
gyakorlatunkban,
de érdemesek
arra, hogy felfigyeljünk
rájuk.
A fogalmazási
müfajok közül a leirás különböző
fajtáiriak {munkafolyamat,
természeti
jelenség,
tájleirás,
képlelrés
gyakoroltatásához,
a térbeli és az időbeli elrendezés
tudetc+
sitásához,
az elbeszélő
a leiró
részek összefonódásához,
valamint
a jellemzés
e lókész iréséhez kivánunk
segitséget
nyujtani.

eS

Az egyes témák képeit minden esetben valamilyen
határozott elv alapján
>é'pjtettük eqymősrc , mint az egész részeit.
Elképzelhető
azonban,
hogy egyes képeket
kü lön is felhasznól-

hatu nk rövidebb lélegzetü
gyakorlásra (pl. 33. kép), vagy
egy irodalmi szemelvény részletének
illusztrálására'/(pl.
7.
8. kép).
A diafi Im akkor vál ik igazán hathatós eszközzé a fogalmazástanitásban,
ha élményt felidéző, elmélyitő jellegére támaszkodunk,
ha· eszköznek tekintjük ahhoz, hogy
a
tanulók valóságos élményeit felelevenitsük,
elmélyitsük és
feldolgozzuk.
Tehát e diafilm egyetlen témája sem pótolhatja a személyes élményt - legyen az közös vagy egyén i -!
PI. a Zivatar leirásának képsora (18-26.) akkor mond valamit a tanulók számára, ha már valamikor ó'k is áté Iték ezt
a természeti jelenséget,
ha a film - vizuális hatásánál fogva - képes emlékezetükbe
idézni, ujra átéletni az élményt,
s a képek megfigyelése arra nevel i ó'ket, hogya természeti
jelenségeket meg lehet és meg is kell figyelniük a [övóben ,
- A Mária Valéria telep és a József Attila lakótelep kontrasztja akkor válik igazán hathatós világnézeti
tényezővé,
ha atanulók
a képek Ióttán rádöbben nek arra, hogy az ő
városukban I az ő falujukban is hogy megváltozoH az élet. A játék611at kész i+ése (1O-17)fa munkafolyamat egyes mozzanoto lnck a megfigyeltetése
akkor lesz igazán hasznos, ha
természetes kapcsolatot teremt a tanulók politechnikai
óráival f s tudatosul a gyerekekben az, hogy ők is munkát végeznek, s ennek a munkának egymásra épülő mozzanatai
vannak.
A munkafolyamatok .Ieirásával két téma foglalkozik: a
Szüret és a Hogy készited? Az első konvencionál is téma.
Vidéken .a legnagyobb őszi élmény, azért ott minden évben
iratunk róla fogalmazást.
A városi gyerek számára kevéssé
ismert munkofo-lynmo+,
inkább olvasmányaiból,
mások elbe-
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szé léséból
van fogalma róla. A képsor alkalmas arra,
hogy
iz eli+ót adjon a szüretről, hogy szines képekben elevenitse

meg ezt a kedves

népi szokást.

A munkcfo lycrnct ismert mozzanatainak
tudatositása mellett alkalmas a képsor arra: is, hogya térbe! i elrendezés
(közelről távolra haladva mindig többet látunk meg a részletekból)
egyik forrnöjőt gyakoroltassuk.
A képek sora ugy épül egymásra, hogy messziről közelitünk a szüret szinhelyéhez,
s mindig többet látunk meg a
részletekből
(szőlősorok, szüreteló'k, érett fürtök, az egyes
alakok és csoportok távoli és közeli képei). A leiráskor hiv[uk fel a figyelmet arra is , hogy nemcsak a térbeli elrendezést az egyes mozzanatok egymásután ia a fontos, hanem a
szinek pontos megfigyelésévei
és összhatásávaf visszaadhatjuk
a késő őszi hangulatot is.
A téma képsora a következő részfeladatok meqoidctösöra is alkalmas: l<szi szinek gyüjtése, egy kép kiragadásával
az elő~ő és a következő mozzanatok megállapitása,
a mozzanatsor vázlatszerü összeóllítása a képek alapján, egy kép
(pl. 8.). részletező.leirása,
az alakok leirása ti munka egyes
mozzanataiban .

A képek
1. kép: Távol i szőlőhegy
2. kép: Közeli szőlősorok,

tartalma

az előtérbe

lefutó szőlősorokkal.

a sorok közt szüre+elók

csoportja.

