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Ilyen kívántam lenni én is, ott, a  
homokba szúrt nyárfa: — a tanitó,  
ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja,  
irány azoknak, jel és biztató,  
kik jönnek barázdákban botladozva.  

Váci M.  
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A  ti~e~ választásának indoklása 
 ~-~ ....... 

Tanyai tanitóI:bnt kezdtem pedagógiai munkásságomat. Igy raindonl.or  

foglalkoztatott az itt óló, többszörösen hátrányos helyzetű

tanulók  sorsa.  

:act= c>zi~y része az ú helyzütil.'., ,joVbitEisi szándékú rntnkt=mma ,  

tolt c3l,  mint taryai tanitó, tanár, külterületi igazgató, megyei  
tanulmányt felügycslii és a''edagGgus Tovabbkápzű Ixxtózot igazgatója.  

A téma fő rószcít visszatekintéssel vozotem be, hogy r'srzékoihotóbb  

legyen a fejlődés jelenlegi szakasza.  

1973-ban bovazotett audio-vizuális toclnzf.SsásL- , fcj3.o3ztíí hatású  

programjai fok7.atosan bebizonyitottis.::, hogy sikerül a tanitót  

megsokszorozni, intonzivebbó Gs erodmCuryesohbá  tenniz oktatást.  

Ez 

 

szervesen illeszkodik  a kisiskolák .  aegi.tós6nek folYaz:atíbEt.  
Erre felfigye3ltólc Iaran:baaY ős  ma mar nemzetközileg is ismertté  

vált az 1BESCü-n keresztül.  
.L: UNESCO támogatta egy millió forinttal a ki:túrloti.inket. Szak-  
oriboroi látogatásaik ó:z publik4l{isa.ik során állit jódi, hogy  

ily c'31 ismc3reti.iü*°dozó technológiai sor "mag .1(fTs `y L3Á..(31•lústi feladat-  
lt3pron,dszoros oktatás" sehol a világon nines.  

/Melléklotberi folsorolo3x a iiemzet?.<izi ós  hazai  cikkeket, amelyeket  
a kiszSrletr$l irtauc.. ':a{,am  h:G t a.Ika7 aa;naai publikáltam részleteket./  

Erről a kisórletröl olyan tanulmány nom jelent meg, amely rend.  

szeréről és orodrnónyeiról átfogó ártákolóst adna.  

Ez késztetett a disszartó.ció r:zegirasraa-a.  

Eredményességiét ti3bboldaldai r:tegrc2Szeli tvo a Gyakorlati tapaszta-

latok alapján 	 L~.s intcrr júklcal., orvos.t ~i1o#tan.i (Ss  pec?s~.+gia3. 6rósok-  
kel ki.vicnoza bizonyitani.  

3  



I. Visszatekintós a rsultra.  
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A tanyavilág kialakulása és az első kulturtörténeti adatok 

Az alföldi nagy tanyavilág kialakulása összefüggött a török időben 

létrejött hatalmas lakatlan területre történő kiszivárgással ós a 

kormány telepitési intézkedéseivel. A kiszivárgás különösen a 

XVIII. és XIX. században volt nagyméretü. Igy jöttek létre a tanya-

bokrok, sortarták a dülőút mentén és a szétszórt tanyaházak. 

Az iskoláztatásra vonatkozóan az 171. évi országgyülósnek, a 

"Nemzeti nevelős általános elveinek rendszeréről" készült törvény-

tervezete elrendelni kívánta, "hogy legyenek nópiskolák a tanyákon 

is." Ennél jóval részletesebben és indoklással is nyilatkozik erről 

az 1825/27. óvi országgyülésnek Ferenc királyhoz szóló üzenete 

"főképp azok oktatásáról kell minél előbb gondoskodni, akik künn, 

messze a tanyákon, erdőkön, hegyeken, sok mórföldnyire szétszórva 

laknak, és kiskoruktól kezdve mintegy az emberi társaságon kivül, 

egészen termószeti durvaságukban nőnek fel, anélkül, hogy valami 

vallási ós erkölcsi nevelésben részesülnónek. Ezeket a papok és a 

tanitók vasárnaponként gyüjtsók össze, és tanitgassák. Esetleg erre 

a vándorpapokat ós tanitókat kell kijelölni." 

Ugyancsak idevágó, bár nagyon általánosságban tartott az Eötvös-

féle 1848. évi törvényjavaslat 2. §-a:"A közállomány gondoskodni 

fog, hogy minden helységben és népes pusztákon, amennyire lehet, 

tanintézetek legyenek." /Magyar Népoktatás, 178. oldal VKM kiadvány 

1928./ 

1;zzel került volna törvényes lefektetésre először a tanyai iskoláz-

tatás kórdóse, ha a javaslatot szentesitettók volna. Azonban ennek 

a kérdésnek a megoldása is a végleges Eötvös-féle törvényre várt. 

A törvény 47. §-ában kötelezte a közsógeket, hogy a hozzájuk tar-

tozó tanyák tanköteleseinek oktatásáról "tanyai iskolák állitásá-

val, vagy ha a tanyák egymástól való távolsága miatt ilyen iskolák 

a célnak meg nem  felelnének,  legalább járó-kelő /vándortanitók/ 

a 11ca 1 inazásával gondoskodjanak. 



Az ismételten emlitett vándortanitói intézmény pedig egyáltalán 

nem vált be, s ha szórványosan alkalmaztak is itt-ott egy-egy 

vándortanítót, az kivételszámba ment. Ugyancsak végrehajtatlan 

maradt a tanyai népoktatás rendezésére népinternátusok létesi-

tósónek az eszméje is, amely pedig elég hosszú időn keresztül 

szerepelt a kulturpolitikai programokban. 

Hogy nem megfelelő ütemben került végrehajtásra a lakótelepülő-

sek, köztük elsősorban a külterületek iskolával való ellátása, 

még a meghozott törvények ós rendelkezések ellenére sem, annak 

okait a következőkben találjuk: 

1./ A gazdasági rendszerből folyó települési viszonyok és 

iskolapolitika, 

2./ Az állam nem élt jogával az 1930-as évekig, de lényegében 

191+8-1g. 

3./ Az iskolafenntartók olyan jogokkal rendelkeztek, amelyek 

önkényes eljárásra adtak lehetőséget. 

Szervezeti 68 tartalmi változások eredményei és problémái  

Az általános iskola célja, hogy megalapozza a kommunista amber 

személyiségének kialakítását. Ennek érdekében nyújtson minden  

tanulónak eységes, korszerit alapmüveltséget. Tegye képessé őket 

arra, hogy hazánknak ós a jövő társadalmának mindenoldalúan 

fejlett, öntudatos dolgozóivá ós védelmezőivé válhassanak. 

Ennek érdekében biztosítani kell a feltételeket, hogy a 	kis 

településeken és tanyákon lakó gyerekek számára is elérhető 

legyen az egységes oktatási-nevelési rendszer. 

Társadalmi , ós politikai feladatként jelentkezett az összevont 

tanulócsoportokon való segitós, a hátrányos helyzet csökkentése, 

megszüntetőse. Az összevont osztályokban folyó pedagógiai munka 

eredményesebbé tétele szempontjából az 195o-es óv jelentős állomás 

volt. 

G 



Addig tulajdonképpen a felszabadulás előtti gyakorlat érvényesült, 

elsősorban a csendes foglalkozások gyakorlata. A felszabadulás 

után az A-D évek váltakozó rendszere fokozatosan megszünik, hogy 

a korosztályokat élesen külön lehessen választani. 

Az A-B évek eltörlése után megmaradt az ének, rajz, testnevelésnél 

az osztályok összevontsága, az A-B évek váltakozó tananyagának 

rendszere nélkül. 

Teljesen rendezetlen maradt ezeknek az együttesen tanuló tárgyak 

anyagának, különböző osztályokra való válogatásának igénye. 

Az igazság az, hogy ezek másodrangúra degradálódtak. Nem kerestek 

semmiféle  ésszerü megoldást. Utbaigazitást a testnevelésre kaptak 

csupán. 

A valóságban ennek ellenére mindenki azonos gyakorlatokat végzett. 

Fékezte e területen a gyorsabb segitségadást az a helytelen 

felfogás, hogy az összevont osztályok problémáival nem 	érdemes 

foglalkozni, mert  párt- és minisztertanácsi határozat van a 

felszámolásukra. /Sajnos ez a szemlélet méc mu. is kisért egyese-

ket. Felesleges anyagi áldozatról beszélnek, pedig ez csak törté-

nelmi igazságszolgáltatás./ 

Az 1950-es évektől kezdve komoly lépések történtek a fenti célok 

elérése érdekében. Időszakonként nagy anyagi segítséget nyújtott 

államink. /A sokoldalú beruházási szervezeti és tar ta 1 mi  segitség 

együttesen csak az utóbbi években alakult ki./ 

Az 195o-es évre esik az új tanterv kiadása, amely az 1946-oshoz 

képest a kommunista nevelés célkitüzésónek tudatosságában 

haladást jelentett. A  rövid idő alatt elkészült tantervnek sok 

fogyatékossága volt. Ilyen az életkor figyelmen kivül 	hagyása 

miatt keletkezett túlterhelés, mnzimalizmus, az oktató-nevelő 

munka sematizmusa. Igy a szilárd tárgyi ismereteket és a készségek 

kellő fejlesztését nehéz volt megvalósitani. Ez fokozottan 	áll 

a tanyai összevont tanulócsoportokra. Erre utal számos korabeli 

testületi jegyzőkönyv is. 

Pl. az 1955. évi április 25-én az alsómőnteleki pusztai kislétszámú 

általános iskolák III. negyedévi ellenőrző értekezletén hangzott 

el: "Bata1mns az az anyag, melyet az általános iskoláknak a 

tanulóknak  át kell adni. Ezt a tudást csak kellő alapra őpithetjiik. 

Az alsó tagozatban ezt az alapot kell lerakni. 



Ez jelenleg nincs biztositva. 

kell! - Az ötéves terv reánk 

Yógrehajtanunk." 

Az utóbbi két mondat utal az 

A tervet pedig nekünk is teljesiteni 

eső szakaszát kell maradéktalanul 

akkori merevségekre is. 

1950-ben jelenik meg Mjelnyikov M.A. professzor: "A tanitó munkája 

az osztatlan  ós részben osztott iskolában" cimii könyve nálunk. 

Felvet didaktikai, módszertani problóméknt. Hatására szaporodtak az 

összevont osztályokkal foglalkozó módszertani cikkek. Nyaranta 

országosan ezernél több, megyénkben 2oo pedagógus ismerkedett tan-

folyamokon a Mjelnyikov-módszerként ismertté vált tanitási gyakorlat 

elméletével. 

A  Mjelnyikov-módszer elsősorban nagyfokú szervezést igényelt. 

Az idővel való szigorú gazdálkodás hangsúlyozása sok pedagógust 

kényszerített jobb szervező munkára. 

Problémássá vált viszont ez a jó elgondolás, mert tudományos meg-

alapozottság hiányában a kelletón61 nagyobb hangsúlyt kapott 	a 

szervezés. Jellemző ennek illusztrálására az a jegyzőkönyvi 

kivonat, amely 1951. október 29-én készült, Kecskemét, II.sz. 

pusztai körzet első nevelési termelői értekezletén. Az igazgató 

hozzászólásából: "Én is kivánom, hogy az önálló munkák kiadásában 
a követelményeknek megfelelően tartsuk be az időt, a lehetőségekhez 

mérve percnyi pontossággal. Arányban kell lenni a kiadott munka-

időnek az elvégzendő munkák idejével. Icy érhetjük csak el, hogy a 

tanulókat jobb munkára serkentsük." 

A Köznevelés 195o. évi május 1-i számában olvasható minisztériumi 

álláspont a következőket írja: 

"Az összevont osztályokban működő tanítók egyik legfontosabb, 

legnehezebb feladata az iskola sajátos adottságainak figyelembe-
vételével a munka olyan szervezése, hogy az egyes osztályokkal minél 

többet foglalkozzon közvetlenül, ós a rendelkezősre álló foglalkozá-

sokat minél eredményesetiben használja fel." 



Az összevont osztályú tanyai pedagógusok "egyik legnehezebb 

legfontosabb feladatának" az a meghatározása téves, és 

félrevezető. Ezzel elterelte a figyelmet a didaktikai, módszer-

tani kérdésekről. Leszükitették a  módszert  szervezési teendőkké. 

Továbbá a közvetlen órák száma rögzitett óraterven, ezek 	nem 

szaporithatók. Tapasztaltuk, hogy a kitűnően szervezett óra 

önmagában nem minden. Sok jól szervezett órát láttunk tanyán, 

ahol percnyi pontossággal váltakoztak a közvetlen és önálló órák. 

Csak éppen a tények nyújtása, a tények elemzésén nyugvó általáno- 

sitás, az ismeretek megszilárdítása hiányzott. Ilyen foglalkoztatás 

nem biztositja a felzárkóztatást. 

A szervezeti, technikai és praktikus tanácsok lázában az 

összevont osztályok vonatkozásában elfeledkeztünk a tudatos 

oktató-nevelő munkáról. Pedig itt is ez a fő feladat, s minden 

egyebet ennek kell alArendelni. 

Komoly gondot jelentett és zavart keltett Mjelnyikovnak az a 

megfogalmazása, mely szerint az előirt tananyag a közvetlen órákra 

jutó idő  felében is elvégezhető. 'ezt senki sem cáfolta, 	igy 

anyagcsökkentőst egyes tankönyvrészletek súlypontozásával 

kiséreltek elvégezni. Továbbá beiktattak az önálló órákra, az 

előkésiitű és begyakorló foglalkozásokon kívül új anyagot 

feldolgozó foglalkozásokat is. 

Az amúgy is maximalista 195o-es tanterv nagy mennyiségü anyagát 

igy akarták maradéktalanul elvégezni. 

Nem vatték figyelembe, hogy ugy anolyan mennyiségben és mélységben 

nem sajátitható el a tananyag az összevont iskolákban, mint az 

osztott iskolákban. 

Mivel nem vizsgálták, nem mérték a tárgyi tudást, nem  vették észre, 

hogy a tanulók ismeretei nem szilárdak, nem tartósak. 

Ezek a fogyatókosságok elsősorban a továbbtanulásnál mutatkoztak 

meg. 



Az emlitett túlméretezett ismeretanyag, az oktatás gyors 

folyamatában felszines munkát eredményezett. 	A  gyakorló  

pedagógusok a hiányosságokat észrevették, de ha jelezték, az 

íí munkájukban keresték a hibát, s nem a kialakult rossz szem- 

léletben. "Az osztályzatokat vizsgálva pedig megállapitotta az 

értekezlet, hogy feltiinően kevés a jeles osztályzatot nyert 

tanulók  száma. Ez persze azt jelenti, hogy a nevelők azt 	a  

nézetet vallják, hogy részben osztott által nos iskolában az 

anyag nesze végezhető el olyan mértékben, mint az 	osztott 

iskolában. De egyben tagadása * ak is, hogy a munkáscAztály, 

a dolgozó parasztság gyermekei nem  olyan tehetségehek, mint a 

régi értelmiségi osztály gyerekei voltak. Az igazgató felhívta  

a testület nevelőinek figyelmét a pedagógiai müvek 

tanulmányozására."  

Pusztai Általános Iskola Igazgatóság Kecskemét, jogyzőkönyvéből 

1952.  

Nem vizsgálták, és nem foglalkoztak kellő mélységgel az oktatási  

folyamattal.  Az  összevont osztályok szervezeti adottságaiból  

következik, hogy az önfialó és közvetlen foglalkozások ugyanabból  

a tantárgyból igen gyakran elválnak egymástól. Ez azt jelenti,  

hogy az önálló foglalkozások oktatási folyamatban betöltött  

szerepénél fogva, a megvalósitott mozzanatok, vagy >aozzanatrószek  

egyipástól időben eltávolodnak. Ezért az oktatási folyamattal kap-

csolatban meg kell állapitani, hogy az osztott iskolai oktatáshoz  

képest az oktatási folyamat egyes láncszemei egymástól messzebb  

kerülnek, és szétszakadoznak.  

Lnnck különféle akadályozó jelentősége van. Az egyik az, hogy  

igy nehezebb az oktatási folyamat szerves egységét ós folyama- 

tosságát biztosítani. A  másik pedig az, hogy a felejtés  

pszichológiai törvónyszerüségeinól fogva, a ki nem alakult  

ismeretek jobban elhalványodnak, mint az osztott iskolákban.  

~t 0  



Dzoken az akadályokon csak  úay lehet eredményesen segíteni, 

ha az egyes anyagrészek elvégzését a tómaszerü összefüggésben 
szervezzük niog. Gondoskodunk arról, hogy az egy tárgyhoz 
tartozó önálló ős közvetlen foglalkozások minél közelebb 
kerüljenek egymáshoz, ős tartalmukat a végrehajtás során is 
állandóan, a belső logikai összefüggés füzzo össze. 

^z utóbb felvetett problémák sí:lyosbodnak azokban az esetekben 
amikor kettő-kettő felsőtagozati összevont osztályt két tanitó 
szakos megoldással tanit. i;z a megoldás a tanitók számának 
növelésével egyre inkább elterjedt hazánkban. Előnyösnek kell 
ne it(lni abból a szempontból, hogy egy tanitó kevesebb szak-
tárggyal foglalkozva sokkal inkább cl tud mélyedni a d_ida'-tikai 
és módszertani kérdésekben, sokkal inkább lehet alltalnazkocLiii 
az egyéni ta itüi sajátosságokhoz. 

Gond ugyanakkor, hogy  az c'yes osztályokban cgyiitt tanuló két 
osztály közül az önállóan f oglalhoz tato t t, olyann tantárgy 
kerctelbcn old :_iog feladatokat, melyek noi:i közvetlen foglalkozást 
vezető tanitó szaktárgyai. Itt az ..ínálló i oala kozás ' i.a í:;:11«.:, 
ellenőrzi3611O sajátos probló iái jelontkeztnh. Dgyes kiváló 
tantól a gyakorlatban az oktatási munka  megtervezését ezen 
esetekben, a jó órarend összehangolásával, i:iásrószt pedig állandó 
közös mcgbeszólóssel bi.ztositottúk. 

Az  oktatási munka  i:iogszorvezósóvel kapcsolatban elmondottakból 
következik, hogy az oktatási folyamat i_iozza atainalc elrendezése 
igen bonyolult az összevont tanyai tanulócsoportokban. lz tk 

mindenkor maximális j úlis pedagógiai feihúszültsóget igényelnek, és 
speciális eszközöket. 
Wr  ebben az időben is sok helyen iuogkisóreltók a feladatlapok 

aikalivazását. Ezekcih a  lapokon  a tanitó előre elkaszitette, :majd 
a tanulók kezébe adta az önálló foglalkozási f eladato t. Dz nagyon 
hasznos, mert időt ta.karit ueg,és konkrót útbaigazitást ad a 
tanulóknak. &ionban nois lobot kivámii minden  esetben ós minden  

tanitótól ennek az óriási munkának az elvégzését. 
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Az örlló órák ellenőrzőse iaindonkor foglalkoztatta az összevont  

iskolákkal foglalkozókat. Az önálló foglalkozások pedagógiai  
szempontból ós az olttatási folyamatban játszott szerepükből ki-

folyólag akkor eredményesek, Iia folyamatos ellenőrzósiíkt 	is  
biztositva van. Itt jelentkezik további neI őzség. Az ellenőrzőst  
minden esetbe jelentős r'6rtókben a tanitónak személyesen kell  

végeznie. i;z viszont a közvetlen foglalkozási időt csökkenti.  
Sok-féle gyakorlat alakult Id. e tekintetben is. Egyesek az  
eilenűrzást agy végezték ós végzik, hogy a tanulók ellenőrzése  
folyamán szúrópróbaszerüen maguk is megvizsgálják a f. eladatolt  
ellenőrzőset. Többen az önálló foglalkozási feladatok ellenőr-

z6sőnok fű for::iá,ját, a ro_ dszoros sz: L:on:.érős Iterotóbon lát jAk.  
_":'.:or a szóbeli száiaonkórősnek ki kell terjednie az önálló  
i'oGlall:o.ás ta rtahiára is. nlellett a^_ önálló fo lr l:O7ásck_  
bc: cjeztevei a tanitó eGyes tanulók munkáját röviden ellenőrzi.  
IIelyesen alakult ki, hogy  a  tanulókat bevonják az cllcnőrzósbe,  
azonban ennek bizonyos határok között kell uralnia. ailön  
jclontősógc van, az önálló foglalkozások idejón i:legiratott  
s' yenevezett röpdolgozatok i.:c6;irú.sduai: a tanuló isi.icrotoi  
ollenűrzóst ben.  

Az isiaetiós a tanyai iskolák keretei között ugyanosait nagy  
nehézséget okoz. Az önálló foglalkozások ebből a szempontból  
mindig is jelentűs szerepet játszottak es kell, hogy játsszanak.  
Az önálló foglalkozások idejére nagyobb anyareszelt elvégzőse  
után, rendszerező feladatokat lehet, sőt kell adni a tanulóknak. 

~rre az időre esett a szaktanárok szánknk növelesse. Kislőtszámá  
iskolák tanulócsoportjainak bontása, ós tanitóklcal való ellátása.  
1950-ben  kikerült tani tóképz ősök /gyakorló óvre/ i is j dneu kizárólag  
tanyákra korülteit. Ez akkor "harci" feladatnak számitott. ifinek  
bizonyitóka, 1951-52-ben 2972 tantereirnnel cos 2886 pedagógussal  
volt több, mint 1948-49-ben. /országos adat/ Az igónyek természe-

tesen L-gyár ekkor is lényegesen nagyobbak voltak.  
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Az első ötéves terv felemelésével szűkültek az anyagi lehetőségek.  

Elsősorban az általános iskoláról terelődött el a fígyelem.Ennek  

ellenére a tervidőszakban több, mint tizezer pedagógus került az  

általános iskolához. Ez lehetővé tette a tanulócsoportokban, az  

összevont osztályok számának további csökkentését.  

Az elterelődést korrigálja az 1954. februári közoktatáspolitikai  

párthatározat, mely az oktató-nevelő munka további megjavitása  

érdekében, új tantervek készitését is megjelölte.  

A határozat különösen a részben osztott ós a kislétszámú iskolák  

szakrendszerü oktatásának megvalósitásában iránytmutató.  

Szorgalmazza az olyan központi körzeti iskolák szervezését, ahol  

a felső tagozatban önálló csoportokban folyik a tanitás.  

A határozat után minden járás, város elkészitette a maga tervét.  

Kijelölték azokat a kislétszámú ós részben osztott iskolákat,  

ahonnan a felső tagozatot át kell irányitani. Megjeldlték 	a  

felvevő iskolákat, a körzeti központokat. A lehetséges megoldások  

útját és pénzügyi kihatásait is megtervezték. Megyénkben is több  

tanyaközpontot fejlesztettek önálló osztott iskolává. Ebben 	az  

időben számos iskola épült ős bővült a tanyákon.  

Figyelmet érdemel az 1953-ban  a Szocialista Nevelős Könyvtára  

sorozatban megjelent "Didaktikai kérdések az általános iskolai  

összevont osztályok munkájában".  

Ez az úttörő munka  sok hasznos gyakorlati segitsóget adott 	a  

nevelőknek.  

Az új ismeretanyag feldolgozása, a tényanyag megismertetése, 	a  

tanulókkal szemléltetős útján e. fejezetei, valamint a fogalmak,  

törvények kialakitásában nyújtanak hasznos tanácsokat. Konkrét  

óraleirásokat, tanítási anyagokat mutatnak be, közvetlen és  

önálló foglalkozásokhoz. Igen jók a számonkérési javaslatok.  

Ezzel egyidőben több cikk is foglalkozik az összevont iskolákkal.  

Ezek a dokumentumok szóvá teszik az oktató munkának azt a  

hiányosságát is, hogy a munka gondos megtervezése, és az osztályok  

közötti helyes munkamegosztás mellett és ellenére, sok esetben,  

tartalmában a régi, csendes foglalkozást érezték. Az 	örökös  

másolást kellett volna felcserélni gondolkodtató, önállóságot  

fejlesztő, alapos, sokoldalú begyakorlást, alkalmazási kószséget  
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eredményező önálló munkával. Ezek ilyen jellegü irányítására csak 

a legjobbak voltak képesek. 

Változatlanul hallgatnak arról, hogy ugyanolyan mólységü és 

szólességü ismeretanyag, nem sajátítható el az összevont osztályok 

körülményei között, mint az osztott iskolákban. A csökkentés igénye 

mindvégig megmaradt. Ezt a csökkentést pedig végre lehetett volna 

hajtani úgy, hogy alapjaiban no eredményezzen. két különböző 

tantervi konstrukciót. A fogalmak rendszeréből kiindulva kellett 

volna szelektálni és csak azokat a leglényegesebbeket megtanitani, 

amelyek birtokában képes a következő anyag elsajátitására. 

Alaposabban kellett volna elemezni, értékelni, hogy az önálló 

foglalkozások mennyiben tudják a közvetlen foglalkozási idő szük 

lehetőségeit tehermentesíteni. Ez a gond napjainkig kisért. 

