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A CERtJZA' KALAN!)JA
A harmadik osztályos foga Imazástani tás szerkesztési
alapismeretéhez,
a befejező
gondolat
fogalmához,
vagy
gyakorlásához
nyujt segitséget
a sz ines , rajzos képsor.
Különösen ~Ikalmos az egyéni képességek,
az alkotó fantázia ki bontokozösőrc .
1. kép:

2.

kép:

3.

kép:

4.

kép:

5.

kép:

Alszik a kisfiu, az oszfalon hever a rajzpapírja,
egy egérke rajzával.
Mellette
alszik ceruzája
is.
Mege levenedik
a kisegér (o papiron ott marad a helye),
s megrágni készül a ceruzát.
Szornoru vége előtt utolsó kivánságának
teljesitését kéri a ceruza.
Teljesül a vágya, rajzolhat.
Lassan kerekednek a falon a vonalak.
Sajt lesz, alma?
- találgat ja az egér.
Az irószer bosszuja,
dühös kandur kerekedett rajzából,
ame Iytől riadtan menekül az
egér.

Rövid beszélgetésse I indi that juk az órát: az osztály
életében
legutóbb lezajlott
valamely apró eseményt elevenitsünk fel. Vezessük a beszélgetést
ugy, hogy állást is fogla Ijanak

ezekke I kapcso latban

a gyermekek.

Mi a véleményed
a következő
ről? - adhat juk meg a gyermekeknek
Ezután ve tirsük ledz
egyes képeke+,
•

°'0

kis történet szereplőiaz előzetes
felad,atot.
kérdése inkre azonnal
~

mondatba
foglaitatva
azok eseményét.
PI. Ki zavarta
meg
a ceruza álmát?
Mire készült az egérke?
stb. Fejezd be
a történetet!
Lesz, aki az esemény következményét
mondja,
lesz, aki állást is foglal.
Mindkettő
helyes,
hiszen 3. osztályban
még nem tárgyaljuk
részletesen
a befe jezés fogol mát .
Ha a befe jezés gyakor lására haszná Ijuk fe laképsort
,
sokféle megoldást
kaphatunk
ugy, ha a szóbeli
befejezés
helyett
1-2 mondatos irásbelit
kérünk.
A képek ujbóli levetiteséhez
- ame Iyet a már kialakitott
szóbe li fogalmazás
kisér - kapcsolják
a befejező
gondolatok
felolvasását
a
tanu lók.
Kocsis Edit
KEDVES MEGLEPETÉS
A szrnes , rajzos,
hat képből álló sorozat a harmadik
osztá Iyos foga Imazástani tásban,
az el beszé lés be fe [e zésének
tanitásához
ad segitséget . Kati meglepi nagyanyját
sz le+és>
napjára.
1. kép: Kati rafiából
készült könyvboritót
himez a munkaasztalánál.
vett könyvre ráhuzza
a kész
2. kép: A nagymamának
boritót.
3. kép: Becsomago Ija az ajándékát.
A kislány feladja
a csomagot.
4. kép: A postát mutatja.
a postás a kis unoka ajándékát
a
5. kép: Kézbesiti
nagymamának.
6. kép: Kati leve'·IM boldogan olvasó ncqyrnornét látjuk.
ü
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A képsor
lakitását
segiti.

a befejezés,

mint uI fogalmazási

ismeret

kia-

Röviden uta Ihatunk a neve lési fe ladatokra
(a gyermek kötelességei
a családban,
helyes viszonya
aszülőkhöz,
nagyszülőkhöz)
, majd vetitsük
le a történetet,
megbeszélve
az egyes képeket.
Ugy irányitsuk
a beszélgetést,
hogya
befejező gondolat
e lsósorbon Kati figyelmességének
értékelése
legyen többféle
változatban,
de utalhat
a nagymama
érzéseire is. Ezekhez a gondolatokhoz,
- mint konkrét anyaghoz
füzzük a be fe je zés foga Imának ismeretét.
Felhasználhatjuk
a képsort a későbbiek
folyamán
a lényeges és me lIékes események
gyakorlására
is. A 3. és 6. kép
mondatbővitésre
is alkalmas.
Kocsis Edit

A VI LÁGÜRBEN
A képsor a gyermeket
oly nagyon érdeklő témakörből
az
egyéni képességek
kibontakoztatására,
az alkotó fantá~iára
serkentő élményanyagot
nyujt.
Feldolgozása,
tantervi
keretbe illesztése a tanitó átgondolt,
tudatos tervezése
alapján
történhet.
1.

2.

kép:

Felszáll

az

kép:

Két gyermek,
egy tizéves kisfiu és 1. osztályos
huga izgatottan
nézik a televiziót.
Egy ürhajót
látnak a ki lövés pi Ilanatában.
Az ürhajó az ürben
A gyermekek
ürben haladó

ürhajó

szeméve I látjuk
ürhajót.

a tv-ernyőn

az
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3.

4.

kép:

Ürha;ósok

aHoldon

kép:

Az első képen lótható környezetben,
csodólkozó gyermekek
nézik az ürhajósokat.
Vajon mit álmodnak?
Lefeküdtek a gyermekek,
alszanak.
A nyitott ab lakon a csi I logos égbo It- látszik.

A realisztikus
képek (1-3.)
az ürutazós eseményeit
figyelő,
tv-néző
gyermekeket
mutatnak.
A 4. képen az
alvó gyerekek
láthatók,
a kitárt ablakon a szobába néző
csillagok
sugallják,
hogy a gyerekek álmukban maguk is
ürutazósra
indulnak.
A téma feldolgozását
bizzuk a tanulók egyéni e Iképze !ésére. A lényeges gondolc;stok kivő losz
tásóra az anyaggyüjtéskor
hivjuk fel a figyelmet.
Kis Jenőné
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