3. kép: Köze 1 i kép: tőkék érett fürtökke 1.
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4. kép: Szüretelő

kislány közeli

A környezet
leirására

alkalmas

Puttonyba,

érett f~lrt.

megfigyeltetésére,

kép.
a munka következő

majd kádakba

6. kép: A teli kádakkal
szüretelók.

Kezében

és az alak együttes

5. kép: Mozgal mas csóportkép
ta.

képe.

gyüjtik

indulni készülő szekér

mozzana-

a szőlőt.
körül

a

csoportja.

7. kép: Pincerészlet

teli hordókkal,

a munkafolyamat

ered-

ményét jelzi.

Hogykészited?
A Tanterv a készségfe ilesztés formá i között a 6. osztályban a cselekvések leirásának gyakorlására a gyakorlati
foglalkozások egy-egy munkafolyamatának
leirását javasolja. A téma képsora egy játékállat kész irésének
folyamatát
do.lgozza fel. Szereplői, a munkafo Iyamat végzői valóságos
gyerekek. A gyerekekhez közelálló munka ez, s egyes moz-zanata i is világosan e Ikü lön ith etők. A fi Im természetesen
csak akkor éri el cé Iját, ha arra inditja a tanárt,hogy
a
gyakorlati foglalkozásokon
végzett munkát is mozzanatokra
bontva tudctosltso a gyerekekben.
Felhasználható
a képsor
pol itechn ikai órán a munkafolyamat mozzanatainak
bemutatására is.

rásra,
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E munkafolyamat leirásánál törekedjünk a tényszerü
a munkaeszközök és a rnunko egyes mozzanatainak

leiszak-

szerU elnevezésére.
Helyes, ha a leirás kidolgozását megelőzi ilyen jellegü szógyüjtés.
Hivjuk fel a figyelmet arra is,
hogy az egyes mozzanatok egymásra épü lése nagyon fontos,
egynek a kihagyása már selejtet eredményezhet.
Neveljük igy
is pontos munkára "'\ tanitványainkat!

A

képek

1. k'éb: A tanár bemutatja
2. kép: A felhasználandó
ben sorakoznak
3. kép: Mintakészités.
rajzolás
4. kép:

tartalma'

a mintadarabot
anyagok

a tanu lóknak.

a felhasználás

sorrendjé-

az asztalon.
Egy tanu ló munkáját

látjuk.

Az elő-

után ..• ~

... a játékállatot

5. kép: Ragasztással
6. kép: Aszineket

rögzitik,
kikeverik

7. kép: A tanár ellenőrzi
it a tanuiók

kivágják,

fürésze lik .

a talpba

illesztik.

a munkadarab

a kész munkákat.

festéséhez •
Értékelő szevci-

figyelik.

A fenti képsor az osztály egy kis hányadát ábrázolja csupán.
Három gyerek dolgozik egy munkaasztalnál.
A munkafolyamat
egyes mozzanatait ugyanaz a tanu ló végzi, hogya figyelmet ne
a gyerekarc kösse le, hanem a tu lajdonképpen i'cé l, a munka
megfi gye I ése .
Mindkét

munkaf:"~lyqmat leirásánál

neveljük pontos meg-
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figyelésre
tan itványainkat!
Mutassunk rá a rész és az egész
viszonyáral
Ne elégedjünk meg a folyamat mozzanatokra
bontásával,
hanem a részeket alkossuk ujra egységgé,
megmutatva azt, hogy egymásra épülésükben alkotják a munka
folyamatát!

Fussunk! Nyakunkon

a zivatar!

A természeti jelenség, a keletkező,
a tomboló, majd
az elvonuló zivatar megfigyeltetése
a cé l , A leirás keretét
egy minden gyerek számára ismerős élmény, egy uttörő kirándulás adja. Élményfogalmazás ez, ,':s az élmény elbeszélése közben irjuk le a zivatart.
Az elbeszélés és a leirás
párhuzamos megoldását segitik a képek.
A képsor nem tartalmazza az események valamennyi
mozzanatát,
a hiányzókat egy kék és egy piros kérdőjel jelzi. A gondo Ikodás fejlesztését nagyban elősegiti,
ha ezeket a kérdőjeleket a tanulók önállóan fejtik meg. A siker
élménye még teljesebbé válik, ha az alkotó jellegü munka után a tanár levetiti a kérdőjeles munkák megfejtését.
Jelentős szerephez jut a témán belül aszinek
megfigyeltetése,
annak tudatositása,
hogya borötsöqos , nyugodt
légkörlmelegebb,
világosabb szinekkel , a bajt és a veszedelmet pedig hideg és sötét szinek használatával
érzéke l+et i
a kép.
A témán belü I a következő részfe lcdctokot : is 'elvégez- .
tethetjük: párbeszéd szerkeszrése , a közelgő vészt jelző fel,kiáltások irásar a vihar szineit és hangjait kifejező szavak
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gyüjtése, egy kép alapján az előzmény
leirása, kérdőjeles kockák alkotójellegü