A jó munka feltételei közé tartozik, a helyesen összeállitott  

órarend. Megszerkesztéso elé az általános elveken kivül újabb 

követelményeket állit a több összevont osztály együttes jelenléte. 

Nehezebbé válik itt a nagyobb és koncentráltabb figyelmet igénylő 

órák elhelyezése, mint az osztott iskolákban. Az órarendben 	el 

kell tervezni az önálló foglalkozások idejét is úgy, hogy az 

változatos legyen, de mégis az egyes tárgyakhoz kapcsolódjék 

időben minél közelebb. Külön meggondolást igényel a közvetlen 

foglalkozási órák elhelyezése, valamint, hogy az egyszerre lezajló 

önálló foglalkozási feladatok milyen tárgyakból eshetnek össze. 

Mindenkor külön gondot jelentett a tanyákon a tanemenet össze- 

állitása. Különös figyelmet kell forditania a tanitónak 	az 

összefüggő anyagrészek nagyóbb vonalú kihangsúlyozására, hogy a 

komplikált óratervezésben eleve ne sikkadhassanak el az alapvető 

ós lényeges anyagrészek. 

Másrészt a tanmenetnek utalásokat kell tartalmaznh,a a tanuló 

önálló munkájára. Minél több osztály tanul együtt, annál sokoldalúbb 

a tanitó tevékenysége, annál inkább szóttagolódik az osztályok 

között az oktatás ideje. Itt különösen Ugyolni kell, hogy 	a 

belső összeVüggós, a közvetlen és önálló foglalkozás között 

maradjon. 



Az összefüggésben való látás érdekében országosan, de megyénkben 

az 195o-es évektől kezdve a heti terv kószitése volt az igény. 

/Ezt a minisztérium nem rendelte el./ Többen kifogásolták, 

felesleges munkának tartották. Ezek nem ismerték fel a már 

etnlitett egyes anyagrészek egymástól való távolkerülését, a köz-

vetlen ós önálló órák láncolatában. Előre tervezés nélkül semmi 

sem biztositja a tartalmi összefüggést, különösen didaktikai, 

/lélektani logikai/ szempontból. A tudatos tervezés nélkül ebben 

az iskolatipusban a foglalkozások esetlegessó válnak. 

A jó pedagógusok már ekkor felismerték, hogy a heti terv ugyan 

jobb, mint a napi, de az sem oldja meg az összefüggés meglátását, 

a helyes tervezést. Ezek a pedagógusok már terveiket anyag-

egységenként, tómánként végezték. Tulajdonképpen tematikus tervet 

készitettek, ami csak húsz évvel később lett általános igény. 

Az alábbiakban csak felsorolnám azokat a kiadványokat, amelyek 

nagyban segitettók a pedagógus tervező-szervező, oktató-nevelő 

munkáját. 

- Az 1956-os tanterv ós utasítás  

az új tantervelv©t követte a 

- Kézikönyv az általános iskola összevont alsó tagozati osztályaiban 

működő tanitók sz{ m4ra  

Az általános iskolai tanári  kézikönyvek  csak 1959-ben jelentek 

meg, az osztott osztályokban tanitók részére. 

1963-ban jelent meg az ideiglenes  egykötetes Útmutató. 

1964-ben kétkötetes Utnnatató  jelent meg az Általános iskolák 

összevont I-IV. osztályú tanulócsoportjaiban tanitó nevelők számára. 

Ez tartalmazza az óraterveket, órarend javaslatot, osztályok 

szerinti megoszlás ős heti elfoglaltság alapján a /K./ közvetlen 

/Ü/ önálló ős /Kk./ közös közvetlen óramegjelöléseket. Ezentúl 

érdeme, hogy irányitó tanmenet jellege mellett segít a tanitási 

anyag ésszerü szelektálásában. Cólszerübben osztja fel a közvetlen 

ós önálló órákat úgy, hogy gazdaságos ós aktiv felhasználásának 

útmutatásai mellett, bőséges teret szán az összevonásnál 

sajátosan alkalmazható iszalanódszertani javaslatokra. 



Igy a "Mit-mikor" mellett a "hogyan „  megvalósitásához is 

segitséget igyekszik nyújtani. 

Ezzel mentesülnek a tanmenetkészités alól. Bemutatja, hogyan 

lehet ós kell a közvetlen ós önálló órák összefüggésében is 

ismeretanyagot feldolgozni, hogyan kapcsolhatók ezek szervesen 

egymáshoz. Könnyeb alakitható a helyi sajátosságokhoz. 

1964-ben kerül bevezetősre az első osztályos irás munkafüzet, 
a tanyai tanitók nagy örömére. Ezévben lát napvilágot a nyelvtan 

ós helyesirási munkafüzet, a II. III. ós IV. osztály részére. 

1966-ban adták ki a második osztály részére. 1966-ban adták ki 
a második osztály részére  az irásfüzotet három kötetben, mely 

ma  is kitünően használható. 

1971-72-ben gazdagodik a segitő anyagok száma az olvasási  

munkafüzettel, majd 1973-ban  az olvasási feladatlapokkal. 
Ezekben az években a felső tagozat is kap jól használh ató 

munkafüzeteket magyar nyelvtanból, földrajzból,stb. Az 1972-ben 
megjelent első osztály számolási ós mérési munkafüzete ma már 

korszerütlen. 1973-ban  új nyelvtasli ós helyesirási munkafüzetet 
adtak ki, melyet 1974-ben módosítottak. Ebben az évben jelentek 
meg a feladatlapok, melyek azonosak az osztott osztályokéval. 
Ezen kivid még ének-zenei munkafüzetet is kaptak. Mindezek  

rendkiviil megkönnyi te t ték 6s hasznosabbá tették az önálló órák 
munkáját. 
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ü . U4Lu tek keres6so. 



Hipotzis:  

_i tanyai ós a kis1:t3zsógcjkbon ctiilciidiy t3sszovont tanulócsoportú  
í slco lá3caan egy tani  tó 2-4, sot nói>ány helyen m6G ma is 8  

osztályt tahit oGyidűbtni.  
Grsz€Goaan, idy megyénkben is a$ ásltaifuaos iskolai diákotthonok  
ópit6sóvol, autóbuszok bQallitúsávs31, I:ürzot,esitcís3ol u, folsó  
tagozat ós nóhEwy helyen a` alsó tagozatos tanulóI. is .Jobb  

feltó tol:_i: közó koriiltak.  

Ahol változatlanul fet>umaracltalk az összevont tatnulócsoportok  

ott ahhoz,  bogy  az osóly-oGivoul.ősóg  mef;kíSselitósórui úoszól-  
iossiink, sokkal több sogi.tsógei; kell  tuh:l,a 

Az audio•-viáuális tooimikán1.-, - al-lit fokozatosan ópitc;tt:an:c ki,-

Látszott cGy komolyabb aegi.tscígadási 1cxhetvs6ene?c.  

LlsARFeirisüuk  szerint:  

Sikerül kiinnyitoní a tanitó munkáját az önálló  
6rálz szorvozóscinól. /Sxítsaos ilyen órát helyette terv©zi.ink,  

szsarvozi,ink./ Kiionti
~ zp 	_ag jól fr+lóp3.tcztt órátckal sil.eri::_i. a  

Gryslrui alacsony hatásfc>G.et rlórb üuAl 115 órákat aktiva.vú;á ós  

az órtoiiai  erőket fo jlottebbó tenni.  

A korszerü móclslorrol,  feladattip.tso r j hatni,  

az clót;g's cizárt ta►aitbl:, t;tcScla..oi, ta:í-t. iaatlturú,jfira.  
Mivel a saját közvetl©n ós önálló órák rssnd--  

szeróba kr 1 l be6pí te.aíi a uusGnCis tsrrt:.st t, a j obbi túsra eic,r  
bizonyos 	kónyszeritve lesz a tanitá.  

Az önálló tanulás 	felaclatmot,Nrlcló.sob, pedagógiai  
órtókri ismorten nagyok. Az önálló fAla:clatr.togoldfisi szakaszok  
beiktatása az oktatási folyamatba az osztott osztályok ose ►tóben  

is rógi igóny. Itt ez adva van, csak ki kell használni.  

Egyben szinte biztosssdc voltunk, hogy a jelonlogi  

önálló foglalkozások hatásánál jobb lesz az ercdmóny.  

1k:nnyivQl losz jobb? Milyon úton lohot a lcpnagyobb hatást  

olórni? - nem volt előre kiszásiithutó.  

A. transzfer hatásra, a pndzGó ~,'us tov{ibbkEpzósót  

soGttíi hatásokra csak árnyókoltan mertünk Gondolni.  
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A TANULÓK MAGNETOFON 
IRÁNYÍTÁSÁVAL DOLGOZNAK 



Bács-Kishun megye ,yo 
a sajátos település-struktíLrát figyelembe vóve az ország átlagánál 
rosszabb helyzetben van. A lakosság 28 ;»a r'Gc na is tanyán 61. 

Miután beigazolódott, hogy a tanyák felszámolása nem megy olyan 

gyorsan, mint ahogy azt 195o-ben eltervezték, meg kellett kez-
deni a  meglévő  ós még hosszabb távon megmaradók segitésót. 
Igy született meg a VB döntése, hogy a lakosságnak jobb ellátást, 

gyermekeik számára demokratikusabb oktatást kell biztositani. 

Először nagy társadalmi összefogással valw ennyi tanyai iskolát 
villamositottak. Ezzel egyidőben számos tanyában is kigyulladt 

a fény. 

A Villany önmaga csak feltétolo volt a jobb oktatás biztositásának. 

Meggyóződósünk volt, hogy élve a lehetőséggel, több technikai 

eszközt kell a tanyai iskoláknak biztositani. Igy született meg a 

"minden iskolának rádiót ós TV-t" mozgalom. 

Megyónk területén, valamint t A tanitóból° tudomást szereztünk, 

hogy egyez pedagógusok saját maguk  magnóra  mondanak egy-egy ámít, 
indigóval feladatlapot kószitenek, és ezt a közvetlen órával 

párhuzamosan az önállóan foglalkozók részére felhasználják,mintegy 

megkétszerezve önmagukat. 

Az eljárások tanulmányozása után felismertük jelentőségőt. 

Az rögtön titünt, hogy ezt rendszeressé tenni, több órát naponta 

ilyen módszerrel tanitani csak  egyesitett központi segítséggel 

lehet. Több lelkes pedagógus belefáradt, ós abba is hagyta 

nagyszerü kezdeményezését. 

1972/73-as tanévben kisérletkóppen 5 tanyai iskolát szerel-

tünk fel megfelelő technikai eszközzel. 
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A Továbbképzési Kabinet kapta a feladatot, hogy a szakfelügyelők 

ős gyakorló pedagógusok bevonásával kezdje meg a magnós órák 

kidolgozását, munkafüzetek, feladatlapok kombinációjával. 

A magnóra mondás a helyszinen történt.  A feladatlapokat iró-

gépeken sokszorosították. Diaképeket a meglévő sorozatokból 

h t  zn-t 1  tunk fel. 

A Tervosztály segitsógével zártláncú TV-t szereltünk fel a 

F ülöphiza 4-es iskolánál, ennek az oktatási formának a 

bemutatására. 

De kellett bizonyitani ennek életrevalóságát ahhoz, hogy 

megielolő anyagi segitsógot kapjunk. 

Amikor számos vezető moggyúzúdött, hogy az audio-vizuális  

technika lehetővé toszi az osztatlan tanyai alsó tagozatos  

iskolákban tanitó személyének mintegy megsokszorozását, ős  

az önálló foglalkozásokon a tanulók intenziv foglalkoztatását, 

lehetett felvetni a központi stúdió létrehozását. 

Tudtuk, hogy mindez csak technikai eszköz, új oktatásszervozúsi  
lohotös66. Pedagógiai értékét a beloópitett feladatrendszerek 

határ ozz4k meg elsősorban. 

Ezért ebben az oktatási kísérletben az egyik legfőbb feladat, 

éppen az önálló foglalkozások számára  minden  tantárgyban 	a 

i:ii.núl hatékonyabb  ős fejlesztőbb hatású "programok" feladat-

rendszerek kidolgozása. Ugy véljük, ez a technika lehetővé teszi 
a magasabb logikai szintü, változatosabb ós gondolkodtatóbb 

oktatást, mint a szoros értelemben vett oddigi programozott 

oktatás. 

A  I,,isórlet bemutatás£a, után a szólasitósre is javaslat szilletett. 

Igy az  MM megbizta az OPI- t, a gytlgypedagógiában való 
alkalmazásának  kikisórle tezósóre. 



Közben elkészült a központi oktatási stúdió terve, ennek 

feladatául jelöltük: 

1./ A pedagógiai szakbizottság által összeállitott anyag 

haugtecbnika; és irásos felvételét, tárolását. 
2./ Esi; és irásos anyagok sokszorositását és postázását. 
3./ Az eszközök karbantartása, cserekészülékek biztositása. 

1973. március 14-én a VD határozatot hozott, hogy a megyében 

működő 28o tanyai összevont 1-4. osztályú tanulócsoportokban 

audio-vizuális eszközökkel kell korszerüsiteni az oktatást. 

A kísérleti iskolát számos vezető, köztük az MN  főosztály-

vezetői az UNESCO tanácsadói is megtekintették. Ennek nyomán 

megyei  támogatáshoz egy millió forint központi beruházást 

kaptunk. 

1973. augusztusában már 5o iskola nevelőinek adtuk át a teles 

felszerelést, és két heti anyagot. /Feladatlapok, magnószalagok, 

programfüzetek./ A kAzetta sokszorositást átmenetileg MK-25-ös 

magnetofonnal végeztük. 

Jelenleg 16o iskola szíri ra készülnek az anyagok a Pedagógus 

TovábbkópzÓ Intézet Oktatástechnikai osztályán. 

/97 Rács-skun; további 13 megye iskoláinak 63/ 

Az osztály két csoportra oszlik: 

1./ Yedagóiai Csoport: 

két függetleníitett pedagógus, egy gépivó. 

2./ Technikai csoport  

egy müszaki vezető, egy adminisztrátor raktáros, egy 

hangfelvételi stúdióban dolgozó niüszerósz, egy grafikus 

nyomdász, egy nyomsz, egy gépkocsivezető, egy takarító. 

Tart' 7m;  előkészítés: 

A pedagógiai csoport kb. húsz-huszonöt külső munkatárssal látja 

el ínunkáját. Ezek tanyai összevont osztályokban tanitó pedagógusok, 

szakfolügyolők, Tanitóképző Intézeti, Főiskolai tanárok. 
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Hót tárgyból készülnek az órák. Minden tárgyinai: megvan a 	maga 

kis munkaközössége, melyet kőt-három pedagógus gondoz. Uk 

szervezik meg az órákat a belső munkatársak irányitásával. 
Feladatuk egyben megfigyelőseket végezni, hogy mely anyagrészek 

a legalkalmasabbak e rendszerü oktatásra. 
Az órakószitós során élnek a technika adta lehetőségekkel. 
Használják az alsó tagozat számára készült l .nglei fezeket, 
hangszalagokat„ rádiós adásokat, dramatizálva több szereplő 

bevonásával is készülnek órák. 

Számos hallási ólmányt nyújtanak a montirozásokkal, pl. ünnepi 

műsorok készités€nól /november 7-re Lenin eredeti hangját vitték 
magnóra./ ,iüvószi előadásban hallgatták "Eger vár ostromát" a 
4. oszt4 yesok. Sorolhatnám oldalakon at azokat az élményt nyújtó 
ötleteket, melyeket közvetlen óraara is csak nehezen tuc1Yiak 

összehozni az egyedül tanitó nevelők. 

Az  órák szinassé tétele érdekében egyre szaporodik az arcldv 
anyag. 

Miután elkészült az óra "forgatókönyve" gépelésre kerül a hang-
felvé teli stúdió 8741v:e  ra  ós külön a nyo udának a pedagógusok 

részére kiadott "programfüzet". Ennek célja, hogy a pedagógus 

munkáját znegkönnyitse. Nem kell a megnót lehallgatni és az 
abban lévő szüneteket végig várni. A szószerinti óraleírást, 

valamint azzal, hogy rámutat a képességfejlesztő tevékenységi 

formákra, eligazitást ad a közvetlen igáinak elkószitésóhez is. 

Valamennyi órához feladatlapot /rn unkalapot/készitLink. :ezek 

rajzaikkal vizuális élményt is  nyújtanak.  /A vizualitás növelése 
érdekében elkezdődött a cliekópek beiktatása./ 

Egyre több a manipulációs gyakorlat, mivel a munkalapok erre 

alkalmasak, szótvúahatók, rakosgathatók, szinezhetűk. 

A pedagógusok a kivárt helyre az elképzelt rajznak a leirását 

adják, meg,  melyet a grafikus kivitelez ós a vezető pedagógusnak 

bemutatja. 
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Minden magnós óra lkirú.sát igy kapja a pedagógus, jelenleg egy  

hónappal a felhasználás előtt:  

Ley  óra a programfüzetből  

Magnós óra:  

Tantár: nyelvtan, helyesirás  

Osztály: 	Összevont tanulócsoport, 2. osztály  

Idő: 23 hét 2. önálló óra  

Téma: Szótagolás, elválasztás  

Tananyag: Hosszú egy- ós kétjegyii iuássalhangrzós szavak olválasz-

tásának gyakorlása.  

Feladat: 1. Elválasztáskor új szótag elejére csak egy mássalhangzó  

kerülhet.  

Pontos szótagolás gyakorlása  

2. Szeretet őrzésének elmélyi*ése az édesanya iránt.  

3. Önálló feladatmegoldó képesség fejlesztése.  

Kitattó munkára szoktatás.  

Eszközök: Munkafüzet, olvasókönyv 127. lap, ceruza, piros ős kék  

szines.  

Az óra időtartama: kb 35'  

Az óra menete:  

Szervezés köszöntelek benneteket 2. osztályosok! Tudnia, szívesen  
készülődtök a magnós órákhoz. Most olyan gyerekeket ló-
tok magam előtt, akiknek a padján a következő felszere-
lósek vasinak: olvasókönyv, Hunkalap, ceruza, piros és  
kék szines. Azok a gyerekek, akik elkészültek a nyelv- 
tanórához, azt is megigérik nekem, hogy ezen az órán is..  
Tudom, szerdiód tudni, hogy mit igórnek meg a gyerekek.  

Te is igérd meg ezt nekem a munkalapod 1. feladatában!  

Ha a számoknak megfelelően összekötöd a szótagokat, sok  
gyakorlatot tudsz  ma  jól, ügyesen megoldani.  

A kiválasztott mondatot ird le a következő sorba  
szótagolás nélkül! ... 	 /l415' /  

PROBL1~MA  
CI;L-  
KITÜZLS  
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F,ILEaIÚRZi~;S  

A KOIAi3IiI  
ISMERETEK  
FEL- 
E 	'NI- , 
TESE  

SZÓBELI  
GYAKORLÁS  

SZÓTAGOLÁS  
SZÓBAN  
JELLILÉS  
SZÁMJEGYK  
GYEL  
ELLENÖRZÉS  
SZAVAK  
BÚVIT ' E  
VÉGZŐDÉSEK-
KEL  

Azok a gyerekek, akiket magam előtt látok, ti  
vagytok. Ugye iaegigéritek nokers, hogy pontosan  
fogtok szótagolni?  

Figyelj csak a következő szavakra!  
illatos, kellemes, kisütött, mcgjötteke  
Hogyan hallottad az egyes mássalhangzókat?  
Mondd ki hai p ►n ! ... Hosszan hallottam.  
Hogyan irhád le elválasztva? Szótagoljuk!  

illatos; 11-la-tos, kellemes; kel-le-mes,  
kisütött; ki-sü-tött, megjöttek; meg-jöt-tek.  

Ismét szavakat hallasz. Most is a tavaszra gondoltam.  
tavasszal, visszavártuk, rüggyel.  
Hogyan irhád ezeket a szavakat elválasztás nélkül?  
Mondjuk ogyU t t !  
A  hosszú kétjegyü mássalhangzóknak csak az első  
jegyét irjuk kétszer.  

Most válasszuk el a szavakat a hosszú mássalhangzók  
között!  
Igy: tavasszal, tavasz-szal,  

visszavártuk, visz-szavártuk,  
rüggyel, ~'i y-gycl. 

A mai órán a hosszú egyjegyü ós a hosszú kótjogyü  
mássalhangzós szavak elválasztását fogjuk gyakorolni.  

Tedd magad elé a munkalapot! Figyelmesen olvasd el a  
2. feladatot!  
A szótagokat kék szinessol válaszd le a L:oudatban!  
Hogyan ellon6rizzilk a szótagolást?  
	 A maganhaagzók megkeresésével.  
Dolgozz figyelmesen! 	 

Vedd kezedbe a piros szino t! Figyelj a pontos  
szótagolásra és közben javíts is piros álló vonallal,  
ha líi bá z tál !  

R-na vi-zet ho-zott a kari-ná-ban.  
Reuélem ügyes voltál, jól dolgoztált.  

A 3. feladatban csak a szótagok számát ird lo ceru-
zával az üres négyzetbe!.... /1'/  
Csak a számokat mondom  sorban.  

1 2 3 3 1 	Javits, ha hibáztál!  

A munkalap 4. feladatát olvassuk el együtt!  
Mivel köszönthette Karcsi a nőnapon édesanyját?  
A válaszokat szótagolva ird lel  
Nézzünk csak egyet!  
Mivel? vi-rág-gal  
Hielűtt irni kezdenél, gondolkodj!  
Láss  munkához! !  	/2' /  

CÉLKCTti Z1sS  

, 
GYAKORLÁS  

A TANULOK  
ÖNÁLLÓ
MUNK1JA  
a./MUNKA-
LAPPAL  
ELLENÚRZLS  
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ELLENőRZÉS 

SZAVAK 
CSOPORTOSI 
TÉSA 
ELVÁLASZTÁS 
SZERINT 
ELLENÚRZjS 

SZAVAK 
LEIRÁSA 
SZÓTAGOLÁS 
NÉLKÜL 

Karcsi köszönthette az édesanyját: vi-rág-gal 
/cso-kor-ral/ a-ján-dók-kal, dal-lal, vers-sel. 
Ugye ezt is elárulod nekem, hogy to mivel ked-
veskedték édesanyádnak? Tegyél a megfelelő szó 
fölé piros pontot, hiszen jót cselekedtél! 
Légy őszinte! Megdicsérlek, ha figyelmes voltál. 

Az 5. feladatben az elválasztás után állapitsd 
meg a szavakról, hogy melyik csoportba tartoznak! 
Csak a számjegyeket ird le az üres négyzetekbe! 

Jól dolgoztál, ha az *A" csoportba a következő 
számjegyek kerültek: 
1  3 6, a "I3" csoportba: 2 4 6 

A  6. feladatban elválasztás nélkül kell leirni 
a szavakat. No feledd, amit óra elején mondtunk: 
a hosszú két jegyű mássalhangzóknak csak az clsó 
jegyet írjuk kétszer! 	Ligyes! /1'/ 

ELLENőRZÉS Szé nitottani 
elválasztás 
rizzsel a 
mésszel az 
pettyes a 
ronggyal a 
javitsd, ha 

az ügyességedre. Mondom a szavakat 
nélkül. 
z betlit kellett kettőzni 
s betüt kellett kettőzni 
t betüt kellett kettőzni 
g betüt kellett kettőzni 
volt !libád! 

SZÚTAGOKBÚL 
SZAVAK 
ALKOTÁSA 

A munkalapod 7. feladatát figyelmesen 
és végezd el a kijelölt feladatot! 
Az összekötóst kék színessel végezd! 

olvasd el 

ELLENÚRZÉS I3a jól kötötted 'Össze a szótagokat, a 
szavakat kaptad: 

vessző, pettyes, dinnye. 
ELVÁLASZTÁS A munkalapod 8. feladatában tollbamondás alapján 
HALLÁS kell írnod. A  szavakat  szótagolva ird lo, ha 
UTJÁN 	szótagokra bonthatók. 
TOLLBAMONDÁS Mondom, ir j ad ! 

kellemes, ünnepélyes, 
hosszú, orvossággal. 
Az  ellenőrzést majd a tanítód fogja elvégezni. 

MUNKA A 	Nyisd ki az olvasókönyved a 127. oldalon! 
TANKÖNYVVEL Ismótlem: a 127. oldalon/ A szénégető ós az őzgida 

c. olvasmányt lehet, hogy a napokban olvastad. 
Talán 	 fáradt is  vacy.  . :;zárt pihenésképpen 
olvasni fogsz. Ceruzával húzd alá azokat a szavakat, 
w iolye. ben hosszú mássalhangzók fordulnak elő! 
A következő órán ezeket fogod leirni elválasztva. 

Örülök, ha kitartóan, komoJyazi dolgoztál. Megdicsérlek. 
További jó munkát kivárok. 
:fejhallgatót tudd le! 

következő 

rossz, annyi, reccsen, gally , 



Ezek után kezdődik el a technikai kivitelezés. 

Az órákat pedagógusok mondják magnóra. Igen gyakran maguk az 

órairók. Előfordul, hogy egész f; yerekesoportot, kamarakórust 

kisebb zonekart hoznak magukkal. 

