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A CERUZA KALANDJA
A harmadik osztályos fogalmazástanitás szerkesztési alapismeretéhez. a befejező gondolat fogalmához. vagy gyakorlásához nyújt segitséget a
szines, , rajzos képsor.
1. kép: Alszik a kisfiú, az asztalon hever
rajzpap1rja. egy egérke rajzával.
Mellette alszik ceruzája ls.
2. kép: Megelevenedik a kisegér, la papiron
ott marad a helyei s megrágni készül a ceruzát.

3. kép: Szomorú vége előtt utolsó kivánságának teljesitését kéri a ceruza.
4. kép: Teljesül a vágya, rajzolhat.Lassan
kerekednek a falon a vonalak. Sajt
lesz, alma? - találgat ja az egér.

5. kép: Az lrószer bosszúja; dühös kandur kerekedett rajzáb6l. amelytől riadtan
menekül az egér.

- .Rövid beszélgetéssel indithat juk az 6rát: az
osztály életében legutóbb lezajlott valamely apró
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eseményt elevenitsünk fel. Vezessük a beszélgetést
úgy, hogy állást is foglaljanak ezekkel kapcsolatban a gyermekek.
Mi a véleményed a következő kis történet
szereplőiről?- adhat juk meg a gyermekeknek az előzetes feladatot. Ezután vetitsük le az egyes képeket, kérdéseinkre azonnal mondatba foglaltatva
azok
eseményét. Pl. 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 befejezés fogalmát.
Ha a befejezés gyakorlására használjuk tel a
képsort, sokféle megoldást kaphatunk úgy, ha a sz6beli befejezés helyett 1-2 mondatos irásbellt kérünk. A képek újb6li levetitéséhez - amelyet a már
kialakitott sz6beli fogalmazás kisér- kapcsolják a
befejező gondolatok felolvasását a tanu16t.
Kocsis Edit
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KEDVES M}XHJWftÉS

A szines, rajzos, hat képből ál16 sorozat a
harmadik osztályos fogalaazástanitásban, aa elbeszélés befejezésének tanitásához ad segltséget.
Kati meglepi nagyanyját születésnapjára.
1. káp: Kati raffiáb61 készült tÖJlyTborl·
.6t
•

himez a mnnkaasztalánál.
2.

képl

A

nagJ1laJllának
vett kÖDJTre ráhúaza

a kész borit6t.

3. kép: Becsomagolja az ajándékát.
4. kép~ A postát mutatja. A kislány feladja
a

csomagot.

5. kép: lézbesiti

postás a kis unoka ajándékát a nagymamának.
a

6. kép: Kati levelét boldogan olvas6 nagymamát látjuk.

- .A képsor a befejezés, mint új fogalmazási ismeret
kialakitását segiti.
Röviden utalhatunk a környezetismeret anyagára /a gyermek kötelességei a családban, helyes vi5

szonya a szü~öz.
nagyszUl6khöz/. majd vetitsUk
le a történetet, megbeszélve az egyes képeket.
Ugy irányitsuk a beszélgetést, hogya befejez5
gondolat els6sorban Kati figyelmességének értékelése legyen többféle változatban, de utalhat
a nagymama érzéseira is. Ezekhez a gondolatokhoz.
- mint konkrét any~ghoz - tUzzük a betejezéa fogalmának ismeretét.
Felhasználhatjuk a képsort a kés5bbiek folyamán a lényeges és.mellékes események gyakorlására.is. A 3. és 6. kép mondatb5vltésre is alkalmas.
Kocsis Edit

VESZÉLYES JÓBARÁT
A harmadik osztályos fogalmazástanitás
egyik szerkesztési alapismeretéhez. a befejezéshez nyújt segitséget az öt képb51 ál16, szines,
rajzos anyag.
1. kép: Az édesapa és fia tUzel5t hoznak
be a szobába.
2. kép: A gyermek bekészit a kályhába.
6

tdesapja a rUhaszárit6t elteszi a
kályha közeléb6l /gyúlékony any ag/ •
,. képs A kisfiú gyufát gyújt édesapja felUgyelete mellett.
4. kép: Szenet rak a tUzre.

5. kép: Élvezik a kellemes meleget: édesapa
újságot olvas, kisfia a földön játszik.

- .A környezetismeret égésre vonatkoz6 tudniva16ira épit a cselekvéssor. J6. ha el6zetesen
megfigyelési feladatot adunk a tanu16knak a fUtéssel kapcsolatban.
Ezek számonkérése után vetithetjUk le a képsort, kiemelve az 6vatosságra utal6 mozzanatokat
/édesapa figyeli a gyufát gyújt6 gyermeket, elteszi a kályha közeléb6l a ruhaszárlt6t. stb./ Ugy
vezessUk a tanul6k megfigyeléseit. hogya többféle·befejez6 gondolat f61eg a szükséges e'16vigyá'zatosságra utaljon, vagy saját élményeik összeve-
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téséb6l adódjék és ne semleges, formális felsz61itás legyen.
A képsor jól felhasználható még az év végi
ismétlésben a mondatok összekapcsolásánál is tegy
cselekvésrol több mondatot is mondhatunk/. Ekkor
a kisfiú cselekvéssorát kisértessük figyelemmel.
Kocsis Edit
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