A képek

és a következmény

megfogalmazása.

tartalma

1. kép: Kiránduló gyerekek egy erdei tisztáson.
q:nfeledt játékba merülnek, egyesek pihennek, uzson náznak . A táj ragyogó napsütésben fürdik. Vihar el8tti nyugalom.
2. kép: Ugyanaz a kép, de a háttérben már tornyosuló felhó1<
jelzik a közelgő vihart. Néhány gyerek felfigyel a
kö~elgő vészre, de a többiek még nyugodtan játszanak.
3. kép: A zivatar
cikáznak.

gyorsan közeledik.
Elborul az ég, villámok
A gyerekek ijedten kapkodják ho lmiiukot .

4. kép: Kék kérdőjel.
- Mi történik
irják-Ie a tanulókl

ezután'?

Közös munkával

r

5. kép: Tombol a zivatar 1 A gyerekek
Figyel ik a tomboló zivatart.
6. kép: Piros kérdőjel.

- Mi történt

7. kép: A kék kérdőjel

megfejtése

8. kép: A piros kérdőjel

egy pajtába

huzódtak.

ezután?

megfejtése

Vizibussz;al p Margitszigetre
A menetközbeni leirás szemléLtetésére nem találunk sz emelvényt az irodalmi olvasókönyvben . A Szöveggyüjtemény-
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ben a Kiskunságilehet
erre Példa.
A diafilmetámájaamenetközben történő
leiráshoz
kiván segitséget
nyujtani
azzal,
hogy
- a Gellért
térről indulva a Margitsziget
felé -ugy mutatja be
Budapestet,
ahogy menetközben
a viz ibuszró I a kirándulók
szemébe tün ik.
Az egyszerre
látott do 19ok, az összhatás
ugy
bomlik részekre,
ahogy célunk felé közeledünk,
és a tájnak
mindig más - más részletei
tárulnak
fel előttünk.
A menetközben
történő
leirásnál
nagyon fontos,
hogy
mind a továbbhaladást
, mind a táj részleteinek
egymáshoz
való viszonyát
érzéke ltessük,
Erre alkalmasak
az időt és
a helyet meghatározó
kifejezések,
ezért ezek helyes hcsznő-r;
latát feltétlenü I követel jUk meg! Csak igy tudjuk megvalósi tani az időbeliség
és a térbeliség
összefüggésének
megmutatását. A minden leirásra jellemző
képből,
az összbenyomásból
(a Duna távlati
képe) indulunk ki. A képsor nem mutat
be
mindent,
ami utazás közben a Duna jobb és bal partján
elénk táru 1, hanem csak a legjellegzetesebb
látn ivalókat,
főleg a budai részt tünteti
fel.
A pesti gyerekeknél
helyismeretük
alapján
a szükséghez
mérten kiegészithetjük
ezt a képsort . Ebben a munkában segitségünkre
lehet a térképolvasás.
Esetleg egy-egy
"jól ismert
részlet kü lön leirására
is vállalkozhatunk.

A

1. kép: Vizibuszmegálló

képek

tartalma

a Gellért
téren,
háttérben
a VIZIbusz. Sz emben a Duna másik partján a Közpczdusági Egyetem épülete.
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2. kép: Az induló
látjuk
')

'-'

.

kép:

vizibusz
a Dunán.
A folyó
a Dunán átivelő
hidakkal.

Vi lIamosforgalom
épülete.

a Gellért

4. kép: A Gellért-szobrot

5.

kép:

Feltünik

6. kép:

Köze li

a Vár

téren.

és a vizesést

távlati

A Gellért

képét

fürdő

látjuk.

látképe.

kép. . az Országház

épü Iete .

7. kép: A Margit-hid

az előWnő Margitszigettel.
A Margitsziget sziget jellege
nem tünik ki a képen,
mert az
a vizibuszról
nem érzékelhető.