Az egyik tanitó-házaspár, akik i:zzzk írták az órát 	ufóra 

rendezték, dramatizáláshoz saját tanitványaikat hozták be a 

tanyai iskolából. Az ilyen jellegű élményekről külön tanulmányt 

lehetne írni. 

Amikor elhatároztuk, hogy legalább egy hónapra előre kell 
elkészíteni az anyagokat és a sokszorositó kapacitása nem győz-

te, Budapesten vetettük fel ős sokszorosíttattuk egy havi 

anyaguntat. A sokszorositás kitünően sikerült, viszont a magnóra 
mondás kiváló müvészek ellenére várakozásunktól eltérően . nem 

volt sikeres. 

Szinte valamennyi  iskolától azonnal  jelezték  a pedagógusok, hogy 
a gyerekek ezek után az órák után egyöntetüen azt mondták, hogy 

"ez az óra nem volt tanitónónis". 

A felvétel elkészülte után 1975-ig 5o .fii 25-Us magnotofon o y-
idejü rriiködtetésóvel sokszorositottuk a loo iskola számára az 

anyagot. Jelenleg Philips-cégtől vásár olt kazetta másoló boren-

dezéssel dolgozunk. A négy egység 16o iskolát lát el. 

Valamennyi anyagot archiváljuk. 

Ennél a részlegnél dolgozik a grafikus. Itt nyertek elhelyezést 
a sokszorositó gépek. Ujabban többszin nyomással is készülnek 
munkalapok, ezek elsősorban az 1. osztályosok számára. 

Itt van a csomagoló helyiség, valamint a raktár. Minden iskolának 
van  egy polcrésze /az iskolák számozottak/ itt gyülnek a feladat-

lapok ős a kazetták, melyek különböző szintü betűkkel ős számok-

kal vannak  ellátva, hogy a pedagó' us a programfüzet alapján Gyor-
san el tudjon igazodni. A csomagokat többségében postán, valamint 

gépkocsival juttatjuk el az iskolákhoz. 
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Kazettából  	sorozat vert forgalomban. Egy, amelyre  a felvétel 

történik, egy amelyik úton van ős egy sorozat, amelyről a tanulók 

tanulnak.  

A kazetták letörlése és váltása jelenleg gazdaságosabb. 

A váltás ós a törlós mellett szól ráég az is, hogy az órák minősége 

évről-évre javult. Az új tanterv bevezetésével valamennyi órát 

át kell dolgozni. 

Végső soron jó órák készitésóvel, az új tanterv bevezetésével a 

kazettákat az iskoláknál hagyjuk, hogy azt többször is fel tudjál. 

használni. 

Az iskolákról  

Valamennyi  kisérletbe bevont tanyai iskolát központilag szereltük 

fel a szükséges technikai eszközökkel, 

Ahol a tanteremben evkinként közmüvelúdüs is folyik, ott függő 

kábelekkel oldottuk meg a fejhallgatók csatlakozósát, nehogy 

avatatlan  kezek megrongálják. 

Ahol a tanterem kizárólag oktatás céljára szolgál, ott a csatla-

kozás a padokban beépitett. A csatlakozó rendszer és a fejhallgatók 

a magnós órát kívül a TV-órák halkeatását is segiti. Igy biztositható 

hogy ne zavarja a hang az órdokelt osztályon kivülioket. 

A szekrényajtfik kinyitásával a képzavaró hatást is sikerült 

kiküszöbölni . 

Hwy  mit jelent ez a forma, arról  talán  beszéljenek rnapuk a pedamó-, 

gusok:  

Tóth Istvánnó Orgovárry, Iíargala... "Í,s a pillanat történelemmé válik, 

amikor kiesit maszatos kézzel apró romepések között - de feltétlen 

bizalommal, - először kerül fel a gyerek fejére a hallgatós amikor 

megszólal a kedves simogató tanitónénis hang, aki szeretettel köszön4 

tötte a kis tanulókat ős megigúrte, hogy sok érdekeset, okosat,szópot 

fog majd tanitani nekik.. 
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....akkor mogszunt a remegés, óra után átforrósodtak a fülecskék, 

kipirultak az orcák, megformálódtak a boldog izgalommal mondott 

szavak: ... jaj de érdekes! - és hozzám beszélnek ... 

ugye holnap is lesz ilyen óránk?.. ugye igy, ugye úgy! 

"Bizonyos időnek kellett elmúlni, hogy tanulóink hoa$zászokjanak 

a számukra idegen módszerekhez, ismeretlen tanitóhoz, az idegen 

hanghoz, a szokatlan kárdésfeltevóshez, ós még hozzá mindez egy 

idegen gép útján jutott el hozzájuk". 

Rpcsúk Tiborné Kiskunhalas, Alsószállás. 

" 	  A gyenge kópessógü tanuló is sokkal többet dolgozik a 

magnós órán, mint  a hagyományos önálló órán - a beszódkószségük 

is fejlődik, a magnós óra után valóságos élménybeszámolókat 

tartanak. Mindenkinek van mondanivalója - ezeknek a gyerekeknek 

csak ez jut, amit az iskolában kapnak". 

Kiss Zoltánné Kiskunhalas, Rekettye-puszta. 

"Tapasztalatom szerint minden tanulónak újat nyajtott a magnós 

óra. 'Megtanultak jobban figyelni, követni az óra mentát.... " 

Halasi Tibornó, Petőfiszállás. 

"A nevelési gondolatok nagyon hatnak rájuk. Ezt a dós tanító 

néni úgy mondta, erre figyelmeztetett stb." 

Pozsgai Tibornó, Imrehegy, TUskös. 

"A magnós óra ... mintha nem is tani tana, hanem csak elbeszólget-

no velünk. Nem pöröl, nana haragszik, nem tesz szemrehányist,mindig 

reméli, hogy jól őrtik, jól töltötték k i  a munkalapokat w aki jól 

csinálta, az figyelt. 

Dicsőri Jutalmul verset hallanak - ének csendül fel. 

Az egyik adás utál hangosan kacagtak - higgyék el, tanulmányt 

lehetne írni." Takács Farenenó, Bócsa, Zöldhalon. 

"A magnós órákat nem tartom megeröltetőnek. A gyerekek nem 

fáradtabbak,óra végén, mint egyébként. A magnós tanító egyenletes 

nnnkavógzósre kényszeríti a tanulókat. Az időbel való helyes gaz-

dálkodásra nevelés nem utolsó sorban igen hatékony fegyelmező 

eszköz." Moretti Alfrédné Kisszállás, Álmajor. 
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A manós óra kivivta magának nálunk az első helyet.  

Csendesebbek akkor a közvetlen óráit, lábujjhegyen igyekeznek  

a táblához, nehogy zörgés, hangos beszéd zavarja a magsiózókat.  

Szerintem  a  legnagyobb értéke a figyelemfejlesztő hatása."  

Kádár LRszlónó - Felsőtázlár.  

"Azt Hiszem, hogy a Továbbképzési Kabinet remélni sem merte,  

hogy az iskolai nevelők szakinai továbbképzését ilyen nagyszerüen  

meg tudja oldani; ha csak ez volna a haszna, hogy jobban tanitunk,  

akkor is megérte az áldozatot. A jobb eredményt a magnónak  

tulajdonitom, még a1Jcor is, ha ezáltal én dolgoztam jobban, mert  

a magnó hatásra tettem". Kiss Zoltánné.  

Igy, vagy ehhez hasonlóan írnak, számolnak be szóban a gyakorló  

tanitók. Természetesen észrevételeiket, bíráló megjegyzéseiket  

is elmondják. Dz, ami a fejlődést elősegíti.  

A kisérletbo bekapcsolódott tanitók szinte fenntartás nélkül  

elfogadták az új rendszert. Igen sok pozitív hatásról számolnak  

be. I3ár a vélemények megbizhat&k, mégsem hagyatkozhatunk kizárólag  

a tanitók bonyomásaira, szükség volt ós van a tudományos eredmény-

mérésre 6s elemzésre is. ezért orvosi- élettani, pedagógiai és  

pszichológiai vizsgálatokat szerveztünk a magnós árák hatásainak  

elemzésére. Az eddigi jelzések biztatóak: Az alapos orvosi-

élettani vizsgálatok, amelyeket orvosok ós pszichológusok végeztek,  

azt bizonyítják, hogy a kísérleti csoportokban javult a reakció-

idő, ós csökkent a fáradás a kontroll-csoportokhoz viszonyitva.  

/Bebizonyosodott az is, hogy az érdekes ós intenziv szellemi munka  

élettanilag is kedvező hatású./ Semmiféle aegativ élettani tünetet  

nem találtak.  

De beszéljen a magnós oktatás egészségügyi vizsgálatairól  

Dr. i ussay Gábor orvos, aki  röviden összefoglalta a vizsgálat  

eredményeit "A tanitó" szén, ra  is.  
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A Bács megyei összevont osztályú tanyai iskolákban egy zseniális  

ötlettel, nagyóbb beruházás nélkül - a már cikkekből ismert - 

magnós kisérlettel emelkedett az oktatás színvonala. A "gópek"  

alkalmazása miatt érthető, hogy féltő gonddal kísérték figyelemmel  

a felmerülő egészségügyi hatást. Tcnyai szülők aggodalma:  

"Nem kap-e a gyermek idegbajd, ha a technikát teszik a fülére?"  

A felvetődött kérdés eldöntésére team-vizsgálatot végeztem  

Komlós Ferencné, dr. Kántor László és Rakó Jánosné segitségóvel.  

A vizsgálat tervét dr. Róna Borbála, az Országos Közegészségügyi 

Intézet osztályvezetője adta meg. 

A teamben részt vett a megyei I ~üJÁL, a Pályaválasztási Tanácsadó, 

az Oktatástechnikai Stúdió, valamint a statisztikus munkatársunk. 

Élettani, pszichológiai müszeres vizsgálatokat végeztünk orvosi 

és pedagógiai módszerekkel. Fülöpházá.n magnós ős Gedeon-tanyán  

nem magnós kontrolliskolák 24 tanulóját - 3 vizsgálati fázisban:  

az elmúlt tanév szeptemberében, decemberében ós májusában.  

Az eredmények meggyőzőek és megnyugtatóak voltak.  

A fizio-pszichológiai vizsgálatok összesített eredményeit a mel-

lékelt grafitionok tiikrözik.  

A reakcióidőrmárésóből látható, hogy a magnós iskolában az egész  

óv folyamán javult a napi eredmény, míg a kontrolliskolában en-

nek ellenkezőjét tapasztaltuk, vagyis  'árasztó volt az oktatás  

/1. &bra/.  

Az intencionális termor vizsgálata, vagyis a kézreszketés  

regisztrálása müszerrel ugyancsak  azt szemlélteti, hogy Fillöpházán  

sokkal jobbak voltaic az eredmények, mint Gedeon tanyán./^.ábra/.  

A fúziós frekvencia mérés mindkét iskolában növekvő kifáradást  

mutatott a nap folyamán az egész övben /3.ábra/. Ez a vizsgálat  

abból áll, hogy megmérik a növekvő siirüségü fényjeleknek azt a  

frekvenciáját, amely a szeriben az összeolvadásuk időpontjában  

észlelhető. Minél korábban veszi észre a gyermek, hogy a fónyjelek  

összeolvadtak, AnnAl  nagyobb a kifáradás mértéke.  
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Ebből, a tiibbi három vizsgálati eredmény birtokában arra 

következtktU k, hogy a szem kifáradása elkülönülten jelentkezik 
a psziche kifáradásától. Ismeretes az a megfigyelés, 	hogy 

szellemi munkánál az érdeklődés, koncentráció még olyankor is 

nőhet, amikor a szem teljesitmónye alábbhagy, amit például esti 
munka végzősekor talán nerc is észlelünk, csalt másnap, a szemben 
jelentkező égető érzésben. 

1 kozmateszt vizsáAkt abban áll, hogy a gyermekeknek adott idő 
alatt egy előre nyomtatott feladatlapon minél több vizezintes 
vonalat kell áthúzniuk- . A mellékelt rajzon /!+.ábra/ látható, 
hogy FUlöpbázán volt több a hibátlan teljesitanény az óv folyamön, 
mint Gedeon tanyán. 

A komateszt vizsgálatot - szélesebb tapasztalatszerzés végett-
3 más magnós iskolában is elvégeztük. Az eredmény rnegerősitette 
a korábbiakat, mert a tel j e si tmények a tanév alatt javultak. 

A vegotativ idegrendszer /a%arattól független/ orvosi vizsgálata 
az előbbi tapasztalatokkal ellentétes; rülöpházán rosszabb 
eredményt kaptunk. Ezt a tényt is  felhasználjuk arra, hogy az 
egyéb vizsgálati kép birtokában kimondjuk: vegotativ dysfznctio 
esetén a legfelsőbb agykérgi centrumok ezzel ellenkező, kedvező 
állapotban lehetnek, vagyis ellentétesen viselkedhet ugynnnrmAl 
az egyénnól a vegotativ és a központi idegrendszer; Isifáradást 
jelző vegatativum mellett az egykéreknek előnyös állapotot 
jelentő reagálása mutatkozhat. 
A pszichológiai raüködésnok közvetlen, nem müszeres vizsgálata 
a következőket eredményezte: Fiilöpházán a Dinet-Simon intelligencia-
vizsgálat budapesti változatával rosszabb eredményt találtunk: 
a tanulók 27 százalék/alak i Q-ja 70-79 között volt. 
Gedeon tanyán egyetlen ilyen szinvonalú tanuló sem volt.  Ez az 
eredmény is emeli a magnós módszer értékét: alacsonyabb 

intelligencia mellett is jobbak voltak  a vizsgálati eredmények 
a magnós módszert alkalmazó iskolában, mint a másikban. 



A magnós oktat is kikerüli a hagyományos módszernél megfigyelhető 

monotóniát, ami abból adódik, hogy ennnél a módszernél a napi 4-5 

óra közül általában 1 óra "hangos",  a többi időben a tanulóknak 

csendesen, a helyükön ülve isnétlósi, gyakorlási f -ladatok.at kell 

végezniük. 

A tanyai tanulók családjában éppen Fülüpházán azt tapasztaltuk, 

hogy alig  vannak  technikai eszközök birtokában. Innen ma'yaráz-
ható az a tény, hogy a tanulóknak a magnóhoz igen erős pozitív 

érzelmeik füzíídnok: élmóny számukra a magnó.Megfigyelhotű az 
intellektuális érzelmek erős fejlődése a tanulás nagyobb 
eredményességéből adódó öröméré6 s, amit  fenntart az is, hogy a 
kudarcok nem a társaik előtt történnek. 

A pedagógiai vizsgálat eredménye: láttunk ugyan fejlődést 	a 

Gedeon tanyai iskolában, de a tel jesitmónyek mutatói az óv végén 
is nagyobbak voltak Fülöpházán, az idejárók kevésbé kedvező 

szociális környezete ellenére is. Ez szintén a magnós módszer 
mellett szól. 

Összefoglalva: kijelenthetjük, hogy a magnós oktatás egészség-

ügyi károsodást nem okoz. 
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A sokolOe  tú  Isolméréseink közül csak két tárgyat ismertetnek  

részletesen.  

Számtan-mértan 2. osztály /rájus/  

Aörnyezetisidoret 2.osztály/május/  

A vizsgálatban 5 magnó vezérléssel dolgozó ós 5 a magnós  

kísérletben részt nem vevő iskolák tanulói vettek részt.  

A kiválasztás nem volt véletlenszerü. Megközelítően azonos  

gyermekanyaggal éveken keresztül hasonló eredménnyel dolgozó  

pedagógusok iskoláit ha.sonlitottuk össze.  

A saját méréseinken kivül az Oktatási Minisztórium Általános  

Iskolai főosztálya 1978-ban Pest- és Hajdu-Bihar megyében  

végeztetett reprezentativ felmérőst. A sokolr1   ú felmérés  

végeredményben átlag 2o kal jobb  eredményt  mutatott ki a  

magnó vezérléssel dolgozó iskolák javára.  
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MÉRŐLAP 	Számtan-mértan 2. osztály /május/ 

1. Az ugyanannyit kösd össze! 

hatvanhárom 

50 + 22 

35 : 7 

9 . 8 	 3 . 8 

LO : 2 

51-27 

9 . 7 	 38  +  25 
7  . 9 

2. Irj olyan számokat, hogy igaz legyen! 

<15< 	>9i 

49 ( 	<52 
3. Tanév  elején 23  tanulója  volt az  osztálynak. 

Azóta 4  új  tanuló iratkozott be. Hány  tanulója  van 

most az  osztálynak? 

4. Az osztályba 13 fiú és 14 lány  jár.  Hány tanulója 

van  most az  osztálynak? 
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5. Az udvaron  fiúk  és lányok játszanak, összesen 26-an. 

Hányan  vannak  a fiúk, ha 15 a leány? 

6. A 3. osztály  50  kg vasat gyűjtött. 17 kg-mal kevesebbet, 

mint a 2. osztályosok. Hány kg vasat gyűjtött a 2. osztály? 

7. Katinak 8  színes  ceruzája és  5 színes krétája volt. 

Újabb 6 színes ceruzát kapott. Hány színes ceruzája van Katinak? 

8. Laci éppen 1 méter magasat tud átugrani. 

Sanyi 10 cm-rel kevesebbet. Hány cm-t tud Sanyi átugrani? 

9. A  3.  osztályba 31 tanuló jár. A  2.  osztályba 6-tal kevesebb. 

Hány tanuló jár a 2. osztályba? 

10.  

a 
- 

15 12 60 
■- 

36 

b 10 8 40 16 

c 5 4 8 12 

Ha tudsz még más szabályt is, jegyezd le! 

a 	  
b = 	  

c  	  
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Jegyezd le a szabályt! 

k  

y - 
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Számtan - mértan 	2.oaztály 

1. Feladat: 	Az ugyanannyit kösd összel 

kisőrleti 	kontroll 
iskolák 

f.rtókclési kategóriát:: 

1.  Mind az öt egyenlőséget felismerte, 
jól jelülte: 6G 53 

2.  Nógy cyenlősóget jól jelölt: 12 22 

3. 	 Nérom jelölés jó: 12 0 
U 

4.  Két jelölés ,]ó, 	többi hibás: 4 

5.  Két jelölés jó, 	többet 	isiiert 
fel: - 12 

6.  Egyet  jelölt jól, többet  nem ismert 
fel, nejt jelölt: 12 

7.  Variációval, 5-nél  több  
egyenlőséget ismert fel és jelölt: 4o 25 

Összogezve: 	jó: 60 % 58 `; 
részben 	jó: 24 % 30 % 

rossz: 16 p 12  % 
0 : - - 

Kiemelkedően 	jó : 40 p 25 % 
Tartalmi összevetős: 

Az eredmények összegezőse hasonló eredményt Emutat a két csoportban. 
Hasonló eredménnyel tud mindkét csoport szóbeli számolási műveletet 
végezni és mennyiségeket osszohasonlitani. A  kisőrleti csoport 
teljesitmónyo azonban jobb, mert az adott öt alaphelyzoton túl a 
tanulók 40 -a tudott méh; további egyenlőségeket felismerni, a 
kontroll csoportban pedig 24 ,'o. A kisőrleti csoport jobban tud 
variációs lehetőségeket felismerni, gondolkodásuk rugalmasabb, 
mint a kontroll csoporté. A mennyiségekkel való variálás a gondol-
kodás rugalmasságát feltételezi. 



Számtan - mértan 	2. osztály  

2. Feladat: Irj olyan számokat, hogy igaz legyem 

l;rték©lési kategóriák: kisérleti 	kontroll 
iskolák  

1. Mind a négy helyre beirt szám, 
számok helyesek: 
Mind a 6 relációt felismerte és 	36 	34 
jól jelölte: 

2, három helyre irt megfelelő számot, 
illetve számokat: 
/4-5 relációt felismert,jól jelölt/ 4o 

3. Két helyre irt helyes számot, 
vagy számokat: 
/3 relációt ismert fel, jelölt jól/ 12 

4. igy helyre irt helyos számot, vagy 
számokat: 
/Kót rolációt ismert fel, jelölt 
jól/ 	 8 

5. Nem csinált semmit: 	- 	12 

6. Mind rossz: 	 4 	 4 

46 

4 

összegezve: 
részben jó: 

rossz: 
0: 

jó: 3 6  % 
52 % 
12 ó 

34 % 
50 % 
4 % 

12 % 

Tartalmi összevetés:  

A két csoport teljesitményei hasonlóak. Kevés a hibátlanul 
dolgozók száma. Legtöbb hibát ott vétettek, ahol a keresett 
számot két más számhoz kellett viszonyitani, vagyis 2 relációs 
jegyet kellett figyelembe vonni. A tanulók kb. fele mindkét 
csoportban csak az egyik relációs jegyet vette figyelembe, 
ennek alapján készitett igaz állitásokat. Ezért az állitások 
csak az egyik viszonylatban igazak, azaz nem helyesek. 
A tanulók az első jelet vették csak  figyelembe, ezért hibáztak 
sokan. Nem jutottak el a teljes problómafelismerésig, a részt 
egésznek értelmezték. Nem vették figyelembe minden lényeges 
elemet. Ezek a hibák mindkét csoportra jellemzőek. 
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Számtan - mórtan 2. osztály  

3.fplarlat:  23 tanulója volt az osztálynak. 4 új tanuló 
iratkozott be. Hány tanulója van most az osztályrsoc? 
/Dinamikus szituáció/ 

L,rtókelósi kategóriák: 	 kisőrleti kontroll 
iskolák 

1. A problémákat felismerte, megértette, 
megfelelő müveletet választotta 	88 	88 

2. A változás irányát felismerte, de 
rossz müveletet /szorzást/ 
választott: 

3. A problémát nem értette meg, a változás 
irányát rosszul ismerte fel, rossz 	4 	4 
müveletet /kivonást/ választott: 

IF . Nam csinált  s enuni t : 	 - 	8 

()sszogezvL : jó: 88 ; 	 88  % 
részben jó 	: - 	- 

rossz 	1 12 ;<► 	4 c'a 
0 	. - 	8 ;; 

Tartalmi összevetés:  

A a 6t csoport teljositrsónye --ban megogyezo. A kisőrleti csoport 
teljesitménye annyiban jobb, hogy minden tanuló megpróblikozott a 
feladat megoldásával. Jobb azért is, mert a kisőrleti csoportból 
a hibát vétők 8 %-a annyit megértett, hogy a változás iránya a 
mennyiség növekedését jelenti. 

A kontroll csoportban még a változás irányát sem ismerte fel 	a 
szövegből egy tanuló. 
A  tanulók  jó eredménnyel ismerték fel a szövegben a változást. 
A feladat szövege dinamikus szituációra utal. Ezt a változást a 
szövegben felismerték, s jól választották meg a müveletet is. 
Az ilyen jellegli - dinamikus szituációra utaló szöveges feladattal 
- találkoznak a tanulók legtöbbet. A tankönyv főként ilyeneket 
tartalmaz, tanórákon főként ilyeneket oldanak meg, természetszerü, 
hogy jó az eredmény, mert a problémamegoldást ebben a feladat-
helyzetben igen jól begyakorolták. Az esetek többségében ezek a 
feladatok  nem is jelentenek a tanulók többségének igazi 
feladatmegoldó tevókenységet, értelmes tevékenységet. 

8 AMP 



Számtan - mértan 2. osztály  

4. feladat:  Az osztályba 13 fiú ós 14 leány jár.  
Hány tanulója van  most  az osztálynak?  
/A szöveg statikus szituációra utal./  

]r tékelési kategóriák: 	ki sérloti kontroll  
iskolák  

r1  
i~ 

1. A változás irányát felismerte,  
megfelelő miivelotet választott:  

2. A változás irányát felismerte,  
de nem a helyes műveletet  
választotta /kivonást/:  

3. A változás iránya rossz, a művelet  
kiválasztása is rossz:  

4. Az adatokat fij yelmetlon i.1 jegyezte:  

92 	 96  

■MID 	 sae 

4  

4  

NIB 

4  

Tartalmi összevetés:  

	

Összegezve: jó: 	92 %  
részben 	jó: 	4  

	

rossz: 	4  

96 % 
 

4  

Az eredmények a két csoportban auegközolitően azonosak. A jó  
eredmény oka hasonló a 3. feladatnál olnondottakkal. A  szöve-
ges feladatok legnagyobb 	statikus szituációra utal. A  
tanulókban bizonyos beállttódús tapasztalható az ilyen jellegű  
feladatmegoldásra.  

A probléma megfogalmazása maga is  auga  mnzó  j ellegü. A jó  
eredmény inkább a problémafelvetés ós megoldás begyakorlott-
ságának tudható, nem  pedig a  tanulók általános problómamegoldó  
Lépes ség4no k.  



Számtan - mértan 2. osztály 

5. feladat: 	Fiúk és lányok játszanak, összesen 26-an. 
Hányan vannak a fiúk, ha 15 a lány?  

trt6kc16si kategóriák:  kísérleti 	kontroll 
iskolák 

i~ 

1. Jó a megoldási terv, helyes a 
müvelet kiválasztása: 

2. Rossz a megoldási terv,rossz a 
müvelet kiválasztása is: 

3. A problémát nem értette meg,  
nem a kérdésre válaszolt: 

4. Nem csinált 	semmit: 

összegezve: 	jó: 
rossz: 

0: 

44 	37 

12 22  

44 37  

- 4  
4l 37  
56 59  
- 4  

T.,rtalrii összevetés:  

A csoportok te.esitmóny6ben nines lényeges különbség, 6-7 N-kal 
jobb a kísérleti csoporté. Szeubetünű azonban a teljesitmények 
nagyfokú leromlása. A tel jesitnény leromlása azzal is magyaráz-
ható, hogy a tanulók több,mint fele nem értette meg a problémát.  

A statikus és dinamtkus szituációra utaló szöveg, a probléma  
sugalmazó jellegit megfogalmazása ebben a feladatban nem tapasz-
talható. A kérdésben new szerepel a müveletre utaló kifejezés, 
igy a megoldásra vonatkozóan nem kaptak a tanulók közvetlen el-
igazitást. Ezért sokan nem a megfelelő megoldási tervet készi-
tették el, ,s még többen nem a kérdésre adtak választ. 
A problémamegoldó gondolkodás fázisait nem tartják szem előtt. 
Már a tények megá7lapitésában is többen hibát kievettek el. 
A hibás válaszadások a kontroll hiányosságáról tanuskodnak.  

A  tudatos problémamegoldás csak kis ° ~-.nál tapasztalható, jellemző  
a. müveloti bcál? itódó.s.  

4C. 



Számtan - mértan 2. osztály 

6. feladat: A 3. osztály $50 kg vasat gyüjtött. 17 kg-mai 
kevesebbet, mint a 2. osztály. hány kg. vasat gyüjtött a 2. 
osztály? 

Értékelési kategóriák: kisérleti 
i s k o 

kontroll 
1 G. k 

1. A  problémA t megértetée, 
a  megoldás  jó: 

2. Nem értette meg, rossz a 
megoldási terv, az inverz 
müveletut 	nem vette észre. 

3. Nem értette meg, nem a kérdésre 
válaszolt: 

/ J  

44 

44 

4 

3o 

54 

4 

4. Nem csinált serapit: 4 12 

5. Lrtelmetlen, képtelen, az adatok 
lejegyzése is hibás: 4 

Összegezve: jó 	: 44 3o 
rossz: 48 58 

képtelen: 4 - 
0: 4 12 

Tartalmi összevetés: 

A kisérleti csoport eredménye lényegesen jobb. Aindkét csoportban 
sok a hibás feladatmegoldás. A kisérleti csoportban 14 %-kal 
jobb az eredmény. A megoldási tervekből arra következtethetünk, 
hogy a hiba forrása az, hogy a tanulók keresték és észre is 
vették a szövegben a iaüveletro vonatkozó kifejezést, de a tények 
mogállapitását, a szöveget felületesen szemlélték, elemző zmuzká-
juk nem volt alapos, mert nem vették őszre, hogy a megoldásra 
éppen az inverz müvelet vezet. Nem voltak  kellően  körültekintőek 
a döntés meghozatalában, a módosité.s, ellenőrzés, kontroll 
elmarad.  Lényegében a problómamegoldás fázisait nem a 7kn  lmaz ták. 
El{ősen a szöveg sugalmazó jellegére figyeltek, new  podig a meny-
nyiségek között fennálló viszonyra. A műveleti beállitódás kü-
lönösen erős, jellemző a kont- - '.11 csoportra. 



Számtan- mértan 2. osztály  

7. feladat:  Katinak 8 szines ceruzája ós 5 színes krótája vtt.  
U-oabb 6 szines ceruzát kapott. Hány szines ceruzá-
j á. van Katinak?  

Írtókelósi kategóriák: 	kisórloti 	kontroll  
iskolák  

1. Problén€it megértotte, a  
megolBIIs jó:  48 

8  

32 

4 

0 

n  

46  

46  

4  

4  

48 % 
 

	

4o 	~ '~ 

	

4 	, ` 

	

(~ 	%  

	

8 	
~ 

46 
46 
4 
4 

% 
 

% 
 

% 
 

%  

2. Nem órtette meg, rossz a megoldási  
terv és az  eredmény: 

3. A  felesleges adatot nem vette észre,  
rossz: 

4. Értelmetlen, képtelen a t-:cGoldAs : 

5. Nem csinál semmit: 

usszogezve: jó:  
rossz:  

képtelen:  

Tartalmi összevetés:  

A  két csoport teljesitmónye hasonló. A kisérleti csoport  
eredménye  1-2 %-kal jobb. .1 hibák zöme mindkét csoportban  
/kisérleti csoport 4o ;o ,  kontroll csoport 46 ;L/ abból fakadt,  
hogy a tanulók nem  vették észre, hogy a szükséges adatokon  
túl felesleges adat is szerepel a szövegben. A szelektáló ké-
pességük nem  megfelelő. Egyféle beállitódás tapasztalható,  
hogy minden adat lényeges és minden adattal müveletet kell vé-
gezni. A tények számbavételét itt is felületesen végezték.  
Nem azt keresték, hogy a szövegben milyen összefüggés van a  

mennyiségek között, hanem önkényesen hamis összefüggéseket ál-
lapítottak meg.  Now  a valóságos viszoit, összefuggóst,problé-
mát fedezték fel a szövegben, hanem a lényeges és a felesleges  

adatok müveletben való kifejezésére törekedtek.  
A tipusos feladatmegoldások: 8 + 5 + 6; /8 • 5/ + 6  

~t r  



Számtan - mórtan 2. osztály  

8. feladat: Laci éppen 1 méter magasat tud átugorni.  
Sanyi lo cm-rel kevesebbet. Hány cm-t tud  
Sanyi átugorni?  

Értékelési kategóriák: 	kisérleti kontroll  
iskolák  
~ 
	 n  

40 12  

20 41  

28 22  

8 8  

4 17  

60 % 
 53 p  

28 % 
 22 %  

8 % 
 

8 ~  i  
4  17 %  

1. A problémát felismerte,  
az átalakítást elvégezte,  
megoldás jó: 

2. A  problémát felismerte, az  
eredmény jó: 

3. A rejtett adatot nem$ ismerte  
fel, rossz a megoldás: 

4. I".óptelen a megoldás: 

5. Nem csinált  semmit:  

Összegezve: jó:  
rossz:  

képtelen:  
0:  

Tartalmi összevetés:  

kisőrleti csoport eredménye jobb, mert több a jó megoldás  
ós kevesebb azok száma, akik nem csináltak semmit. A feladat-
bari a változás irányének felismerésén túl az volt a  
nehezebb probléma, hogy a tanulók vegyék őszre, hogy a szöveg-
ben az egyik adat, amelyre a megoldáshoz szükségük van csak  
implicite szerepel. A probléma felismerésének hiánya a hibás  
megoldások forrása. A rejtett adatot nem ismerték fol, mert a  
hibás megoldások típusa ez volt: 10 - 1 = 9 cm.  
A szövegben a mennyiségek változásának irányát tehát jól fel-
ismerték, megfelelő müvelettel jelölték is, do a rejtett adatot  
rosszul alkalmazták. A csak megnevezett adatokkal, müveletokben  

való gondolkodásra való beállitódás jellemzi a képtelen meg-
oldásokat. Itt ugyanis a kontrollcsoport tagjai a felmérőlapcn  
szereplő feladatok számát /mi esetünkben 8-as feladat/ adatnak  
vették, mert a rejtett adattal nem tudtak mit kezdeni.  

Az ő megoldásuk a következő volt: 8 • lo = 80 cm.  

A hibák oka az ismeretek gyakorlati alkalmazásában van. A tanu-
lók alkalmazóképessége nem  megfelelő,  csalt jól begyakorolt  
feladatholyezetekben tudják az ismereteket alkalmazni.  

4 8  



Számtan - mórtan 2. osztály  

2. feladat  

L•tókel6si  

: A  3. osztályba 31 tanuló jár  
6-tal kevesebb. Hány tanuló  

kategóriák:  

A  2. osztályba  
jár a 2. osztályba?  

 kontroll  
iskolák  

1. A  regoldás jó: 

2. 

 

Rossz a megoldás:  

3. ?icgoldás jó, de  non a kérdésre  
válaszolt:  

4. Képtelen a megoldás:  

5. Nem csinált semmit:  

60  

20  

16  

4 	13  

70 

13  

4  

	

t%sszegezvo : jó: 60 ;J 
	

70  

	

rossz: 2o 5 
	

13  ~ u 

	

kóptolen: 16  ;. 
	

4  

0: 	4 
	

13á  

A  kontroll csoport erodménye jobb. Degyakorolt foladatholyzotben  
a probléma felvetőse sugalmazza a számrendszerü műveletet.  

A kisőrleti csoportban a változás irányának felismerőse az e:.;otek  
többségében jó, de . a müvelet megválasztása hibás. Kivonás he*yett  

osztást vóCoztok. rdo os3ó , Iioay a kontroll csoportban a kép-
telen megoldás abból adódott, hogy a tanuló nerc az adatokat,  

hanem a szövegben szerepív iaindon számjegyet összeadott. Nou  
szelektált /megoldása a következő volt: 3 + 31 + 2 + 6 + 2 = 42/  
a nevezett osztályokat is adatnak, mennyisógnok tekintotte.  

Szöveges feladatok megoldásának összeaoző tapasztalatai:  
Egy feladattípustól eltekintve a kisőrleti osztályok teljositmónye  
jobb, mint a kontroll csoporté. Kevesebb a kisőrleti csoportban a  
0-ás megoldások száma, azaz többon próbálkoztak feladatmegoldással,  
mint a kontroll csoportban. A hagyoyos, begyakorolt feladat-
helyzetekben, típusokban megközelítően hasonló a csoportok eredmé-
nye. A miiveleti gondolkodásra nem késztető, sugalmazó probléma-
felve tóst nem tartalmazó cetadatokban /pl .5.6.7.8. feladat/ a kisór-
loti csoport jobb teljesitmónyt őrt el. A kisőrleti csoport ered-
ménye jobb azért is, mert a tanulók mennyiségeket jelöltek, ríig  

a kontroll csoport tagjai puszta sz-4u::okból végezték a Lnüveleteket.  

A különböző tipusú feladatok a tanulók problémamegoldó képességét  
vizsgálták. Az oredmények azt igazolták, hogy a kisőrleti csoport-
ban  jobbak az eredmények. Rámutattak azonban arra, is, hogy az  
ismeretek alk,1mazni tudása csak egy-két begyakorolt feladathely-
zetbeli megfelelő. Erős a beállitódás, a szálatani müveletokbon való  
gondolkodás jellomi a tanulókat.  

49  



Számtan-mórtan 2.osztály  

lo.feladat: Pótold a hiányzó számjegyeket: Jegyezd le a  
szabályokat!  

Értékelési kategóriák: 	kísérleti 	kontroll  
i s k o l ó k  

J 	~J 

1. Pótlást elvégezte,  
3 szabályt lejegyzett:  28 	16  

2. Pótlást elvégezte,  
2 szabályt lejegyzett: 	8  

3. Pótlást elvégezte,  
1 szabályt lejegyzett: 	- 	4  

4. Pótlást elvégezte, szabályt  
felismert, de nem írta le: 	4o 	28  

5. Szabályt nemi ismerte fel,  
pótlása rossz:  24 	29  

6. Nem csi ná  1   t seimni t : 	 - 	22  

	

Összegezve: jó: 36 	16  
részben 	jó: 4o 	33  

	

rossz: 24 	29  

	

0: - 	22  

Tartalmi összevetés:  

A kis6rleti csoport eredménye lényegesen jobb a kontroll  
csoport eredményénél. Analóg példák alapján jobban 	 szabályt  
felismerni 6s algebrai kifejezéssel jelelni. üsszefüggésok fel-
ismerésében, elvonatkoztatásában lényegesen jobb teljesitmónyre  
kópes a kisőrleti csoport.  

S0  



Számtan - mértan 2. osztály  

11. Feladat: 	Pótold a hiányzó számjegyeket! Jegyezd le a 
szabályt! 

Írtékelési kategóriák: Kisérleti 	kontroll 
i s k o lá k 

1. Szabályt felismerte, pótlást 
elvégezte, 2 szabályt lejegyzett: 

2. Szabályt felismerte, pótlást 
elvégezte, 1 szabályt lejegyzett: 

3. Szabályt felismerte, pótlást 
elvégezte: 	 12 

4. Szabályt nem ismerte fel, 
pótlás rossz: 	 36 

5. Nem csinált semmit: 	 8 

33 

JJ 
no  

	

Üsszegezvo: jó: 44 	12 

	

részbon jó: 12 	33 
rossz: 	36 	33 

	

0 	2 n  

Tartalmi összevetés: 

A kisőrleti csoport teljositményo lényegesen jobb. Különösen a jó 
feladatmegoldások kategóriában jelentós a különbség: 30 -1:a1 
jobb a kísérleti csoporté. A kontroll csoportban igen magas, 22;; 
a O. teljesitmény. A kísérleti csoport tanulói analóg következte-
tésben, szabályfelismerősben és megfogalmazásban, szabályok algeb-
rai.. ' kifejezésekkel való {ábrázolásában előbb állnak, mint a kont-
roll csoport. 

Lrdekessó: Mindkét csoportban volt olyan tanuló, aki  a szabályt 
felismerte a példák alapján, a pótlást jól elvégezte, a szabályt 
azonban nem tudja elvont algebrai jelekkel kifejezni *  de móg 
szövegesen sem megfogalmazni, csak annyitallapitott meg, hogy  az  
y több, mint  a k, a k pedig kevesebb, mint az y. Absztraháló ké- 
pességük még nem eléggé fejlett ahhoz, hogy algebrai kifejezésekkel, 
vagy az elvont beszéd szintjén meg tudják fogalmazni az eno1óg  1161- 
dák alapján megfigyelt változásokat. 

32 

12 

12 
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i 	 i 
■ i 	 

Tankönyvek: 

Írószerek: 

Edények: 

Gépek: 

Takarító- 
eszközök: 

i 	 
i 	 
i 

Másképpen is lehet 
csoportosítani. Hogyan? 
Szóban mondd el! 

MÉRŐLAP 	Környezetismeret 2. osztály /május/ 
	 [ 
1. Csoportosítsd az itt látható képeket a számok segítségével! 

2. Az iskola dolgozóinak munkáját csoportosítsd a számok 

segítségével! 

Felnőttek végzik: I. 	Gyerekek végzik: II. 

Hova írod azokat a munkákat, amelyeket a felnőttek is és a 

gyerekek is végezhetik? Nézd a karikákat! Ez segít a meg- 
oldásban! 

1. igazgat 2. tanul 3. takarít, 4. tanít, 

5. leckét ír, 6. napközit vezet, 

7. virágot öntöz, 8. szellőztet 

SZ, 



nyersen 
	

főve 

3. Mi a közös nevük? Írd le egy szóval! 

Tölgy, 	körtefa, 	jegenye, 	vadgesztenye 

lucfenyő, 	erdei fenyő, 	ezüstfenyő 

málna, 	alma, 	szilva, 	eper 

sárgarépa, 	spenót, 	zöldbab, 	paradicsom 

makk, 	toboz, 	mogyoró, 	dió 

4. Húzd alá azoknak az állatoknak a nevét, amelyek a ház körül élnek! 

liba, tyúk, őz, vaddisznó, kakas, medve, pulyka 

Mi a közös nevük? 

5. Melyik szó nem illik a többi közé! Húzd át! 

sárgarépa, zöldbab, búza, kelkáposzta, paradicsom 

6. Ird az egyik karikába azoknak az élelmiszereknek a számát, 

amelyek nyersen, a másik karikába azokat, amelyek csak főve 

fogyaszthatók, a kettő metszetébe azokat, amelyek nyersen 

és főve is fogyaszthatók! 

1. paradicsom 

2. sárgarépa 

3. banán 

4. borsó 

5. retek 

6. narancs 

7. alma 



7. Sorold fel a fa részeit! 

8. Miért van nyáron melegebb, mint télen? 

9. Miért alkalmas 
az üveg - az ablak készítéséhez? 

a bőr - a cipőtalpak készítéséhez? 

a gumi - a labdák készítéséhez? 

az acél - a kalapács készítéshez? 

10. Ird be a táblázatba az állatok ismertetőjegyeit! 

Lsmertető- 
jegyei 

harkály sün őz mókus 	, 

Testét mi 
fedi? 

Hol lakik? 

Tápláléka? 

Káros? 

Hasznos? 

S4 



Környezetismeret 2.o.  

.i. feladat:  Csoportositsd az itt látható képeket a szárfok  
segitsógóvel! Hogyan csoportosithatod a tárgyakat  
másképpen?  

tékeiósi kategóriák:  I3 sérle  ti 	Kontroll  
iskolák  

1.  A csoportositást hibátlanul  
elv6LTe2 te : 92 .  

2.  ,L csoportositásbai c'y hibát vétett: 4 8 

3.  . Zét hibát vétott: - 4  

4.  Ráront hibát vétett: 4 4  

5.  Négy hibát vétett:  

6.  Önálló választási szempont  
eszerint jól csnportositott:  . 

7.  Nem csinált s e:mni t :  

Jsszogezve:  jó: 92N 84%  
részben jó: 8% 16%  

A ki3érleti csoport eredménye mindkét kategóriában 8-, %-kal jobb.  
Miz.d et csoportban jó eredménnyel tudják a tanulók a környezetük  
tárgyait megadott szempontok szerint csoportositani a tárgyak  
képei alapján. Egyéb, önállóan választott szempont szerint 	jól 
csoportositani a kisérleti csoport 16 ;,-kal jobban tud, mint 	a  
kontroll csoport. A  csoportositást a következő szempontok m7r:rnt  
végezték:  

a/ - a tárgyak anyaga  szerint  
b/ - felhasználásuk helye szerint  
c/ - szemólyek szerint, akik használják őket  

/felnőtte?:-; yerekok/  

Megállapitható az i: ,  :fogy rai.ndt:ét csoportban, - de különösen a  
kontroll csoportba - keveson képesek önállóan szempontokat  
választani ós csoportositani.  

c ~' 



Környezetismeret 2.o.  

2. feladat:  Az iskola dolgozóinak munkáját csoportosítsd a szósok  
segits6g6ve1!  

;.:rt6kel6si kategóriák:  Kisőrleti 	Kontroll  
i s k o l á k  

1.  

2.  

3.  

4.  

A csoportositás hibátlan  

Csoportositásban 1 hibát ejtett:  

Csoportositásban 2 hibát ejtett: 
s  

Csoportositásban 3 hiba van: 

24  

24  

36  

4 

17 

17  

34  

12  

%  

5.  Csopnrtositásban 4 hiba van: - 12  

6.  Öt vagy annál több hibát vótett:  8 4  

7.  Nem csinált semmit:  4 4  

(isszogezve: 	jó:  43 % 34 ;,  
rószben jó:  4o .1  53  

rossz:  
0:  

8% 	4 ;~ 
4 ;" 	4 %  

Tartalui összovetós:  

A kisőrleti csoport oredmónyo jobb, mert 14 %-kal több a jó  
feladatmegoldás. Mindkőt csoport a 3. órtékolósi kategóriában  
kópviselteti magát legnagyobb számban. Tipikus hibaszám a:2.  

Dnnek oka, hogy rnegszetbe nem irtak meg^fele16 számokat, ill.  
nem irtak so ni{  t. A kisőrleti csoportban többen felisznertók,  

hogy mi tartozik a metszetbe. A kontroll csoport több mint fele  
csak arra volt kópes, hogy a kót halmazba elhelyezze a megfelelő  
munkákat /szómokat/, de a metszetbe nem tudták jól feltüntetni  
a közös jegyeket tartalmazókat.  
A tanulók szánára ideGen volt a feladat jolölésteclinilá,ja, többezi  
nem is tudták helyesen alhalmaziíi.  

S6  



tio  

25  

8  

35  

12  

Köinyostismorot 2. osztály  

5. feladat: ,i3, a közös nevük? Ird le egy szóval!  

Í.rtókelősi kategóriak:  kisőrleti 	kontroll  
i s k o 1 á I,  

~~  

1. A leglcözelobbi nem-fogrz  i  riZt  
adta meg: 	 32  

2. A túvolabbi nenfoga.ü at adta ityeg: 	4  

3. A rnognevezett fogalom helytelen,  
kóptolen.  

4. A fogalom tartr  7 ruAt  ?tiia 'rc:? -? -tu.:  

5. A legközelebbi nersfogalraat ós  
tAvolsitibi xuomfogalr:at keveri:  

G. Nom csiná.lt semmit:  

Üsszegezós: 	jó : 	32 ;) 	2o ;  

	

rEJ- szben 	jó: 	48 	6o  
rossz: - 
	

- 

	

I.óptele ~ i: 	4 	8  
0: 	16 	12  

Tartami összovotós:  

A ki.sórloti csoport eredni nye jobb, zmort 12 ;ó-.hal jobb a tökóletos  

válaszok száma. Mindkőt csoportra jellesnzíí, hogy a fogalmakat  
keverten használják, a legkö2olebbi nemfogalom helyett gyakran  
távolabbi nemfogalriakat nevozamk inog. Pl. gyümölcsök helyett enni-
valót, zöldnóg helyett konyhakerti növ6nyokot mondanak.  

Szoiabetünő a kontroll csoportban a fogalmak differenciálatlan  
használata, miit a 2. órtókelósi kategória magas a  %-a mutat.  

4  

4  

4o  

16  
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Kőrnyes'tisrseret 2. osztály 

5. feladat:  I-Zelyik szó  nem  illik a többi k-özó? 
/sí'u-garópa, zöldbab, búza, kelkáposzta, paradicsom/ 

l:r tókelősi katogóriák kisórleti 
i s k o 1 

kontroll 

in c' 
N 

1. A megoldás jó: 72 72 

2. A megoldás rossz: 24 16 

3. Nem csinált  semi t: 4 12 

fi ,s^ecocvo : 	jó: 72 72 
rossz: 24 16 

O 	: 4 12 

Tartalmi  összevotós: 

A kisórleti csoport eredmónya annyibau jobb, buggy 8,-kasi kovosobb 
a O-s toljositu6ny. 
A rossz feladatmegoldás a kisérleti csoportban f3k6ut abból adó-
dott, hogy a fogalom alá new tartozó szó /búza/ jelölésón túl a 
fogalom at tartozó más szót is jelöltek /p1. kolksposzta/. 
A kontroll csoportban a hibát vótők 75 ;.,-a ismerte fel, hogy 
melyik szó nem illik a többi közti i  azaz nem ismertók fel, hogy 
melyik fogalom az, araolyik nem rendelkezik azokkal a közös j egye1:-
kol, amelyekkel a többi rondolkezik. 

Típusos válaszok: a: búza 
b: kolkaposzta 

5A 



Környczotismeret 2. osztály  

6. feladat: Ird az egyik karikába azoknak az ólelmiszereknek 
a sz6mAt, amelyek nyersen, a másik karikába azokat, 
amelyek csak főzve fogyaszthatók, a  kettő  metszetó-
be azokat, amelyek nyersen ős főve is fogyaszthatókl 

i'rtókelósi kategóriák: Kisőrleti kontroll 
i s k o l á k 

1. A fogalmakat jól helyezte el a 
halmazokba ős a metszetbe: 

2. A halmazokat jól csoportosította, 
a metszetbe nem irt semmit: 

24 

ú lE 

3. A csoportositás jó, a metszet rossz: 12 12 

4. A csoportositás hibás, a metszet jó: 4 4 

5. A esoportositás is, a metszet is rossz: 28 24 

6. A csoportositás rossz, a metszetbe nem 
irt semmi t  : 24 48 

7. Kóptelen a megoldás: - 4 

8. Nem csinált semmi  t: - 4 

összegezve: 	jó: 24 - 
rószben 	jó: 24 2o 

rossz: 52 72 
Kóptelen: - 4 

0: - 4 

Tartalmi összevetés: 

A kisórleti csoport teljesitmónye lányegesen jobb. Jó teljesitmóny 
24 ;L-os, a kontroll csoportban O %, a rossz megoldás 52 43, 
a kontroll csoportban 72 ',L. A kisórleti csoportban nincs 0-ás ós 
kóptelen megoldás. A kontroll csoportban senki sem tudta a feladatot 
hibátlanul megoldani. A hibák oka a jelölóstechnika újszerüsógóben 
ós az irott információ pontatlan megórtósóből fahad. 
Felületesen o1v.. sf&k el a szöveget, a problórnt kat nem elemezték, 
elsikkadtak a differenciára utaló szavak felett /csak; ós; is/. 
Az irott szövegben kapott információk megértőse az önálló szöveg-
értelmezés a kontroll csoportban különösen gyenge kópet mutat. 
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környezetismeret 2. osztály  

7. feladat:  ''orold fel a fa  részeit!  

t6ke16si kategóriák: 	 kisőrleti kontroll  
iskolák  

1. Csak a fő részeket sorolta fel:  

M 	e 
 

32 	12  

2. A fő részeket sorolta fel, de hiányosan: 	4o 	6o  

3. A lényegest és lényegtelent keverik: 	2o 	16  

4. Csak a lényegtelent sorolta fel: 	- 	4  

5. 14,,s, idegen elemeket is felsorol: 	4 	4  

6. Köpteien a válasz: 	 4 	4  

7. Nem válaszolt: 	 - 	 - 

	

Üsszogezve: 
	

jó: 32 	,U 	12 	~ 
részben jó :60 	76  

	

rossz: 4 	8  

	

képtelen: 4 	4  

Tartatni összevetős:  

A kisőrleti csoport eredménye jobb. Több a hibátiali feladatmegoldás,  
kevesebb a rossz válasz. Típusos válaszok azok voltak, amelyek a  
16nyeges részeket sorolták fel, de hiányosan. A 2-es órtókelési ka-
tegória ezt jól tükrözi. Hibatipus: A termést ós a virágot nem  
sorolták a lényeges részek közé. A kontroll csoportban különösen  
magas volt a hiányos fc7acriatck szára: 60 	A kisőrleti csoportban  
nem volt olyan válasz, amely csak lényegtelen eleieket tartalmazott  
volna. A képtelen válaszok a feladat meg nem értőséből adódtak:  
a gyüriölcs részeit, illetve gyümölcsfákat soroltak fel.  