8.

kép:

A szigeti
juk.

hajóállomás

ugy,

ahogya

vizibuszról

lát-

A müalkotások
elemzését
rajzórákon
is végzik a tanulók. A fogalmazástanitás
keretében
két könnyen érthető festményen gyakoroltat juk a képleirást.
Munkácsy

Mihály:'

Rozsehordó

nő

A hires festményt
elóbb teljes kompoziciójában
figyeltet[ük meg, majd közelebbről,
részletesen
vesszük szemügyre
az
alakot.
- Rőzsét cipelő,
a tehertől
meggörnyedt
parasztasszony
ü I az erde i ösvény szé lén. Arcán fáradt szomoruság
látsz ik,
az élet,
küzdelmes
sorsának minden terhe.
Testtartása
fáradt,
ernyedt.
j:>,z a lak végte len szomorusőqot
áraszt magábó 1.
A
háttér,
a környezet
világos szinei ellentétben
vannak ezzel a
szomoru hangu lattal.
A képleirásnál

külön

f igyelt.essü,k

meg a hátteret

és at.
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előteret,
a tájrészletet
és az ábrázolt
nél különösen a testtartásra,
aszinek
hivjuk fel a figyelmet!

személyt. Ennél a képhangulatteremtő
erejére

A kép e k ta 'r tal ma
1. kép: A tel jes festmény.
2. kép: A rőzsehordó

nő kinagyitott

alakja.

Fényes Adolf: Babfejtők

P,z előző müalkotáshoz

hason lóan elóbb a teljes képet,
majd a részleteket figyeltessük meg! Hivjuk fel a figyelmet
arra is, hogy a végzett munkából (a kép c ime), a fény- és
árnyékhatásból , a kép szineiből mi Iyen évszakra, napszakra
következtetünk!
A paraszti alakok jellegzetes paraszti környezetben jelennek meg. Irjuk le ezt a környezetet!
Utaljunk arra, hogya paraszti életnek egy [el ene+ét ábrázolja
a kép, tehát életkép.
Hasonlitsuk össze irodalmi megfelelőjével, a Családi kör cimü Arany-verssel.
Irathatunk még képleirást a Családi kör i llusztrccid]o alapján is.
Említsük meg azt is, hogy Fényes Adolf Szegény emberek cimü soroz.atának egy elorobjöt látjuk magunk előtt. Már
a sorozat címe is utal arra, hogya szegények életének egyegy jelenetét ábrázo Ita a festő.

JO

A képek
1. kép: Fényes Adolf: Bcbfejrók

tartalma
(a t e ljes festmény).

2. kép: A kinagyitott előtér az alakokkal.
Kopár falusi udvar.
Három ember, - két nő és egy férfi - a földön ülve
egy szakajtóba babot fejt.
3. kép: A kinagyitott háttér:
egymáshoz ragasztott
Hogy megváltozott

iellegzetes falusi udvarrészlet ,
szegényes házak.

!

A leirás gyakorlásán kivül a világnézeti
nevelésben is
iól felhasználhatók
ezek a felvételek.
Figyeltessük 'meg, hogy
az állóképek
hogyan tükrözik megváltozott életünket.
Az
egymás után következő képek összehason litása, kontraszt ja
minden szónál többet mond a multról és a jelenről.
A képek

tartalma

1. kép: Nyomoruságos részlet, földbe süppedt
hajdani Mária Vc lério telepről.
2. kép:

bcrokkokkc] a

Impozáns kép: a József Attila lakótelep egy részleter" a nagyságot, a modernséget, a kulturált viszonyokat ábrázo I'ja .

3. kép: Egy képen a [elen és a mult. A bérpaloták árnyékában meghuzódó régi barahépül:-et, _ mint a mult céltudatosan meghagyott emléke. Figyel meztet és ~an it!
A leirás a három kép összevetéséből

alakul

ki.

Elképzel-

II

hető, hogya multból kiindulva érkezünk a jelenbe, de az
is, hogya bérpaloták helyén megidézzük a multat. Bármelyik megoldást is vá laszt juk, a harmadik képet hagyjuk legutoljára, sannak
tartaimából kiindulva fogalmazzuk is meg ,
vé leményünket,
mondan iva lónkat!
Fővárosunkban a József Attila lakótelep meggyőző erővel nevel a szocializmus eredményeinek megbecsülésére,
éppen azzal, hogya
legsötétebb nyomortelep helyén hirdeti
az uj é let diadalát,
s országos viszonyletben
is reprezentá I·~
ja a szocialista épitést. Nevelésünk mégis ugy lesz igazán
meggyőző, ha a tanulók környezetében
is megkerestetjük a
változás jeleit, nyomon követjük a fejlődést, s az ő megváltozott környezetükről
is leirás t készíttetünk velük.
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