Go  



4. Az ellentétes évszak közvetlen ős  
közvetett okozlhalt sorolta fel: 

5. A kérdést nem értette meg, nem a  
kérdésre válaszolt: 

6. A kérdést kijelentés formájában  
megismó tli : 

7. A jelenség okát a közvetett okkal  
magyarázza:  

8. A válasz értelmetlen:  

9. An indoklás téves ismoretol:r :,  
nem reális tapasztalatokra épült:  

lo. Nem válaszolt:  

Összegezvo: 

részben 
rossz: 
képtelen: 

Környezetismeret 2. osztály  

8. Feladat: 	Miért van nyáron melegebb, mint télen?  

L~ctékel6si ka.togóriák: 	 kisórleti 	kontroll  
i s 1: o l á.c  

1. A jelenség okAt jól magyarázza: 	28 	 rt 

2. A jelenség okát felismeri, do a  
lényeges jegyet nem: 	 12 	 ONO 

3. Az ellentétes évszak /tói/ okoza-
tával magyarázza a jelenséget: 	12 	30  

4 

- 

16 

24  

12  

8  

4  

4  

4  4  

22  

12  

jó: 52  8  
jó: 12  

32  76  
4  4  

0:  - 12  

?`ártalmi összevetés:  

A kisőrleti csoport eredménye lényegesen jobb. A jolonség okát  
52 ; jól magyarázza, az okot helyesen nevezi meg. Az ok ős okozati  
összefüggéseket jobban felismerik ós magyarázzák, mint a kontroll  
csoport. Szembetűnő, hogy 24 -a a közvetlen okot kiváltó okit is  
tudja  ós a jelenséget ezzel magyarázza. A részben jó megoldások  
kategóriába azok kerültek, akik a jelenséget a Nap sugárzásában  

látják, de a lényeges jegyet nem nevezték meg. A kontroll csoport-
ban  igen sokan az ellentótos jelenség okozatot, illotve az oko-
zatot kisórő jelenségeket tüntotték fel válaszul. Az ellentétes  

jelenség  helyes magyarázatát egyetlen válasz sem tartalmazza.  
Sokan téves ismeretekre, tudatosult tapasztalatokra épülő választ  , 
adtak. 	 ~~ 



Pl. "Nyáron süt a Nap, tőien nem." 1i kontroll-csoportban az 
ok-okozati összefüggések felismerősében, a helyesen tudatosult, 
ill. tudatositott tapasztalatok megfogalmazásában lényegesen 
gyengébb a teljesttnény, mint a kisérleti csoportban. 

Szembetiinő viszont az is, hogy a kisérleti csoportban mindenisi 
válaszolt, de 16 4;-a a problémát nem értette meg, mert a kérdést 
kijelentés formájában megismételte. 

Tipusos válaszok: a/ Nyáron süt a Nap, télen ne on. 
b/ Mert télen esik a hó, hideg van. 
c/ Nyáron melegebb van, mint télen. 
d/ Melegebben süt a Nap, mint télen. 
e/ A Nap nyáron magasabban jár. 
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Környezetismeret 2. osztály 

9v feladat: Miért alkalmas:  az üveg - az ablak készttésóhez? 
a bőr - a cipőtalpak kiszitóséhez? 

a gumi - a labdáik kószitéséhez? 
az acél - a kalapács líészitóséhez? 

Értékelési kategóriák 
	

kisőrleti 	kontroll 
i s k o l á k 

1. Mindent helyesen indokolt: 	4 
; 

2. 3 indoklás jó, 1 rossz 	8 	 8 

3. 2 jó, 2 rossz: 	 4 	8 

4. 1 jó, 3 rossz: 	 4 	16 

5. 3 jó, 1-re nem válaszolt: 	- 	8 

6. 2 jó, 2-re nem válaszolt: 	4 	- 

7. 1 jó, 3-ra nem válaszolt: 	- 	- 

8. Minden válasz rossz: 	24 	34 

9. A válasz értelmetlen, képtelen: 	16 	- 

la. Nem válaszolt: 	 36 	26 

ússzegezve: 	Jó: 	4 	8 
részben 	jó: 2o 	16 

	

rossz: 24 	5o 

	

kép tel enil.6 	- 

	

0 :36 	26 

Tartalmi összevetés:  

Az eredmények hasonlóak. L4nyeges eltérés  ott tapasztaiható,hogy 
a kontroll csoportban lényegesen több a rossz válasz, a kisérlo-
ti csoportban pedig az értelmetlen, képtelen válasz. Mindkét 
csoportban jellemző volt a rossz válasz ós a G-s teljesitmény. 
Mindkét csoportban, de különösen a kontroll csoportban a hibák 
nagy ja-a abból adódott, hogy az indoklásban az igazi okok meg-
nevezése helyett a tanulók a felhasználás, illetve a hasznos-
sag, valameky általuk fontosnak, lényegesnek vélt jegyét nevez-
ték meg. Pl. játszani lehet vele, szöget verni, nem fázik 	a 
lábunk stb.  



Ideglévő ismereteik, tapasztalataik alapján a dolgok, jelenségek 
lényeges oka helyett az okozatot, a következményt tartják a 
változások alapvető okának. Gondolkodásukra az egyoldalú gyakor-
lati hasznosság elvé.iek szem előtt tartása jellemzú. Egyoldalú 
beállítódás tapasztalható olyan értelemben, hogy a dolgok, 
jelenségek változások okának megállapitásakor nem az oksági 
összefüggősek, kapcsolatok lényeges elemeinek vizsgálatát végzik, 
hanem a dolgok gyakorlati hasznosságának vizsgálatára 
összpontosítják figyelmüket. ]huiek eredménye, hogy az okozat 
egyik megjelenési formáját jelölik meg olckónt. 
Ismereteik, tapasztalataik felszinesek, a lényeg feltárása 
helyett a felszinen levőt fogadják el lényegesnek. 
A tudatositás hiánya tételezhető fel a v(Uaszo.zból. 

Tihasos válaszok: 

a/ Hogy ne fázzunk, ós ne essen be az eső; Hogy játszani tudjunk 
vele; Hogy a szöget be tudjuk vele verni a falra; hogy ne 
legyen vizes a lábunk; 

b/ Átlátszó, rugalmas; nem  koPek el  hamar;  kemény. 

c/ tveggyárban; gyárban; bőrből, gumiból 



liörnyezetisi:ieret 2. osztály  

10. Feladat: Ird be a táblázatba az állatok ismertetőjegyeit) 

L.tékelési kategóriák: kisőrleti 	kontroll 
iskolák 

1./ Minden ismertetőjegyet felsorolt: 	4 

2./ 1-2 ismertetőjegyet nem tudott 
felsorolni: 	 16 	 4 

3./ 3-4 ismertetőjegyet nem tudott  felsorolni:  
4 	12 

4./ 5-6 ismertetőjegyet nem tudott 
megnevezni: 

5./ Ű-nál több ismertetőjegyet nem tudott 
megnevezni: 	 4 	 8 

6./ i•aud  megnevezte, de 1-2 rossz: 	 24 	 34 

7./ Mind felsorolta, de 3-4 rossz: 	36 	26 

8./ Mind felsorolta, de 5-6 rossz: 	 - 	4 

	

9./ Mind felsorolta, de 6-nál több rossz: 4 	4 

lo./ úrte inetlon, képtelen: 	 4 

11./ Nem csinált semmit: 4 	 8 

  

	

összegezve: 	jó:44 	 38 
részben 	já :4o 	38 

	

rossz: 	8 	16 
0: 	4 	- 

képtelen: 	 4 	 8 

Tarta m1 összevetés:  

A kisőrleti csoport eredménye jobb. A pozitív értéket tartalmazó 
kategóriákban jobb az eredmény, ős kisebb a feladatmegoldással 
nem  is próblákozók száma. Üsszesenben több választ adtak, ős az 
adott válaszokban a jó válaszok száma magasabb, mint a kontroll 
csoportban. Foltünő hibatipus: a/ nem tudták a s:in táplálékát 
megnevezni; b/ az őz és a mókus testét mi fedi, hibásan jelölték; 
e/ a hasznos ős káros állatolt megnevezésében tévedtek. Ismereteik-
ről, tapasztalataikról megadott szempontok szerint jó eredménnyel 
tudnak számot adni. 

gimia 
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Környezetismeret 2. osztály  

11. feladat:  

Milyen közös ismertetőjegyei vannak a cinegének 6s a rigónak?  
Miben különböznek egymástól?  

í:rt6kel6si kategóriák: 
	

kisórleti kontroll  
iskolák  

~ ~ 
~  ~ 

8  8  

12  12  

40  26  

1. 5 vagy több ismertetőjegyet 'h &  
felsorolni /közös/ :  

2. 3-4 közös ismertetőjegyet tud  
felsorolni:  

3. 1-2 közös ismertetőjegyet tud  
felsorolni:  

4. Megkülönböztető jegyet  
közös jegykánt sorol fel:  

5. Nem tud felsorolni közös ismortctő-
jegyet:  

6. 5 vagy több megkülönböztető ismérvet  
tud felsorolni:  

7. 3-4 megkülönböztető 
 

jegyet tud  
felsorolni:  

8. 1-2 megkülönböztető 
 

jegyet tud  
felsorolni:  

9. Közös ismertetőjegyet sorolt  
fel megkülönböztető jegykánt:  

lo. Nem tud felsorolni megkülönböztető  
jeget:  

11. A válasz órtelmetleu:  

12. Nem válaszolt semmit:  

12  

16  

4  

4  

30  

4  

54  

8  

72  

4 
	

2o  

12  

4 
	

2o  

	

összegezve: jó:14 
	

14  
r6szben 	j6:6o 

	

39  
rossz: 	16 

	

27  
6rtelmetlen: 	6  

0 	4 
	

2o  

6C  



Tipusos válaszok: 

a/ hasznosak, madarak,/énekesek,/ énekes maciárak, testüket 
toll fedi, rovarokat pesztitják 

b/ tolluk különböző, cinege kisebb,  más a hangjuk. 

Egyedi válaszok: a/ tojással szaporodnak, í;szakben lakna?. 
b/ cinege a szalonnát is szereti, más a toll-

rubá juk. 

Tartalmi összevetés: 

Meglévő  ismereteik ós tapasztalataik alapján köt szempont szerint 
kellett összehasoiulitást végezniük. A kisőrleti csoport eredménye 
jobb. A kontroll csoport teljesitinónye gyengébb, 'íiilönösen a 
közös tulajdonságok felsorolása terén gyenge az eredmény: 56 ;o 

nerc tudott közös ismertetőjegyet megnevezni. 

Mindkét csoportra jellemző, hogy a megkülönböztető jegyek felsoro-
lásában jobb teljcsítményt nyújtottak. A  mérési adatok igazolják 
ezt a gyakorlatban is tapasztalható jelenséget, hogy tárgyak, 
dolgok, jelenségek összehasonlitásakor először mindig a megkülön-
böztető jegyek alapján végzik az. összehasonlitást. Az eredmények 
azt is tükrözik, hogy a tanulók nagyobb  többsége  képes megkülön-
böztető jegyek felismorésére és megfogalmazására, :i..it _:.u:sö ;; 
ismertetőjegyek felsorolására, de szármszeriien több hasonló jegyet 
tudnak felsorolni, mint különbözőt. 
Pl.: Közös ismertetőjegyek közöl jó a  megoldás: 2o-2o %-nak, külön-
böző ismertetőjegyek felsorolásánál csak ú-íi ;o.os a jó teljesit-
mény. 
A tanulók által felsorolt jegyek lényeges közös, illetve megkülön-
böztető jegyeket tartalmaznak. A kontroll csoport főként külső, 
testalkatra vonatkozó jegyeket sorolt fel, a kísérleti csoportban 
gyakori, tipikus jegyként nevettek meg elvont tulajdonságokat: 
pl.: hasznosak, énekes madarak, fészekben laknak. 



Környez e ti sznero t 2. oez tály 

12. feladat:  Milyen maciár a cinege? 

kontroll 
iskolák 

Irtókelési kategóriák: 	 kisőrleti 

1.  5 vagy több lányeges tulajdonságot 

c1 
 

felsorol: 4 4 

2.  3-4 lányeges tulajdonságot felsorol: 8 

3.  3-4  jegyet felsorol, de 16nycgtelent 
is: - 8 

4.  1-2 lényeges jegyet megnevez: 68 42 

5.  1-2 jegyet megnevez, de  nem  lányegesek.: 16 26 

6.  Nem  tud megnevezni egy tulajdonságot sem 4 16 

7.  Töves, nem jellemző joGyeket n©vez meg: - 4 

Üaszegezve: 	Jó: 12 4 
részben 	: 68 50 

rossz : 16 26 
kóptelen: - 4 

Összegezve: 	jó: 12 4 
részben: 	jó: 68 5o 

rossz: 16 26 
képtelen: - 4 

c-:  t+ 16 

Típusos válaszok: hasznos, teste kicsi, rovarokat eszik. 

Tartalmi összevetés: 

A kisőrleti csoport teljesitznónye jobb. Teljesitmónye órtókót 
főként az emeli a kontroll csoport fölé, hogy a jellemző ismórvel 
közül több lényegest nevezett meg, mint a kontroll csoport tanulói%. 
Továbbá azért is, mert a külső, testalkatra jellemző jegyek mellett 
lányegesen elvontabb fogalmakkal is  jellemeztek:  pl. hasznos, 
nem költözik el. 

G `' 



Környezetismeret 2. osztály  

13. Feladat:  

'ályen madarak ezek? Ird fölé jik1  

l~ té:~elósi kata.góriák:  

a/ harkály, cinege,verób  
b/ fecske, gólya  

kisérleti kontroll  
i s k o  l  á k  

1. Mindkét esetben a megfelelő  
fogalmakat nevezte meg:  

2. Egyik megnevezős pontos, a másik 
tartalmában jó: 48 	42  

3. Mindkettő  
a fogalom  

jó, de nem  pontos, 
tartalmat körülir j a :  4  

4. Az egyik  
túl tag:  

jó , a másik  fogalom  
12  8  

5. Mindkét t fogalom tál tág:  

6. Csak  az egyik jó tartalmában,  
a másik fogalom rossz; 

7. Képtelen válasz: 

8 . Nem  válaszolt:  

	

28 
	

3o  

	

4 	8  

	

4 	12  

Gsszogezve: jó:  
részben jó:  

rossz:  
0:  

	

52 	43  

	

44 	46  

	

1f 	12  

Tipusos válaszok:  a/ költöző, vándor, nem  költöző, itt telelnek 
b/ hasznosak,  
c/ erdei  madarak  

igyecli válaszok:  élű madarak 
Tartalmi összevetés: 
A kisérleti csoport teljesitménye jobb. Több a jó, részben  jó ós  
kevesebb a O-ás feladatmegoldás. A tanulók többsége felismerte, hogy 
milyen madarak, do csak a költöző megnevezést tudták pontosan jelöl-
ni, az "állandó imadám" helyett "nem költözőt" írtak ill. "itt telel" 
stb. kifejezéseket. A kifojezósck tartalmukban jók, de pontatlanok.  
A i'ogalrak differencciált hasíimálata nem megfelelő, az aktiv szó-
kincs fejlesztése tudatosabb gyakorlást kiván. Mindkét  csoportban  
túl általános fogalmakkal válaszoltak a tanulók: 28-30 ; pl.  
hasznosak. A kontroll csoportban lényegesen magasabb a feladatmeg-
oldással nem is próbálkozók százaléka.  

G9  



Elképzelések, tapasztalatok, prob lér 	az összevont  

tanulócsoportú 4. osztályok számára készülő magnó vezórlósü  
orosz tananyag kidolgozásával és kipróbálásával kapcsolatban  

A tanyai iskolákban az összevont tanulócsoportú osztályokban  

tanitói J.épesitésü pedagógusok dolgoznak.  

Lehet, hogy hosszabb-rövidebb ideig iskolás korukban 	mar  

tanultalt orosz nyelvet, de ismeroteik azóta feledésbe merül-

teti, az idegen nyelv oktatására pedig képositésük egyáltalán  

nem szól. Igy a tárgyat lianitani nem tudják. A  kezük alól  

kikerülő 4. osztályos tanulók hátrányban lesznek a felusi,  

városi társaikkal szemben, ahol szakos tanfarral megoldható  

a tarvitás.  

1981-ben országosad bevezetésre kerül 4. osztályban az orosz  

nyelv oktatása.  

Mivel Bács-Kiskun megyében a magnó vezérlésü önálló óráknak  

már feltételei ós bizonyos hagyományai vannak, kézenfekvőnek  

látszott az orosz nyelv tanitására való adaptálás.  

A  magnó vezórlósü orosz nyelvoktatási kísérlet célja tehát  

az, hogy segitséget nyújtson a tanyai iskolák„&Zc hátrányaik  

leküzdőséhez.  

Az orosz nyelvi kisőrlet abban hasonlit a többi magnós 6rához,  

hogy itt is a hanganyag ós a munkalapok ogyütt alkotják a  

tanitandó anyagot.  

/A munkalapokon képek, rajzok,feladatok olvasásra, iráisra  

szánt szövogek, nyelvtani és kiejtési útmutatók stb.  

szerepelnek./  

Több dologban azonban eltér a szokásos magnós óráklbúl.  

1. Az orosz kisérletben az altész tanóvi 4. osztályos anyag  

minden egyes óráját szalagról kapják a tanulók. Nem  

váltják egymást az önálló /magnós/ és közvetlen órák.  

2. A pedagógus az órákon pedagógiai, didaktikai segítője,  

szervezője, esetlelt figyelemmel-kisórője a tanulási folyamat-

nak, nem sc  ö az információforrás.  
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Az orosz kisérlet sajátosságai  

1. Az órák felépitéso a programozott nyelvoktatásból ismert 

1. fázis lépéseit alkalmazza,  

a/ tanári közlés, vagy kérdós, b/ tanulói válasz, 

e/ helyes megoldás, d/ a tanuló ismétli a helyes megoldást/ 

amely a tanulóktól hangos beszédet, állandó aktivitást  

igól .  

2. A sikeres ideGmanyely oktatás sarkalatos kérdése az anyag 
 

optimáli3tt megközelitú fordulatszáminalt biztositása  . Ezért  

készül olyan  időtartamúra a hanganyag, hogy egymás 	után  

kétszer lehallgatható, feldolgozható legyen/l5 perc, 15 perc/ 

3. : ~z orosz nyelvi szöveget magyar anyanyelvit toazi tás  uólkiii , 

jó ktiejtésü pedagógustól hallják közvetlenül. 

4. Az anyag feldolgozása a közvetlen órákon szokásos tzn. szó-

beli szakasszal kezdődik, amikor szöveget nem lát a tanuló, 

csak köpet, a szöveget itt magnóról hallja. 

5. i;is idő múltán megjelenik azonban a munkalapokon a hallott 

szöveg nyomtatott betüs leirása. Ezt a globális szókép-

olvasáshoz basouló siódon, magnó vozérlóssel ós a munkalapon  

közölt olvasási tájékoztató segitségével megtanulják  

kiolvasni.  

6. Az irás tarvitása a folyóiró.sos szöveg olvasásával kezdődik.  
Megtanulják a  tanulók  írni az egyes betUket, ós óv végéi;  

megtanu1'j k folyóírásos szöveget másolni.  

7. Osztályozás a kisérletben nhnes.  

hasonlóképpen hagyományos számonkérés sincs. 

Az ismeretek elsajátitási fokáról az órák anyagában beépí-

tett önollenőrzóssel kapnak visszajelzóst a tanulók. 

/Az írásos részeknél az oroszul nem tudó tanitó is 

ellenőrizhet, a munkalap megtekintésével./  



Mit várunk a kisórlett61?  

1. 1:l akarjuk órni , hogy a tanulók aogkedvelj$ék az idogen 

nyelv tanulilát. 

2. Lszrevegyók az anyanyelv ős idegen nyolv kifejezésbeli 

különbsógei t. 

3. Képesek legyenek az orosz szavak, egyszerü Mondatolt a 
lehető leghelyesebb reprodukálására, kiejtősére az átvett 

anyagon -belül. 

4. Megtanulják a botület, ős tudják olvasni az átvett anyagot. 

5. Tanuljanak meg orosz szöveget jól Másolni. 

6. Legyenek képesek az előirt két té'i körön belül /iskola, 

otthon/ 2-3 mondatos összcföggő elbeszélésre, illetve 

kérdésfeltevésre, válaszadásra. 

A kisőrlet kórdőjelei  

1. Kizárólag gépi úton munkalapok segitsógóvel elsajátitbató-e 

az előirt tantervi tananyag  mennyisége. /kb. 12o szó, 
lexikai egység produktivan, ós 3o reeeptiven?/ 

2. A  tantervi követelményeknek milyen ulnZségi szinvonaláa 

képesek tel j esi teszi a tanulók? 

Az alapkészségek /megórtós, kiejtés-beszéd, olvasás, irás/ 

közül melyik tanitható nagyobb, melyik kisebb hatásfokkal? 

3. Legfontosabb kérdés, amely az egész orosz kisőrlet lényegét 
tartalmazza, hogy a magnós orosz óra elfogadható tudást ad-
e a tanulóknak az 5. osztályhoz? Betöltheti-e a hivatását, 

hogy más lehotűség-hozzáórtő pedagógus - híján megoldás l e-

gyen a tanyai gyerekek hátrányainak leküzdésében? 
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Üsszeioglalú 6s javaslatok  a magnó vezérlósü általános iskolai  

4. osztályos orosz nyelvi kisőrleti tananyag kidolgozásáról  

és a felhasználásával folytatott előkisórlettel kapcsolatban  

A tananyag kidolgozását a Bács-I;iskun megyei Pedagógus Tovább-

képző Intézet megbizása alapján és az Intézet Oktatástechnikai  

Osztályának az aktiv közrentiködósóvel egy h4roi:i tagti bizottság  

végezte. 

Sok szempontból hasznosnak bizonyult az a köriilfrinény, hogy a  

tananyag kidolgozásával szinte majdnem párhuzamosan folyt a  

tananyag gyakorlati kipróbálása is 9 tanyai iskolában: 

1. Kiskufélegyháza Aranyhzíyi Általános Isko&a; Ivók Jánosnó  

tani tó  

2. Iaslcunfőlegyháza Solymosi Ált. Iskola: Borzai Tiborné,  

3. Fülöpszállás, Kurjantópusztai Általános Iskola: Tóth Iiiklósnó  

4. Lakitelek Árpádszállás Ált. Iskola: Puskás 13ó16.nó  

5. Orgov(iny, Alsójárás Általános Iskola; Farkas Vilmos  

6. Kecskemét, Szarkás Általános Iskola: Kovács Ferenené 

7. Nyárlőrinc III.sz. Általános Iskola; Bercsényi Istvárnó, 

8. I3ócsa, Bagibócsai Általános Iskola; Szabó János.  

9. 1'ülöpháza Általános Iskola; Sőrés Józsefnó.  

A mnuikabtzottság tagjai figyelemmel kisérték a kisórletbon  

résztvevő iskolák munkáját.  

Az olők'sórleti tanévet úgy kellett befejezni, hogy - a későbbi  

kezdés ós közbejött egyéb akadályok következtében - az egész  

tananyagnak mintegy 4/5-e /91 fólóra/ került feldolgozásra.  

A  tanév tapasztalatai alapján 128 félóra helyett csak lo€  

félóra anyagát dolgoztuk ki.  A magnó-

vozórlós ugyanis nagyon szoros tervezést igényel; a munka  

menetéből egyetlen félórát sem lehet kihagyni.  

Ezért magát a tananyagot kell nőimképp lerövAditeni, hogy  

nemvé.rt elmaradások esetében is feldolgozható legyen a teljes  

enyag •  
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Ha nincs, vagy a vártnál kisebb  az időkiesős, az igy keletkezett 

"többlet-időt" a régebben feldolgozott félórák megismétlésére is 

lehet fordítani. Külön megjelölteik azokat a £őlórákat, amelyek 

erre a célra megfelelőek. 

Az 1977-78. tanévben folytatott előkisérletnek részben előnyére 

szolgált az, hogy a Isidolgozás ás a kipróbálás ma,jdnehl párhuza-

mosan folyt. Ez lehetővé tette, hogy a gyakorlata tapasztalatai 

alapján helyenként módosithassunk eredoti elképzelőseinken. 

Hátrányos volt viszont, hogy megosztotta az energiát a kisőrlet 

megfigyelése, tanulmányozása és a tananyag kidolgozása között, 

amely igen munkaigényes tevékenységnek bizonyult. 

Kidolgozásának fázisai: A leckeszöveg és a képanyag kidolgozása 

ill. Hegtervezése; ezeknek lektorálása, átdolgozása, a forgató-

könyv véglegesitése, legépeltetése, a magnószalagok és a munka-

lapok elkészitése, a tanyanyagoknak az iskolákhoz való eljutta-

tása. 

Ezért szükségesnek látszott, az 1978-79-es tanévben a kisőrlet 

megismétlós6a ugyanezekben az iskolákban, amely a tulajdonkép-

peni Icisérlotet jelentené. A munkabizottság idejének ós 

energiájának a javát a gyakorlat tanulmányozására fordíthatná 

abból a célból, hogy előkészülhessen a. tömeges bevezetésre 

alkalmasába tananyag ós ki lehessen dolgozni a részletes mód-

szertani átmutatókat tartalmazó tanári kézikönyvet. 

A kisőrleti oktatás lényegében az e tanévben kidolgozott tananyag 

alapján történnék. A tananyagon csak bizonyos nódositásokat kellone 

végrehajtani, amely mindössze a leckék egyötödét, egyhatodát 

érintenők. Azoknak a leckéknek az anyagát, amelyek a legkevésbé 

sikerültnek látszanak, újakkal cserélnénk fel, ós igy módunk 

lenne az alábbi szempontok érvényesitésére: a kezdeti gyorsított 

menet feloldása ismétlő gyakorlatok, énekek, dalok, játékok be-

iktatásával az irástanitás korábbi megkezdése,a munkakapokon 

korábban szerepeltetett irott szövegek segitségével. 



A  tanitás menetónok általános felópitésót továbbra is fo m, 

tartanánk: 

a/ heti 2 óra heti 4 félórában realizálódjék, 

b/ egy-egy tananyagrészlet csak a félóra felét tölti ki, igy 

minden tananyag kétszer egymás után változtatás nélküli 

formában korü. beontatásra, ill. feldolgozásra, 

e/ o téren azonban  néhány iskolában kisórlotot kellene to: ni 
arra, hogy a  tananyag másodszori ismétlóso a következő óra 
elején történjék iseg. Igy is London tananyag kétszer  hangzana 
el egyfiás után, de  köztük hosszabb idő telne el. y2 a megol-
dás sogitsvgot adna azoknak a tanulóknak is, akik rövidebb 

ideig betegeskedtek. 

Haa az a :aogoldás jobbnak bizonyulna, mint a jelen tanövben 

követett teadolgozási mód, akkor a  tananyag végleges kidol-
gozásakor ezt kellene alapul vonni. 

/az 1979-80-as tanév fő feladata lenne a  tömeges  bevezetősre 
alkalmas tananyag kidolgozása ós a  tanári kézikönyv kidolgo-

zása. Tovább folyna a kisórloti kipróbálás az 1978/79-es 
tankívben használt tananyag alapján. Az is elkópzelhotű, hogy 

a kipróbálás munkájába bekapcsolható loiuie néhány, a i Lege 
határain tál léve iskola is. Fel kellene uórni azt is, hogy 
bí iy példányban kell majd olkószitoni a tananyagot. 

Az 1980-8i.-es tanév feladata lenne - a tananyag megfelelő 

példányszác:iaí sokszorosítása mellett - azoknak a pedagógusoknak 
a munkára való felkószitéso, akik az 1981-82-es tanévbon Elegy  

kezdik ennek a  tananyagnak az iskolai tarvitását. 

iz 1977/7$-as olúkósziiloti óv  módszertani órtókolése: 
tapasztalatok,  köve tl.cez te tóse;k  : 

1. A tanterv 4. osztályos anyaga: szó- ós kifojozóskincso, kijelölt 
tómái, nyelvtani anyaga, az irás-olvasasna'k a tantervboán meg-
jelölt szinten való kidolgozása teljes egószóbon feldolgozható-
nak bizonyult a magnó vozórlésii leckeanyagban. 

A felnőrósek azt mutatják, hogy a tanulók zöme  a tárgyalt 

tananyagot a vártszál magasabb  szinvonalon sajátitotta el. 
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A loggyengóbb tanulók is meg tudják nevezni környezetük egyes  

tárgyait, jelezisógeit. 	felr.aurós rc:szlotoire i.ióg visszatóriinl:.  

.1 logjobb tanulók  - erről lcitogatfisainlc alkalmával  isnótelten  
mogcyvziídiisti:-uk - a számukra kitiizhetű legnehezebb feladatokat  
is meglepű künnyedsGggel tudják megoldani.  

2. A magnó- munkalap e~,~i;ttosóro alapozott tai5ltás isogvalósitZaató  
olyan  körül.-aónyel:  közt  

mindössze  csak a munka  
segitsócet: kiosztja a  

magnót  s tb.  

is, apikor az oroszul  nem tudó pedagógus  

;angszcrvozósóbon, lebonyolitásában nyújt 

i n n alapokat, kezeli, vagy kezelteti a  

3. A  ,naf,rnó-z n.uzkalap alapján folyó munka nóhbny sa játo ss íGa:  
a/ A. tanulók kiejtése, az intonációs tipu;solc alkalmazása  

feltiinúcan jó. j.;z biz onyúra az állandó-hallás visszamondás  
ós móc a leggyengébb elíxaononetolii tanulókra is  eredniónye ,  

j  ollotiizű. 

b/ 
 

A  tanulók a fólóra  
ban vosznek rósz  t.  

egószóben icon aktiv ős változatos rui ká- 

Lzórt helyónvalónak bizonyult a 1áá1I.; zenó- 

vel kitöltött pihentető szünetek, mondókák beiktatása.  

:izámC(kat ::ióg tovább lehetne növelni a tananyag róazlcges ós  

vóCleges atdolgozfisa során.  

o/ A munkalappal való  munka  önállóságra  szoktatja a tanulókat.  

. 4tveseii oldana:: rang LiilünBóle gyakorlatokat. Az  Atciol.goz{asol>  

folyamán nlanailoc növelni 1.ohotneSi az órdokosebb feladatok,  

re j  tvónyok stb. szaf:s€it.  
d/:1 feldolgozás sajátos ?cör:ilmónyoi 'cüvetoltók nee, hot,,' 	a  

munkalapokon k.ie j t6si, olvasási, aryelvtani, jollocil tudnivaló-  

kat is közöljünk. /Nines kitől 2córdozzen az üsszofiiggósokro,  

szabályszeriisc'acelcro kivaincsi tanuló/ Ezeket a tajókoztatólcat  

is többnyire  ugyanolyan  nGgyffizisú programozottság formajá-  

ban dolgoztuk fel,  mint a munkalapok orosz nyoltiü szövegeit.  

Előfordulhat, hogy a tanulók magyarul sem tudnak  ::eóg nu3gfelolú  

szinvonalon olvasni; mó,srószt igy a hallás- látás- szoxazorsoto-  
riIa.as tónyl.odós együttes hatásával .jutnak el a tájókoztatóban  

közöltek a tazn.ilók. tudatába.  



A tájékoztatók olyan formában közlik a felvilágositásokat, hogy 

azok evidenciájáról a tanulók meggyőződhetnek orosz nyelvi tevé-
kenységeik során. A tájékoztatók_ anyagát soha nem kérdeztük vissza. 
Ha valami miatt fel kellett eleveniteni őket, akkor visszautaltunk 
rájuk, ós közösen újból elolvastuk. A tájékoztatók kidolgozása,köz-
lési módja stb. a kisőrleti murka olyan  terméke, amely az egyéb 
körülmények közt folyó oktatás keretében is felhasználhatónak lát-

szik. 
e/ A  magnó-munkalap együttes aikalmazása önként kínálta a globális 
olvasás-tarvitás egyféle megvalűsitását. A lo. félórától kezdve a 
munkalapokon nyomtatott képaláivás formájában szerepeltettük azokat 
a mondatokat, amelyek az adott félóra anyagának alapjául szolgáltak. 
Közben mindig közöltük az un. olvasási tájékoztatót is, amely sogi-
tett tudatositani az olvasási szabályokat. 

Az olvasástanitás a 64. félórában befejeződött. 
A közepes szinten ős a szint fölött elhelyezkedő tanulók természetes 
könnyedséggel tanultak meg olvasni. A gyengébb tanulók olvasásra 
való zuegtanitása érdekében azonban utólag beiktattuk a szótagolva 
olvasást is. 

Az  irástanitásra nagyon jó, követendő példát találtunk az anyanyelvi 
irástanitás magnóvezérlésü modelljében. Araiak ellenére, hogy a fel-
mérő dolgozatok megnyugtató eredményről tanuskodnak, mégis íigy 

gondoljuk, hogy az irástanitást a jelenleginél valamivel korábban 
kell kezdeni. 

f/ Külön pontban emlitjük - úgy* is, mint általános elterjesztős 
szempontjából is jelentős momentumok - hogy sikerült megvalósita-
nunk azt az elvet a gyakorlatban, hogy az olvasás-irás tanitásának 
a megkezdése után is a szóbeli munkaformák Amaradtak az uralkodóas. 

g/ Végül az általános elterjesztős lehetőségeire is utalva - , a 
tauitásnnkk ezen a fokán a legmegfelelőbbnek látszik a munkalapokból 
ós egy olyan "Iinlókeztető füzet"-szerü összefoglalóból álló 
együttes, mint amilyent a gyakorlat jól megsejthető igényei alapján 
állitottunk össze. 



Az általunk összeállitott "Tnlókeztető füzet" tartalpazza a megtanult  

dalokat, verseket, játékokat a hozzájuk kapcsolódó kkpekkrl, továbbá  

az írott ós nyomtatott ábócét, valamint a kiejtési, olvasási, nyelvtani  

tájékoztató szövegét.  

összegezésül: Az első évi munka  tapasztalatai alapján í yr tünik,hogyy  

nincs szükség a kidolgozás alapjául vett koncepció lényeges megváltoz-

tatására, átdolgozására. Szüksóg van azonban  kisebb  átcsoportositások-

ra, módositásokra, bizonyos arányol,. Hegváltoztatására stb. Nagy szükség  

lenne a kipróbálási gyakorlat elmóly:LLtcbb tanulmányozására; mind a  

leckék felópitése, kidolgozása, mind a módszertani elvek, eljárások tisz-

tázása ós ennek alapján sajátos körülményeinknek ós feladatainknak meg-

felelő tanári kézikönyv kidolgozása érdekében.  
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Az 1978-79-es tanév tapasztalatai a  4. osztályos megnő vezórlósü  

orosz nyelvi  kisőrlet kipróbálásáról  

Az idol tanévben lényegóben az olukisérleti anyag újratanitása folyt.  

Célja az volt, hogy a teljes anyagot, a lo8 félórát a gyakorlatban  

kipróbáljuk.  

A fő energia és figyelem a kisérletbon résztvevő iskolák látogatására,  

a tapasztalatok összegyüjtós6re volt forditható.  

Tapasztalataim a múlt évi összogezés folytatásaként, kiegészitése-

kónt a következők:  

A. A tananyaggal kapcsolatos észrevételek:  

1. A tanterv végleges formában tulajdonképpen a kísérlet megindulása  

után jelent meg. Ezért a magnós anyag a tantervtől több tekintet-

ben eltér. IIol bővebb /pl. a bir4b okos névmásokkal/, hogy sziikebb 

/pl. több lexikai egységgel, ill. az írást csak írottról írottra  

ilásoltat ja/.  

Túlzottan mélyen tárgyal a magnós anyag bizonyos nyelvtani  

ismereteket, pl. az igeragozást. Ez nem szükséges a tantervi  

lcüvete1m' :iy szerint. A tapasztalatunk is azt mutatta, hogy a  

tanulók Wine nem képes megfelelően elsajátitani.  

Nem tudtuk megvalósitani az orosz óravozetósi kifejezések  

tarvitását.  

Ugy látjuk, hogy a magnó vezérléssel nehezen ill. egyált  

nem  oldható  izeg.  

2. Nagyon kevés az anyagban az országismeret, amelyre viszont a  

tanterv a nevelési feladatok keretében nagy súlyt helyez.  

i3. ~ azrya~ feldo ^ozási rsócijával í~apcsoikatos észrevételek  

1. Több rojtvényes, játékos feladatmegoldást kell adni, ami az  
órákat órdekesebbé teszi.  

2. Több verset, dalt, szflszerint tanulható dialógusokat tanulnának  
szivoson. Ezeket  lehet a legeredményesebben tani  tan -;   .  



3. Több visszacsatoló, ellenőrző feladat szükséges. Igénylik 

a tanulók és a tanítók.  

4. Foltóta&nül szükséges megadni két nyelven az ábécét, olyan 

L-lódon, hogy állandóan forgatható legyen.  

5. Ilasonlóképpen igénylik minden egyes leckéhez a kétnyelvű 

szószedetet, és külön össze yüjtvo a kétnyelvű betürendos 

szójegyzéket. 

C. Kipróbálási folyamat eredményei, tapasztalatai  

1. A  tanulók nagyon szivosen tanulják a nyelvet. Ugy látjuk, a 

magnós vemalósü oktatással is megvalósitható a tantervi fő  

feladat,  moly a 4. osztályban a nyelv megszorettotósót irja  

elű. Rendkívül jó hatású, hogy nom osztályozzuk a tanulókat. 

/Dzt az általános bevezetéskor is célszerü lenne követni/  

Valóban  csak a tudásért igyekeznek dolgozni. Azon versengenek, 

hogy Ici tanulja  meg  előbb az újat, kinek hibátlan az irásban  

elvégzett munkája. Minden dalt, versikét tud szinte a loggyeu-

góbb tanuló is. Általában megfelelő kie jtóssel, ütemben, hangle j-

tóssel Képesek reprodukálni.  

2. Beszéd vonatkozásban a tantervi követelmény olűirja, hogy a 

tanuló tudja megnevezni az iskolai környezetének legfőbb  

tárgyait. E témakörből végzett felmérés azt mutatja, hogy ,jól  

tudják a tanulók az anyagban  szereplő konkrét f űnevoket.  

Magnó vezréléssel, hallás után felmért eredményük 88 ; J .  

Olvasás útján, munkalapon végzett kép ős szó azonosítási  

eredményük a legtöbbet gyakorolt szavakból 94  ~ . 

Mondatot ós képet olvasás útján 88 ;  -ra azonositottak.  
Véleményünk szerint az előirt minimum 4o leEi ai egységet  

minden tanuló képes megtanulni.  
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3. Az olvasás felmérésnél a tantervi követelmény minimumát vettük  

alapul: "tudja a tankönyv feldolgozott, hangsúlyjellel ellátott  

szövegeit lassú tempóban olvasni".  

A közepes és annál jobb képességű tanulók könnyedén és jól  

képesek olvasni. Azt is tapasztaltuk, hogy a tanulók anyanyelvi  

olvasási szintjétől nagyoh függ az orosz olvasás teljcsitmónye.  

Többé-kevósbó a  kettő  megegyezik.  

/Elvétve akadt olyan tanuló is,aki az anyanyelvű olvasásban  

volt gyengébb/ Ugy látjuk, hogy a globális szó-kép olvasási  

módszer gyors ós elég biztos tudást ad, azoknak a szavalnak az  

olvasásában, amelyeket sokat láttak együtt a képpel. Gond vi- 

szont, hogy nehezen tudnak a tanulók más összeállitásra szöveget  

olvasni. Feltehetően az anyanyelvi, hasonló módú olvasástanítás-

ban is vau ilyen zökkenő. Kiküszöbölésére hatókony, gyors meg-

oldást egyenlőre nem találtunk.  

4. Az irás tantervi követelménye: "tudjon nyomtatott szöveget  

írott betükkol lemásolni." Mint előbb már említettük, a magnós  

anyagban csak a folyóirásról folyóirásra való másolás szerepel.  

Az elmúlt óv végón végzett vizsgálódás szerint ennek az eredménye 

igen jó,Y.  A  majdani átdolgozásban az irástanitást előbb lehet,  

ill. kell kezdeni, igy jut idő a tantervi követelmény teljes  

megvalósitására.  

D. 	A tanithatóság problémái  

1. Nagy szükség van a pedagógus munkájára az órák vezetésében.  

Az elképzelés ós feltevés szerint igyekeztünk úgy szerkeszteni  

az anyagot, hogy önálló órákon is tudják tanulni.  

Ugy látszik azonban, hogy új anyac esetében ez nem lehetséges,  

legalábbis nem a magnós utódszertől is elvárható hatásfokkal.  

2. Az új anyagot feltétillInül közvetlen közös órákon kell majd  

tanítani.  

Az ismétléskor azonban  már  lehetséges az önálló órai forma is.  

Mivel az összevont 2 -4. osztályú tanulócsoportokban a közös  

órák száma 48, /az önálló 16/, az 1 -4. osztályú tanulócsoportokban  

a közös óra 32, /az önálló szintén 3 ~~» az ogósz anyag csökkentése  

is szükséges. 	 R1 



3. A pedagógus beavatkozása a tanitási, ill. tanulási folyamat 
zavartalan ós hatókony biztosításához kell. A tanitó ismeri 
tanulóink kópességoit, szokásait, fegyeliaót, figyelem-
terjedelmét stb. Beavatkozhat az ismótlések számába,ütemóbe, 
stb. Átsegitheti a tanulókat az esetleges zavaró körülmónye-

ken,pótolhatja a hiányzó tanulóval az elmulasztottakat. 

4. Szükséges a pedagógus segitsége az irásbeli munkált mennyisógi 
ős minőségi ollenőrzósóhez. 
Ehhez a markához nem fontos a nyelvismeret. Hiszen a javitá-
sokat a minta alapján a tanulók maguk vógzik. Tulajdonképpen 
a tanulók javitótevókenységét kelli elleníírziniüilc. 

Usszofoglalás helyett:  

Tisztában vagyunk azzal, hogy a magnó vezérlósü nyelvoktatás nem 
egyenórtékü a szaktanár ólául vezetett nyelvoktatással. A gép 
nem helyettesitheti az élű, érző, a helyzetekhez alkalmazkodni 
tudó embert. 

Eredményeiukbt a semmihez viszonyítjuk. 
Segitségül szánjuk ezt az anyagot ós módszert azoknak a 4. osztá-
lyos gyerekeknek, akik hátrányos helyzetük miatt hatékonyabb 
nyelvoktatásban nem részesülhetnek. 

Ürülni fogunk, ha mkr nem lesz szükség a munkánkra, mint fű 
információforrásra. De talán segódeszközkónt még továbbra is 
hasznosan szolgálhat oroszt tanitó kollegáink munkájában. 

Jelenleg az OM megbizásából az OOK és OPI lektcrilási segit-
sógóvel elkészül az új végleges anyag. Minden tar -4V) tanfolyamon 
vesz részt. A Bács-Kiskun megyei kisőrlet után orsaágos beveze-
tősre kerül a TANJ?.T forgalmazásával./ 



"L'acnósp oktatás üsszcafaglaló  

4rtú=:e._4aa ba tov{ibbfe lcsztósómek  
1e etus~~*i.  
..r---  
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A  salgads Ukteátt3ti :iat35b: ~ 1 líii.Ó t?rtt3á-,~ 1.61dc  
.. ~........~~.. 	 ,..~....4 	 -~...... 

A aaiwós okt.citsxs c'Ey  messii9. .irxfornír:ici'•t0at16 raatnrnCit nyit, a p+sda.-  
f:i°óc`za küxvetla.t ir:'iztyitfi Lovei:.u.i1j7tiCSG6t IiivA21,}A pütoirii.  
/A P- ~dautigu s ex idZ alatt  pitr 's n.a:;ri:.:0rsrars tani t, r.rita togy atagsokssrorvz-  
ő.~ 

 
a pedail6gust./  

isliare 	goszdvsan i;ets9t Pal iitott l.~rUt,.ata sxorint haled, rűgzi-  
tott feladatokat cú.1 a 1.,eac ►ui.cílnlas.  

-- Nis1(43 rtiLtüsa26e, 'r.:re:sjétrat.  
- A tanulók esasllE:ni s3wzgGs,i.tc'ssa optY.u3:ílisas.i t rvaxarí.i.  

- ~ iiziA1 i6 fe lac3.atnegolclasi saa;.-asz  cut b€ri3ctact.i►ba az c>ktataati  
f'oiyarmatba 	Podacógiii 	 r .r:°e itt bíy'VC:1 van ...nli©túság.  

- i:,8pt:ssóceke t z e j2. ~:,~ zz tí , mart tevé:,.f a:y=..tTctte t, €,-onci.o Jilted tat  iás .s. -  
l eakodteat  

- Az irán,i► itika fegyeletar anovel. ty. r:;Ztazcírs ta::itó temtpÚt  dixit63., 
motivál, e:lleaŐria, ób az cíue:aezYC`í.:•..óet  s~ giti. 

- A aaunka:.ap asz.'snrsa %Lüpi aanyatui,  egyidőben 	 64s a► trtisi  
ara►lisi►tbruk kota.pl>i hat6siit bíztti,si tjs.  

+ 

 
A feladatlap lv,izotuv6 taaasi a 1odatAsue s..imsfara a toijrssitsrtv`rzy  

sllFazClrzóaa+ú t.  
m it leSdtL'jat1b óriik iiiztE.sit,ját tiS,bb Ri.Tai.alo>aaal az tljl'ai)€:k1ipC.:$ol6LI11-  

ai ichetüséget.  

i i~ ~x~•c~►acs~s  

tud rt .laalmaeaf r igazodni a tan _; :1. G14;.  váratlan  vi►,ias►ssstaihoz .  
Ii1t+%iizt3rske',n . t hi.%tr;; <-i k. 	ólb az8 rzz..aL jetit' eroja.  

A se4/ ....  a ór~►3c Latbsa s  
~._ 
'Sokat aoúi t ena[ i psdmcGt;z.:scsic iára- ób toviktgok6pzórzcíb€xu.  
Tranee:e!r Izat:>uauk van a hagyarefulyoae önálló órá`--•a, a tartitf1 	ta;_  
vettetestt ked3$vfltlsszi .íritiwa.  

Llia6a6s a1ct.atiss 	  
/5. oasz tálybin vigsstt arímnissok alap jÁn!  

kofpoarségaic :ce jlottc7uiauiPc.  
- Munkatompijuk i7orait►b.  
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- J{xtasal: a fel.ado.trendszarokbozi.  
- NSvokodo  t t olvasási   : cadvüI:.  
- iiszoir.xQkben gazdagodtak /vcrsek, irodalad, szoraelv6nyc3.k,  

zono2iallgatás, zo.nel alafestcísalc az órákon/  

~ek az oi.tatásszcrvezúsi s ;úd3.i.Z::  továbbfo4lcaaztó8i lelaotűsvl;ei.:  
_`iogfe2olú alknlr:xtazással r_iizxion ta::targyns.'al szolgálhat difforon,  
oicílást. =`:.l?cal.masalc a uprogx.-amok" a felzúrkózte►tás elúsesgit6scíro.  

órdok6bon IcUzüs kisőrletet irutitottunic Szabolcs--Szatmár  
mogyóval. 112 olsú cívi ePec3r:jónycxk itt is biztatóak. :..zzol a  tau-

anyaggal is els úcilegos c6lunk a hátrányos tanulók. so -git6sa.  
Az  annyit hamgoz tatott esólyogyozilűsóg biztositása órdo2óben  
szorotnlsnt.c Qgyrc tübbet, l;.onkrótan teruíi. s.:zvrt kozdti.Rlc el 	az  

orosz nyelv-oktatás ki.sEsrlotót a.. 6ssc,vont ta:i.sl:TC ,oportú 4.  
o s:á tsi*yokbax=.  

Az  m-zyag ittdolgozásra után az Usszevont tanulócsoportokon túl az  

OA ős az C;:'T fszatcc3raboroi szerint  alkalmas lesz az osztott  

osztályokban, taxaitól: Altai oktatott orosz biztonságos segitCascire.  

,zt a f oldolgozfast fel lohot ms3jd haszZfii.::i-L osoportFoglallc,ozásokun  
ugyancsak a relzárlccí::tatás,ára . ;úi:iünUs tekintettel arra, hogy  az  

iskolatelevizió ős az iskolarádió orosz nyelvi adásait a 4.oast6-  
lyosok r6$zdra az útlsagosnál ;:iragasabb szintüre tervezik ós Y.ivánjfik  
sngározni .  

:lzzol tulajdonitóppon kisala.kullsatna a teljes "rendszer" a eyor>~,*6úbek-

nok Z.iegószi tósal a magnó ve4brzlóe, az útlacnak a frontális osytfily-  
foglsikozás, els úsorbaii a jobbakat rejlesztoix's a TV ős a rádió.  

Adtunk órákat  a uapLbzis foglalkozásokhoz. i,ze3ket is lohet szóle-

siteni. Torvi:ixa,t:bon szerepel az osztfalyfőnkiki órák orvtol josebb s:s.-  
gitóse.  
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Iskolai finnopéisrtok teljes sd3sorJtl.t ii.:.litottuk 3asxo 2emseNalsera.  

Ezeket cyakran osztott iskolák á tva t ték a kis i skoiAató i•  

1)3321e3:t is G:t~,cvanna'c a axéleasit6si lodotikeFfscei. Torviirak az 1979"-  

as tsníiv`ue:i a cticaiytautulók i`al2farkGztatdsaá2lcz speciális 6r11k  

~ászi~+sc: . 

Néhány  t'e:..aár kbz ta.tó 6r4t %- i ;raauar.ak :-:úsxi tex.i a }:i3: vpiakalai tanu-

lók rlissirea is.  

L'itcánxelisa^stO a i'sirziattcaktatS►sbtui, távoktat:`:a3bar3, továbbképzésbon  

ocyséccao;sragok rGszo:uósit /c* ~,lyr.ísvt, mint isrc>osaiciót 	isnoret-  

hordozók, =.sc{isrószt a v9.gr;zttsatolt'tst, oi.le+uvrzbst: biztuaitá ecy  -  

sxerú tocitaiika./.  
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A tiac/16s vez4r16sii 	uz;ajclarit iriaQfi:  

1,14 1  education ct ltapproche syst6z.LiqueA  

UNESCO kiadvány 1976 Párizs VI. fejezet  

'A keCs;.iQL46ti tanyai i5?:oiíik"  
Ii.S.Srivastava: l,ducatio<i in Hungary  
National Couuiei? of Bduoatios2al Research  
And  'i ra {  n9   ng New Delhi 1978.   

;ic:hrrób  i'E3tEir: 

..7c:hvób Ptíter:  

Schvób Póter:  

Horváth Dezső:  

N6hány :.aillicíbtí::. megoldható  

Dz`ica-Klskau r:ze~„rycai '1á1:3ác:s a kia3.'tskolákkl t  

Köznevelős 1973.   március 2.  

Tagnap elkópzelcis ma valóság  

:t1.ú.iit3"trG...£3s 1973. október 19.  

:`iagnós oktatás 100 tAnyni iskolában  
KiiznevQ:.bs 1974. novazab4r 29.  

iagnE3tofonok .li.ka .ániása az osztat.LAtl tany$1.  
irs icolákbass. -- TUnuM:mtiuzy az OOK. -nak 1979 .  

Císta. ~~ tcclinila.i. tlirekvós4k erc:dt.aónyekkcl  
.33 gondokkal 	Audio-Vi's'iui.il;  .S Kli?il e1.:ÍfJ*_iytÍk  

197:3. 3.s;.  

'_ szocialista országok III. _+ _. -.--ctki.i:.i Tadc--  
raF*inyos TarzeszkI3z?conf erenr_iá ,j s. 33p. 1977.  
o?.tóver 17-21. olliaciás, tsogjolant T.`aN.;R'r 197€3.  

II. Kötet 1()5 . o l  csal  "_.  

magnós vezórlós:.i felaciatlaprondss.c:ros okta- 

tás hatása az {ilt.isk. alsó  tagozatos össze-

vont tanulócsoportokban"  

Az 00K. Nemzetközi iolzlt, usa.dcí I3izotts:i,ga 1979.  

Liitreius 9-i ülósón: "Az v.cta.t(Istc;clanika ós o:::-  

tat:ísteclxnolóGia 	1c.:űcstt,.E+6(;  
uccyében't /Jngy-zIíkönyvisböl hozzászólá-

sok: pozitiv Lrtfakel6s 68 fejlosztvsi invas:i.e-  
toküt tettek ,d ` ~.,ienne 	°.uioswic:I.i/rrza,z a/  
Alen  Daniels /Angel/  
Tamara Iaazmivocs:ca ?•iolclkn.x2ov€z. /S'zuv j c t/ ,  
Szinkópa magnóval  /NS lmagyarország 1974.46 .sz./  

SchvcSb 
 
Pdtor:  

SQhvóu s.<3thr:  
3chvbb 

 

P4 ter :  

Sc2zvób 
 

Ater:  
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Dr. Fábián Pál.nó : .Luclio-vizxzúlis prozrauoi-: a ta:ayal is-  

ko3.ál::::ai:. ".: tanitó" 1974. c .i.roins 2.  

rturvth  iiczsó: 

Nó. oth Szilvia:  

:::ú: tornik Forme:  

Zám Tibor:  

!)r. =LolL?SÜE3n László  

IIe 1 tai NAndor :  

Pavlovi es Miklós:  

Dr. I&bián i'3.ix3á :  

napi Miklós:  

F. Gy.:  

i.?r. Fábián P=a.L;6 :  

, Sagrzú s órák a tanyán  

Nópsz'e.badsiAG 1974. március 7.  

Macnotofc>n a tanyai iskolákban  

Forrás 1974. XII. s;:.  

: Utólagos me~,►jegyzós0':.1 a magnós okta-

tás vitájához -Forrás 1975. V. sz.  

t1r. (',o,ra.rvtSlgyi 1.:Aro2.y ninis7terhfilvettrs  

ós voze tü mcivolűciGspol3. tii;usok Látogatása  

Koeskcuóten. Gy. 'zorl2.tb :igyei.tóIc az A"  

r.It)tisz.á €:lá tf1n3''3:1. L3.L:1 : xar:+7i.i$iit.  

Yotvf  i Nópe 1974. október 25.  

Cktatás módszerek exportja. Lengyel okta-

tási miniszter Hc:cskemóten.  

Pc3túi  i  Népe 1976.  március  

Magnóval vezéreit tan3.t,r.cs UsszovQnt osz-

tályokban - AY-1i.iiz2emények 1976. 3.sz.  

Az ú,j tanitasi módszer tú2 31:L a  tanyák  

létét - i3ottifi Nópe 1974. nov. 22.  

N6ps;:abt3,ciság 1976. október 22.  

Magnóval vezérelt oktatás U?aiDSZCO ős ía .  

támogatán sas .  
A BAc:s-iíis'un megyed  magnós k3s3riot to-  

vábeft=jlr sztósó.: a xA taz :itá" 1976/1.  

Tait a r:aocaletofon - 1.1 41 TUktir 1976.r.ov.  

Magnós t:znitózac;mi falun,  tanyán  

=Alpos ,l_jsac 1977. január 15.  

~ LatG i ntis taxit6n6ni €3.  tanyán  

Lobogó 1977. j a..~ ár. 6.  

Dios-.Iiskzn megyei süterek az  o':tatásLan  
1970. a}:Cy.27. I'etuf  i l.Gpo  
?:iszú:'_esitős (Agin  

Pillanatkópek a tanyal isko1AI;itian  
r "A i tAil:l. tü " ,-97ü . 5 . áz .  

Ntigy figynlca^t T:; .,,  t^tt a m.-gnotofonc,s oic..  

ttzt$s. It{ilfüldi szakemberek látogatása  

Pot6fi Népe 1979.  március 1o.  

Mrh.tó Judit:  

x C?své1i1C2  

Keró:zyi Jáiosnó ::_  

ihi,jdosfi v€::  

i'avlovics  Iii sibs: 
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A kisiskolák kialakulása szorvezo ti  6s~ts1~ L iltozfísoit,  
oro 	xcsi s robl 	c, f ó,i oz~ t~~: 
'ittgyar Szocialista Aiuikfispdirt határozatai ős dokcaac3ntzu;asi.  
L'ötviis József: Válogatott pedagógiai mi:v©i  

KáIE14I:  Gyürgy: I)ic2al.tikae.i kérdősek a2 általános iskolai  

összevont osztályok s:unkAibEan /TankY',zayvkiadó,  

1953./  

MiZclóavári Sialdor: Az i;sszevont osztályú ttumu3.6csoportok  

Inwblémfiirói / Ki,ZNL:tiI:I...:; 1956. .L.sz./  

vv oL-sán József: Az összevont osztályok problóma tiirtéaio tób&1  

/Smíiz óvos a t:ütelQzú népoktatás/  

p9jalnyikov: A tanitó munkája az osztatlan  ős r6szbon osztott  

iskolákban /14;ycstci:tx iwiiiryvi:i.at.16, i3p. , 19:$5./  

Simon Gyula: Ikísz óv a magyar i sko laiigybeii  
/P oclagógi.ai Szemle 1965. 4.sz./  

Dács-Kiskun Niegyoi Állami Levéltár dokumentumaiból  

N. 2ievo16siiQyi F;ongrosszus Bp., 1976 .  

t._ . r ~
bs..~ 

 vczó.._rllsii órák módszertanának  kialt .itL_s ~ hoz  _,. 
fQl2iasznAlt idoral.osn:  
Ta,tcrvi clolumentumo.:  

i p8da,i;Sg2a  idősa.eri.i kgrdősai: aaclfisszintfaór6s világszorto  

Szociometria az iskolában  

Mai iakcolaroncie.s.oriinL' Vc j lúcl,óso stb.  

Agoston Gyürgy : Nr3voléseln36lct  

Ágoston-Iiagy-urosz : UCr€aaos módszerek a pedcaGógiPabsn.  

r.UVa ~ ,sov: Szomélyisóóiéle?:tan  

Salomon Jon&: Fc: jlíidGslClohtan  

Rubinstein: Az Altaliu=os pszichológia alap  jai  

/A lélektani irodalom dr. Dúró Lajos ©16adásaisr:al  

órtékolve, kiogószitve./  

4gostou György: sz4rkicaszt:4súbon: A  ilodcrn technikai oszköziik  

szerepe a pods,E6gicít:caxi  

Falus Iván: .: visszacsatolás prubiómu{i,ja a didaktikában  

Kelosnon László: A gondolkodás nevolóso az  általános iskolában  
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORT 4. OSZTÁLY 
Idő: 	8. ciklus 4. önállá óra 
Tananyag: Jelky András rabszolgaságra jut c.olvasmány 

feldolgozása. 
Feladat: Rövid ismertetés a rabszolgatartó társadalom- 

ról. Néma olvasás gyakorlása. 
Felkészülés a dramatizálásra. 

Előzmény: Ajánlott olvasási anyag: Beccher-Kowe: Tamás 
bátya kunyhója 

Észközök: Olvasókönyv, olvasófüzet, szines ceruza 
vagy filctoll. 

Az 6ra időtartama:  kb. 38' 

Az óra menete  

Köszöntelek kedves magnós tanitványom! Az olvasókönyved 
segitségével és az eddigi ismereteid alapján utazni hivlak a 
múltba. Miért teszem? - kérded magadban. Bizom abban, hogy óra 
végén te is választ tudsz adni kérdésedre! 

Nyisd  ki  a könyvedet a 66. oldalon! Uj fejezet kezdetét 
jelentik a képek közé irt szavak. Olvasd el velem együtt még 
egyszer ezeket a kifejezéseket, melyek a következő olvasmányok 
legfontosabb gondolatait jelölik: szabadság, egyenlőség, test-
vériség. 

Vedd kezedbe a ceruzádat és halvány jelöléssel válassz 
ki az eddig megismert olvasmányokból két olyan mondatot, mely 
legjobban kifejezi, hogy kik és hogyan küzdöttek az ország né-
pének szabadságáért! 	 2' 

Az időszalagra is szükséged van. Jelöld rajta ez évszá-
zadot, amelyben ezek az események történtek! 	1' 

Veled együtt dolgoztam én is. A 80. oldalon ezt húztam 
alá: "Második esztendeje volt mér, hogy Zrinyi Ilona Munkács 
várát védte, olyan hősi kitartással, mely férfiakat szégyenit 
meg." 

Irnod kell. Füzetedbe egy új sor közepére kerüljön 3z a 
szó: szabadság. Ki tud közületek 1 perc alatt több rokon ér-
telmü kifejezést gyüjteni a szóhoz? Ügyelj a helyesirásra! 1' 

Ülj kényelmesen, érezd magad szinházi előadáson! Egy ked-
ves ifjusági regényből hallasz most részletet. Talán olvastad 
is mér?! Cime: Tamás bátya kunyhója. Távoli földrészre visz 
bennünket a részlet. Figyeld meg, kik beszélgetnek és kiről? 

/Részlet a könyvből. Első fejezetből: a rabszolgatartó 
és kereskedő alkuja/ 	 2' 
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Ird le a füzetedbe, hogy ki volt M. Shelby és ki volt 
Halley!? 	 1' 

Szógyüjtésed első két kifejezése valóban: rabszolgatartó - rab-
szolgakereskedő. 
Az időszalagon a XVIII. századot jelölted. Ebben az időben sok 
országban megengedték, hogy az emberrel úgy bánjanak, mintha 
árucikk volna. Különösen a szines bőrüekkel bánnak mostohán, 
de nem egyszer kerül a rabszolgakereskedők fogságába fehér 
ember is. A kereskedőktől pedig a rabszolgatartókhoz vezetett 
az út. 

Könyved segitségével új helyszinen ismerkedsz meg a rab-
szolgakereskedés embertelenségeivel. A történet érdekessége, 
hogy ebben az alki tárgyai nem szines bőrüek, hanem ... 

A többit megtudod az olvasókönyv 1o4. oldalán található törté-
netből. Olvasd el a szöveget némán! 	 3' 

/Olvasás közben zene szól.../ 

Rajzold le a történet helyszinét elképzelésed szerint! 
Én még egyszer felolvasom  a  bazár leirását, hogy az illusztrá-
ciód minél gazdagabb legyen. 	 2'3o'° 

Fejezd ki tömören és ird is le, hogy mi volt a tornácos 
fabódé!? 	 3o" 

Helyesen irtad: ez valóban emberraktár volt!  
Emlékszel még, hogy mi történt azután, hogy a szakállas keres-
kedő kiültette a Sirály embereit a földre, a teritett gyékény-
szőnyegre? 
Ird le a válaszodat röviden párbeszéd formájában! 
Gondolj a mondatvégi irásjelre, hiszen az figyelmeztet a  he-
lyes olvasásra! 	 3' 

Miért kellett a foglyoknak elbúcsúzniok kapitányuktól? 
Húzd alá a könyvedben a választ adó mondatokat! 	l'30" 

Egyeztessük, hogy egyformán gondoltuk-e!  "Floris kapi-
tány tehát elkelt. A kaftános kifizette az árát, aztán intett 
a szolgáinak, hogy vezessék utána." 

Mit jelent az olvasmány utolsó mondata: "Andrást is ha-
sonló sors érte."?Ki volt és hogyan került Afrikába Jelky And-
rás? Könyved lo3. oldalán megtalálod a választ: "Jó ha  tudod!"  
Olvasd el! 1' 

Kirándulásaid során, ha eljutsz Bajára, nézd meg a szob-
rot! Igy még jobban megmarad emlékezetedben a világhires utazó. 
Amennyiben képet találsz a szoborról, ragaszd be a füzetedbe! 

Ird le rövid párbeszédben, hogyan alkudozott Floris ka-
pitány árán a "kávébarna képű, kék kaftános" vásárló és a ke-
reskedő! Segit, ha újra elolvasod a 1o6. oldalon az ide tarto-
zó szövegrészt. Jelöld helyesen a mondatokat! 

A közös munkát befejeztük, a viszonthallásra! 
A fejhallgatót tedd le! 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORT 4. OSZTÁLY 
Idő: 	8, ciklus 4. önálló óra 
Tananyag: A múlt idejü igék felismerésének és helyesirá- 

sának gyakorlása. A d, z, sz és t végü igék. 
Feladat: - A szóelemzés alapján irható d, z, sz és t 

végü igék helyesirási biztonságának növelése, 
az ilyen igék felismerése és alkalmazása. 

Eszközök: Anyanyelvi feladatgyüjtemény, nyelvtan és 
fogalmazás füzet, iróeszközök. 

Az óra időtartama: kb. 3o' 

A foglalkozás menete  

Köszöntelek a magnós nyelvtan órán! Készitsd elő az anya-
nyelvi feladatgyüjteményt, a nyelvtan- és fogalmazás füzetet, 
és az iróeszközeidet! 	 2o" 

Ma is igyekezz szépen és pontosan dolgozni! Ezen az órán 
az igék helyesirásával foglalkozunk. 
Első feladatként oldd meg az anyanyelvi feladatgyüjtemény 31. 
lapján az  a/  feladatot!  Az iró nevét igy  ejtsd:  Saint-Exupéry 
/szetegzüpéri/ 
Először csak az a/ feladatot végezd el! Addig dolgozhatsz, mig 

/Halk zene a zene szól. 	..,/ 	 2'  
Lassan fejezd be a munkát! /a zene folytatódik/ 	3o" 

Ellenőrizzük, hogyan dolgoztál! 
A szövegben a következő igéket találhattad: megtudtam, szerez-
tem, köszönhettem, támadt, kérdezte, esznek, van, értettem, 
egyenek, hozzátette, megeszik, megjegyeztem. 
Még egyszer mondom, hogy leinhasd, ha valami kimaradt, vagy húzd 
ét, ha más szó is bekerült az igék közé!: megtudtam, szerez-
tem, köszönhettem, támadt, kérdezte, esznek, van, értettem, 
egyenek, hozzátette, megeszik, megjegyeztem. 

Most végezd el a b/ feladatot! A főcim lehet: Múlt idejü 
igék. A két csoport cime a könyvedben található. Kezdj munká-
hoz ! 	 1' 

Sikerült a  válogatás és a csoportositás? Olvasom a megol-
dást. Azonnal javits! Múlt idejű igék. 
A kiejtés segit a helyesirásban: értettem,.,, hozzátette,,, 
A szótő keresése segit a helyesirásban: megtudtam..., szereztem 
..,, kérdezte ,.., megjegyeztem... 
A nehéz feladat után hallgass meg egy verset Beney Zsuza Cérna-
hangra c. kötetéből. 

Gy. - Tündérnóta 

Tisza partján elaludtam, 
Duna partján felébredtem, 
nappal hold ezüstje pólyált, 
éjjel nap sütött felettem. 
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Gy. - Elringattál két karodban, 
pedig ott aludtam benned, 
keresgéltél sürü  lombban, 
elbújtam két kék  szemedben! 

Hópehely, az  égre szálltam, 
csillaglány,  földig hajoltam  - 
Tisza  partján fölébredtem, 
Duna  partján  elaludtam. 

Remélem, tetszett a költemény!? Most  soronként:  hallod 
újra.  Feladatod. Ird le a múlt idejü  igéket.  Ugyanazt az igét 
csak  egyszer ird! Kezdjük! 

Gy.  - Tisza partján elaludtam, 

Csak a  múlt idejü igét ird! 	 lo" 
Folytassuk tovább! 
Gy. -  Duna partján  felébredtem. 	 lo" 

/A  vers folytatása: minden  sor után lo" szünet.../ 

Ellenőrizzük, hogyan dolgoztál! 

Gy.  -  Ezek voltak a  múlt idejü igék: elaludtam /dt/, fölébred-
tem /dt/, pólyált  Ily/, sütött /tt /,  elringattál /igekö-
tő ige  előtt  áll, tt-re a füled is  figyelmeztet/, alud-
tam  /dt/,  keresgéltél, elbúj tam /ú,  j/, szálltam  /11/, 
hajoltam /j /. 

Karikázd be a múlt idő jelét! 	 2o" 

Ezt a nevelőd  ellenőrzi  óra  után. 
Húzd  alá azt az igét, melynek helyésirása  eltér  a kiejtéstől! 

15" 

Gy.  - Az elaludtam, fölébredtem, pólyált  szavakra  gondoltam. 

De  a  pólyglt szó helyesirása akkor is problémát jelent, 
ha jelen időben kell leirnod. Igaz-e ez a másik két igére is? 
Ird le az elaludtam, fölébredtem igéket jelen  időben! 	lo" 

Gy.  - Elalszom, fölébredek. 

Ez ugye nem volt igy nehéz? Mi okozza  a  problémát? Felelj 
halkan! 	 lo" 
A múlt időre gondoltál? Arra, hogy tt-t  hallasz  a dt helyett? 

A  következő feladatra nagyon figyelj ! Én  tollbamondom  a z  
igéket  jelen időben, te alakitsd át őket múlt  idejüvé!  Kezdjük!_ 

Engedélyez... te  ezt ird: engedélyezte 	lo" 
Ly, erre is vigyáztál? Folytassuk! Akadályoz... /ly,/ alakitsd 
át  múlt idejüvé  az  első példa szerint és ird! 	lo" 
Folytat 	lo ", helyez  lo",  ad  lo", 	visz lo", hoz lo", 
őriz 	lo ",  fogad  lo",  mond  lo", küld  lo ", enged 	lo" 
Elkészültél? Múlt  időben állnak? Olvasd  át még egyszer! 15" 
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S 
Gy. - Igy kellett irnom? Akadályozta, folytatta /tt/, helyezte, 

adta, vitte, hozta, őrizte, fogadta, mondta, küldte, en-
gedte. 

Igen. Bizom benne, hogy neked is sikerült! 
Ismét tollbamondás után irsz, de a hallott szavak közül válo-
gatnod kell. Csak a múlt idejü igéket ird le! 
Hozta lo", 	közte lo", kapaszkodtál lo", húztam lo", 
úsztál lo", nézte lo", tészta lo", 	hoztuk lo", védtük lo" 
ragasztó lo", ragaszt lo", ragasztott lo", láttál lo", kettő lo" 
ittuk lo" puttony lo", tornáztak lo" 

Jól válogattál-e? 

Gy. Felolvasom a múlt idejü igéket. 

Azonnal javits, ha szükséges! 

Gy. - Hozta, kapaszkodtál, húztam, úsztál, nézte, hoztuk, véd-
tük, ragasztott, láttál, ittuk, tornáztak. 

Húzz álló vonalat az ige töve és a múlt idő jele közé a-
zokban a szavakban, amelyeknek a helyesirásában segit a szótő 
keresés! 	 25" 

Gy. - Ezekben a szavakban jelöltem a szótőt: hoz-ta, kapasz-
kod-tál, húz-tam, úsz-tál, néz-te, hoz-tuk, véd-tük, 
tornáz-tak. 

Ismét átalakitást végzel. A hallott igéket alakitsd át úgy, 
mintha a cselekvést te végeznéd és ird le múlt időben. Igy: 
mondom: csúszik, te irod: csúsztam. 
Irjad: csúsztam 	 ló" 

Folytassuk, ne felejtsd el átalakitani mindegyiket! 
Mászik lo", 	úszik lo", 	eszik lo", 	kúszik 	lo" 

Ha jól végezted az átalakitást, egy szó nem illik a többi 
közé. Tedd zárójelbe! 

Olvasd fel, Edit a feladat megoldását: csúsztam, másztam, 
úsztam,euem /ez nem illik a többi közé/, kúsztam. 

Tudsz-e a zárójelbe tett szóhoz hasonlót mondani, irni? lo" 
Ilyenekre gondoltam: hisz - hittem; vesz - vettem. 

Gy. - Tesz - tettem, visz - vittem. 

Óra után még gyüjthetsz. Most szöveget irsz tollbamondás 
után. Néhány szólást gyüjtöttem az óra anyagához. Minden monda-
tot irj új sorba, eléje a sorszámot is. Ird! 
1. Ő húzta a rövidebbet. 	 lo" 
/megismételni!/ 	 15" 
Alá ird: 2. Kihúzta a gyufát. 	 lo" 
/ismétlés/ 	 lo" 
Uj sorba: 3. Kinézte a vendégek közül. 	15" 
/ism./ 	 15" 
És a negyedik: 4. Felhúzta az orrát. 	 lo "  

lo "  
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Most a mondások magyarázatát diktálom, de helytelen so-
rendben. Ezeket is új sorba ird, de számot ne irj eléjük. 
Mondom: Nem szerette, hogy ott van. 	lo" 
/megism./ 	 15" 
Megsértődött valamiért. 	 lo" 
/ism./ 	 lo" 
Rosszabbul járt, mint a többiek. 	 15" 
/ism./ 	 lo" 
Balszerencsés volt. 	 lo" 
/ism./ 	 lo" 

Jelöld számozással a szólásokhoz tartozó magyarázatokat! 
1 

A megoldást tanitód ellenőzi. 
A következő szavak felhasználásával fogalmazást készithetsz az 
óra hátralévő részében. Ird le őket emlékeztetőül! 
Rendeztünk, fáztunk, felkapaszkodtunk, elhelyezkedtünk, szá-
guldottak, iparkodtak, biztattuk, éljeneztünk. 
A tárgyalás részei lehetnek: 

a/ Készülődés a dombon. 
b/ A célegyenesben. 

Riport formájában is irhatsz, de akkor a tárgyalás második ré-
sze - A célegyenesben - jelen időben legyen. 

Dolgozz ügyesen!  A  hallgatót leteheted! 



MATEMATIKA 
űSSZEVONT TANULÓCSOPORT 2. OSZTÁLY 
Idő: 	8. ciklus 6. önálló óra 
Tananyag: Két tag összegének szorzása 
Feladat: - Két tag összegének szorzása /disztributivi t ás/ 

gondolatának érzékeltetése, szorzatok nagy-
ságviszonyának megállapitása, szorzótáblák 
gyakorlása. 

-"Többszörös","tényező" fogalmának érintése. 
- Takarékossággal örömszerzésre nevelés. 

Eszközök: Füzet, ceruza, piros-kék szines 
A tábla képe: 

2• ❑ <15 
	

4 • D = 2 • 10 

2 • ❑  15 
	

2 • 0 < 4 • 0 

4 • 4 < 4 • D 

Az óra menete  

Szeretettel köszöntelek! 
Nyisd ki a négyzetrácsos füzeted! Fogd a ceruzát és a sor ele-
jén kezdve irjad: 2 • 4 
Keritsd be ezt a feladatot a négyzetrács vonalán! 	lo" 
Hagyj ki a keret mellett mindig két négyzetet és a harmadikba 
irjad: 4 • 3, ezt is tedd keretbe! 	 lo" 
Ismét hagyj ki két négyzetet és irjad: 2.8 
Tedd ezt is keretbe! 	 lo" 
Két üres négyzet: 4.8, tedd keretbe! 	 lo" 
Uj sor következik. Hagyj ki az első feladat alatt két négyze-
tet, a harmadikba irjad: 4.5. Tedd keretbe! 	lo" 
Mellette két üres négyzet, majd 4.7. Rajzolj köré keretet! lo" 
A következő: 2.2 	 lo" 
Keretbe tetted? 
Az  utolsó: 4.6. Ezt is tedd keretbe! 	 lo" 

Számitsd ki mindegyik feladatot, ird alá az eredményt .  
Utána állapitsd meg, melyik több és ird a szomszédos keretek 
közé a megfelelő relációs jelet! 2' 

Vigyázz, ne csak az egymás melletti, hanem az egymás a-
latti kereteket is hasonlitsd össze! 	 1' 

Fogd a piros szinesed és javits, ha hibáztál! Az első 
sort nézzed! 2.4 = 8, 4.3 = 12, 2.8 = 16, 4.8 = 32 
A második sorban: 4.5 = 20, 4.7 = 28, 2.2 = 4, 4.6 = 24 
Figyeld sorban a jeleket is! A 8 K12, a 12 < 16, a 16 < 32 
A második sorban:  20 < 28, a 28 i 4, a 4 < 24 
Egymás alatti keretek  között:  8 < 20, 12 < 28, 16> 4, 32> 24 

K 6 2 10 4 3 8 7 

I 15 3 
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8 
Fogd a ceruzát és állitsd ezeket az eredményeket csökkenő 

sorrendbe! Vigyázz, a legnagyobbal kezdd! 	l'3o" 
Fogd a piros ceruzát és javits, ha hibáztál! A számok sor-

rendje a következő: 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4. 
Nézd végig még egyszer ezt a sorozatot! 	lo" 
Rájöttél a sorozat szabályára? 

Gy. - Igen! 32-től négyesével csökkenő sorozatot irtunk. Ezek 
a 4-es szorzótábla számai, 

Igen. Ugy is mondjuk, hogy ezek a Számok a 4 többszörö-
sei. Nézzük, hogy melyik szám hányszorosa a 4-nek!? 
Kertisd be a sorozatban a 12-t! Ez hányszorosa a 4-nek? 
Ird alá kicsi számmal! 	 lo" 

Gondolj arra, hogy hányszor kell összeadni a 4-et, hogy 
12 legyen!  
Keritsd be a 20-at! Ird alá, hányszorosa a 20 a négynek! lo" 
Keritsd be a 28-at is! Hányszorosa a 4-nek? Ird alá! 	lo" 
Tedd keretbe a 16-ot is! Ird alá, hányszorosa a 4-nek! 	lo" 

Ellenőrizzük, pontosan dolgoztál-e! 
Húzd alá pirossal a hibád! A 12 a 4-nek háromszorosa, ezért a 
3-at kellett aláirni. A 16 alá 4-est, a 20 alá 5-öst, a 28 alá 
7-est kellett irni. Nagyon megdicsérlek, ha eddig nem hibáztál! 

Figyelj, mert új feladat következik! 
Legyen kéznél a piros)kék szinesed, mert szöveges felada-

tot fogok mondani és neked le kell rajzolni. 

Először hallgasd meg! A játékbolt kirakatában az egyik pol-
con van 3 doboz. A dobozokban labdák vannak. Mindegyik dobozban 
van 4 piros és 2 kék labda. Hány labda van a 3 dobozban? 

Fogd az iróceruzát és először rajzold le a 3 dobozt. 
Figyelj, segitek! Ha már közel vagy a lap aljához, új oldalra 
rajzolj ! A sor elejétől húzz jobbra 5 négyzet hosszúságú fekvő 
vonalat! 	 lo" 
Innen lefelé ismét 5 négyzetrácsot haladj! 	lo" 
Tovább balra ismét 5 négyzet! 	 lo" 
És föl 5 négyzet! 	 lo" 
Osszeért-e a vonal? 
Ha pontos voltál, egy négyzet alakú dobozt rajzoltál, melynek 
minden oldala 5 négyzetrács hosszúságú. 

Ezután hagyj ki mellette 2 négyzetet és rajzold mellé a 
második dobozt is! 	 2o" 

Két négyzetrácsot hagyj mellette üresen és rajzold mellé 
a harmadik dobozt is! 	 2o" 
Kész a három doboz. 
Emlékszel még a feladatra? Mindegyik dobozban 4 piros és 2 kék 
labda van. Fogd a piros és kék szinesed, és rajzolj mindhárom 
dobozba 4 piros és 2 kék labdát! Fogj hozzá! 	la 

Hogyan tudnád pontosan megfogalmazni, mennyi labda van 
egy-egy dobozban? 

Gy. - Minden dobozban 4 piros meg 2 kék labda van. 

Röviden, mindegyikben 4 + 2 van. Ird ezt a dobozok alá. 
Tehát az első dobozban 4+2, a másodikban is 4+2 és a harmadik-
ban is 4+2 van. Tedd zárójelbe az egy-egy dobozban lévő labdák 
számát! 
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Mindhárom doboz alatt zárójelbe tetted a 4+2-t? 

Mert az egy dobozban levő labdák számát jelenti. Ezért a 4+2 
összetartozik, egy mennyiséget jelent. 
Azt mér fölirtad, hogy egy-egy dobozban mennyi labda van. 
Hogyan tudnád kiszámitani, hogy a 3 dobozban hány labda van ösz-
szesen? 

Gy. - Ugy számitanám ki, hogy a 4 + 2 -t háromszor összeadnám. 

Ird  Új  sorba a dobozok alá: /4+2/ + /4+2/ + /4+2/ = 
Számitsd ki először a zárójelben levő feladatokat és ird alá 
az eredményeket! 	 3o" 

Gy. 	Mind  a  3 dobozban 6-6 labda van. 

Ha egy dobozban 6 db van, a 3 dobozban több vagy kevesebb 
van? 

Gy. - A három dobozban 3-szor több labda van, mint egy dobozban. 

Számitsd ki, hány labda van a 3 dobozban! 	15" 

Gy. - A három dobozban 18 labda van, mert 6+6+6 = 18 

Te is 18-at irtál? Ha nem, javits! 
Rövidebben hogyan tudnád fölirni? Figyelj csak! Egy dobozban van 
4 piros meg  2  kék labda, röviden 4+2 és van 3 ilyen doboz. 
A 3 dobozban hányszor több labda van, mint az egy dobozban? 

Gy. - A 3 dobozban 3-szor annyi van, mint az egy dobozban. 
Ezt szorzással is föl tudnám irni. 

Hogyan? 

Gy.  -  A 4+2-t szoroznám 3-mal. 

Ird az előző alá új sorba:  /4+2/•3 = 
Ezt a szorzást kétféleképpen is elvégezheted. Egyik megoldás: 
először elvégzed a zárójelben levő összeadást és az összeget 
szorozd 3-mal. 
Számitsd ki igy a feladatot! 	 2o" 
Olvasd föl hangosan, hogyan gondolkodtál! Te pedig javitsd sa-
ját munkádat! 

Gy.  -  A zárójelben levő 4+2 alá 6 -ot irtam és ezt szoroztam 3- 
mal. 6.3 = 18 

Pontos voltál! 
Másképpen is kiszámithatod, hogy hány labda van összesen. Szá-
mitsd ki külön a piros és külön a kék labdák számát, utána add 
össze a két szorzatot és megtudod, hány labda van összesen. 
Ird új sorba számtan nyelven a feladatot! 
Figyelj, segitek: 4.3 + 2.3 = 
Végezd el a két szorzást külön-külön, utána add össze a két szor-
zatot. Fogj hozzá! 	 4o" 

Ha pontosan számoltál, ez a feladat is 18-cal egyenlőmert 
4.3 = 12 és 2.3 = 6, 12+6=18. Tehát a 3 dobozban 18 labda van. 
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Számláld meg a rajzodon, valóban 18 labdát rajzoltál? 3o" 
Tedd le a ceruzát és pihenj egy kicsit! Hallgasd meg Weöres Sán-
dor Éren-nádon cimü versét! 

Tetszett a vers? Még egyszer elmondom, próbáld halkan ko-
pogni a vers ritmusát! 

Számoljunk tovább! Szabályjáték következik. Készitsd el a 
táblázatot úgy, ahogy a táblán látod! Ird bele a számokat is! 

1' 
Hallgasd meg a feladatot! Imre és Kati pénzt gyüjtenek a 

közelgő ünnepekre. Iminek háromszor annyi pénze van, mint Kati-
nak. Kinek van több pénze? 

Gy. - Ha Iminek háromszor annyi pénze van, mint Katinak, Kati 
pénze pedig háromszor kevesebb, mint Imié. 

Egészitsd ki a táblázatot a szabály szerint! Kék szines-
sel ird be a hiányzó számokat! Vigyázz, hogy mindig Imi sorában 
legyen a 3-szor nagyobb szám. Fogj hozzá! 	2' 

Jól figyelj, mert a két utolsó szám azt mutatja, hogy meny-
nyi pénze van Iminek. Hogy tudod meg ebből, mennyi pénze van Ka-
tinak? 

Gy. - Ha ennek a harmadrészét veszem. 

Dolgozz tovább! Ha van még a táblázatban üres hely, irj 
magad oda számokat a szabály szerint! 	 2' 

Tedd le a ceruzát és figyelj! Hogyan tudnád leirni a gye-
rekek nevének kezdőbetüjével a játék szabályát? 
Próbáld leirni önállóan! 	 3o" 

Sikerült? Olvasd föl! 

Gy. - K • 3 = I 

Igen! Ha Kati pénzét háromszor veszem, megtudom, mennyi 
pénze van Imrének. 
Melyik gyerek volt takarékosabb? 

Gy. - Imre sokkal takarékosabb volt, mint Kati, mert neki három-
szor annyi pénze volt, mint Katinak. 

Neked van-e már megtakaritott pénzed az ünnepekre? Szeret-
ném, ha nem feledkeznél meg kedves szüleidről, nagyszüleidről és 
testvéreidről sem! Az ajándékokat titokban készitsd el számukra 
és akkor lesz az igazi  nagy  meglepetés! 

Mai utolsó feladatod nyitott mondatok kiegészítése lesz. 
Ird le a tábláról a sor elejére kezdve a következőt! 
Én is mondom, mit írjál és csak akkor nézz a táblára, ha mega-
kadsz. 	2 . C1 ( 15 
Alá, új sorba:  2 . ❑  i 15 
A harmadik: 4 • 4 < 4 • ❑  
A következő: 4 • ❑  = 2 •  10 
Az  utolsó: 2 • O <4 • C 

Egészitsd ki a nyitott mondatokat! Ha valamelyikhez több 
megoldást is tudsz irni, rajzolj zárójelet a feladat után és so-
rold fel az összes megoldást! Az előbbi szabályjátékot és ezt a 
munkát tanitód fogja megnézni. Jó munkát kivánok! Vedd le a hall-
gatót és úgy dolgozz! 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORT 1. osztály 
Idő: 	9. ciklus 9. önálló óra 
Tananyag: 
Beszéd, beszédértés: Szógyüjtés a növények és állatok 

életével kapcsolatban télen. 
Olvasás, szövegértés,Mondatalkotás a növények és álla-
kifejezés: 	tok életéről. 

Kérdő és felkiáltó mondatok hang-
súlyozása. 

Irás, iráshasználat: Összetett szavak irása tollbamon-
dással. 
Mondatok másolása nyomtatott 
szövegről. 

Eszközök: Munkalap, ragasztó, irófüzet, irószerek, 
kivágott mondatkártyák 

Az óra időtartama: kb. 28' 

A foglalkozás menete  

Signal 
Sok szeretettel köszöntelek ezen a hideg téli napon! Brrr! 

Mintha hidegebb lenne a megszokottnál! Itt bent is jobban kell 
ma füteni. Karcsi, nézd meg mennyit mutat a hőmérő! 

K. - 18 fokot. Feljebb kapcsolom egy kicsit az olajkályhát, 
hogy kellemesebb legyen. 

Zs. - Én majd figyelni fogom közben a hőmérőt, s ha 20 fokfölé 
emelkedik visszakapcsolom, mert takarékoskodni kell a tü-
zelővel. 

Látjátok, milyen könnyü nekünk. Csak forditunk egyet az 
olajkályha adagolóján, s máris barátságosan duruzsol, és ontja 
melegét a kályha. 
De mi történik kint az állatokkal? Róluk ki gondoskodik ilyenkor? 
Ezekre a kérdésekre feleletet kapsz, ha figyelmesen együtt dol-
gozol velünk. 
A munkalapod alsó részén olvasd el csendben az 1-es számmal meg-
jelölt szóhalmazt. Ha megértetted, hogy mivel kapcsolatosak ezek 
a szavak, ird ezt az egy szót a vonalra a szócsoport fölé! 5o" 

K. - Ezek a szavak az állatokra vonatkoznak. Ezt irtam a vonal-
ra: állatok. 

Te is ezt irtad? Ellenőrizd, kettő "1" betüvel irtad-e? 
Ha nem, javitsd pirossal! 	 lo" 
Tudod-e melyik állat éhezik és didereg a hideg télben? 

Zs. - Azok a madarak, amelyek nem költöztek el. A vadgalamb, 
varjú, veréb, harkály, fekete rigó, a cinege. Ezekről mi 
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Zs. - gondoskodunk. Madáretetőbe eleséget teszünk nekik. Bizony 

ezek a madarak sem bánnák, ha sosem lenne tél. Lehet, 
hogy éppen rájuk gondolt Kiss Dénes ezzel a mondókájával? 

"Nyár, nyár, nyár, nyár, 
sose várjál! 
Tél, tél, tél, tél, 
mindig késsél!" 

K. - Mondd el még egyszer, hadd tanuljuk meg a magnós pajtá-
sokkal együtt! 

Zs. - Nyár, nyár ... 

Te is helyesen cselekszel, ha eteted az éhező madarakat. 
Meghálálják nyáron, segitenek a kártevők pusztitátásban. Ha nem 
tudsz etetőt késziteni, szalonnadarabot kössél fel egy fára, és 
gyönyörködhetsz benne, milyen boldogan lakmároznak a kis cine-
gék. De nemcsak a madarakról kell gondoskodni. 

K. - Az őzekről, szarvasokról, nyuszikról az erdész és a vad-
őr gondoskodik. Szénát tesz a vadetetőbe. 

Minden állatról nekünk kell gondoskodni? 

Zs. - Van, amelyik magáról gondoskodik. A medve behuzódik a  bar-
langjába, és téli élmot alszik. A mókus az odujában tölti 
a telet. A bogarak a fák repedéseiben húzódnak meg. 

A 2-es szám mellett ismét látsz egy szóhalmazt. Ha elolva-
sás után eldöntötted, hogy mire vonatkozik, azt az egy szót ird 
le a vonalra. Kezdd el az olvasást! 	 4o" 

K. - Ez a szócsoport a növényekre vonatkozik. Ezt irtam: nö-
vények. Csak az örökzöld növények zöldellnek télen is. A 
vetést vastag hótakaró védi. A fák és az évelő növények 
pihennek, várják a kikeletet. 

A lap közepén elkezdtünk egy szógyüjtést, melyet neked 
kell folytatni. Olvassuk el közösen ezeket a szavakat: hópehely, 
hógolyó, hóakadály. Tudnád-e folytatni? 	5" 

Zs. - Észrevettem, hogy minden szó hó-val kezdődik. 

Jó megfigyelő vagy. Olyan szavakat kell gyüjteni, melyek 
első tagja: hó. Gondolkozz te is! 	 lo" 

K. - Nagyon sok ilyen szó van. Én majd segitek a pajtásoknak. 
Eddig ennyit sikerült összegyüjtenem: hólabda, hócsata, 
hóvihar, hóeke, hómaró, hókotró, hófúvás, hólapát. 

Elég lesz! Hagyd gondolkozni a kis magnósokat is. 
Kezdj munkához! Irj le minél több ilyen szót a vonalazott rész-
re! Vigyázz, minden leirt szó után helyet kell hagyni! 
Dolgozz! 	 2' 

Szeretném látni a munkádat! Nem baj, ha nem irtál le min-
dent, lesz majd időd óra végén, de utána feltétlenül mutasd meg 
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tanitódnak. 
Mára nem hoztunk neked mesét, de megtanitunk arra, hogyan lehet 
megszólaltatni ezeket a munkalapon látható állatokat. Látjátok, 
milyen szomorúan üldögél ott a nyuszika? Mit gondoltok, miről 
beszélgetne az őzikével? 

Zs. - Nem próbálhatnánk meg úgy, hogy Karcsi lenne az őzike, én 
pedig a nyuszi? 

De, ez nagyon j6 lesz! Te pedig nagyon figyelj, és szünet-
ben próbáld meg társaiddal. Bábozni is lehet. 
Akkor halljuk ezt a beszélgetést! 

Zs. - Jaj, de fázom őzike! És olyan éhes is vagyok! 

K. - Én is ennivaló után járok reggel óta, de hiába! 

Zs. - Hogy fúj a szél! Érzed? 

K. - Igen. És a friss szénaillatot is. Jaj, de jó! Várj csak, 
nyuszikám! Megnézem az etetőt. Hosszú lábaimmal hamar meg- 
járom. 	 5" 
Jól éreztem, nyuszika!  Gyere  gyorsan!!  

Zs. - Milyen sok! Ez mind a miénk? Mindet megehetjük? Hivjuk ide 
a madárkát is! Biztosan ő is nagyon éhes. 

K. - A madárka magot eszik inkább, s azt a madáretetőben talál- 
ja meg. Egyél csak nyugodtan! Jó étvágyat nyuszikám! 

Zs. - Neked is őzike! 
Milyen jó, hogy igy törődik velünk az ember! 

K. - Tudod mit? Kiáltsunk egy nagyot örömünkben! 

Együtt: Köszönjük szépen a finom ebédet! 

Nagyon ügyesek voltatok .  Neked is tetszett a beszélgetés? 
Mutasd be társaddal tanitódnak valamelyik szünetben .  
Mielőtt tovább dolgoznánk, hallgass zenét! 
Figyeld meg, hogy Vivaldi olasz zeneszerző muzsikájával mennyire 
ki tudta fejezni a tél zordságát. Hallod majd, hogy rázza a sü-
vitő szél a fagyos ágakat. 

/Vivaldi Négy évszak c. müvéből a Tél részlet l'3o"/ 

Zs. - Mennyire hasonlit az igazi fagyos szélhez ez a zene! 

K. - Ilyent hallok én is, mikor a kis erdő mellett jövök. 

Örülök, hogy megértettétek a zenét. Remélem, neked is tet-
szett! Folytassuk a munkát! Készitsd elő a kivágott mondatkár-
tyáidat és a ragasztódat! 	 lo" 
Ezeket a mondatkártyákat úgy kell felragasztanod a munkalapod- 
ra, hogy lehetőleg ne takarjon képet, mert csak igy lesz szép a 
munkád, de közel legyen ahhoz, amihez kapcsolódik. 
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Karcsi vegyél föl egy mondatkártyát! Olvasd el hangosan, te pe-
dig igyekezz megkeresni! 	 5" 

K. - Sok madár éhezik, didereg. 

Ezt keresd! 	 lo" 
Megtaláltad? Igyekezz, hogy ne maradj el! Sok madár éhezik, di- 
dereg. 	 lo" 
Azt is eldöntötted, hová ragasztanád? 	lo" 

Zs. - Én a bokor alá ragasztanádm, amelyiken a madárka  kuporog. 
Ugy helyezem el,  hogy  ne takarjon semmit. 

Nyisd ki a ragasztódat, kenj egy keveset a papircsik hát-
lapjára, és ragaszd oda te is! 	 15" 

K. A következő mondat ez lesz: Az erdészek vadetetőt  állitanak. 

Te is  keresd! 	 lo" 
Olvasd el, nehogy tévedj! 	 2o" 
Ennek hol legyen a helye? Ragaszd oda! 	15" 
Ügyes voltál, ha a fa mellett a vadetető közelébe ragasztottad. 
önállóan folytasd a munkát! 

Olvasd el, és ragaszd fel valamennyi mondatkártyát! 
Amelyiknek nem találsz helyet, azt tedd félre! Igyekezz a mun-
kával! 	 2' 

Mindet felragasztottad? Az ellenőrzésben Zsuzsiék segite-
nek. Hagyd abba a munkát. Csukd be a ragasztót! 	lo" 

Zs. - Csak egy olyan mondatot találtam, amelyiknek nem  volt he-
lye, Azért azt is fölragasztottam, mert rajzoltam a hegy-
oldalba egy nagy lyukat, mintha az lenne a  medve  barlang-
ja, és alá ragasztottam: A medve barlangban  alszik. 

K. - Jaj, de ügyes  vagy!  Várj, ne olvass addig,  hadd  csináljam 
meg én is!  

Te is dolgozz velünk! Rajzold meg a hegyoldalba a barlang 
nyílását! 	 2o" 

Zs. - Folytatom: A madáretetőbe magot szórunk. 
Ezt a madáretető alá tettem. 
Következő mondat:  A  mókus oduba bújt. 
Ennek a helye a nagy fa odva alatt van. 

K. - A nyúl és az őz fázósan kuporog. 
Ezt a nyuszi és az őzike közé ragasztottam. 
A fék ágait fagyos szél rázza. 
Ezt tehettem bármelyik fához, de én a kisebb fákat válasz-
tottam, mert azokat jobban mozgatja a szél. 

Zs. - Az utolsó mondat elhelyezése sem volt nehéz. A kép aljára 
ragasztottam, hogy "A vetést hótakaró borítja.", mert ott 
már nincs olyan  erős  emelkedő, könnyen müvelhető a föld. 

Remélem, a te munkalapodban is lehet gyönyörködni. Outal-
mul hallgasd meg újra Vivaldi Tél c. zenéjét! 	2' 
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Közös munkánk véget ért..Unálkóan dolgozol tovább.  

Ha kevés időd volt valamelyik feladat elvégzéséhez, most dolgoz-
hatsz. 
Ha még marad időd, az irófüzetedbe másolj le néhány mondatot a  
munkalapodról.  
Szinezhetsz is.  

Óra végén munkádat mutasd meg tanitódnak. 
Minden jól végzett feladatért megdicsérlek.  
Tedd le a hallgatót, és úgy dolgozz tovább!  

406  ~ 
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2.4  

MATEMATIKA"  
OSSZEVONT TANULÓCSOPORT 2. OSZTÁLY  
Idő: 	9. ciklus 7. önálló óra  
Tananyag: Nyitott mondat az ötszörözés és hétszerezés  

kapcsolatára. Több reláció azonos számok között.  
Feladatok:- Az ötszörözés kapcsolata a hétszerezéssel.  

- A szorzás és bennfoglalás közötti kapcsolat  
mélyitése, azonos számok között több reláció  
felismertetése, létrehozása, logikus gondol-
kodás, megfigyelőképesség, számolási készség  
fejlesztése.  

- Kitartó' munkára, találékonyságra nevelés.  
Eszközök: füzet, iróceruza, piros és kék szines.  
Az óra időtartama: kb. 30'  
A tábla képe:  

f 41~n -;~ 

Az óra menete  

Köszöntelek benneteket, gyerekek! 
A mai órán először nyitott mondatokat kell kiegésziteni. Nyisd  
ki a füzetet és ird az első feladatot!  
❑  . 7 = ❑  . 5 + ❑  . 2  
Egészitsd ki a nyitott mondatot! Vigyázz, 3 egyforma keret sze-
repel  a feladatban, ezekbe csak ugyanolyan számokat irhatsz! 2o"  

Próbálj keresni több megoldást is!  Ird a szorzások alá az  
eredményeket! 	 2o"  

Cserélj ceruzát! Mit irtál a négyszögekbe?  

Gy. - Mindegyikbe hármat irtam, de még irtam zárójelbe több  
számot is.  

Számitsd ki a keretbe irt számmal a feladatot!  

Gy. - 3.7 = 21, 3.5 = 15, 3.2 = 6, 	15+6 = 21, 21 = 21  

Jól gondolkodtál, mert a 3 hétszerese ugyanannyi mint a 3  
ötszöröse meg kétszerese együtt. Mit irtál a zárójelbe?  

Gy. - Oda 1-et, 2-t, 3-at, 5-öt irtam, de szer intem van még több  
megoldás is.  

Miből gondolod?  1 08  ~ 

Gy. - Azért, mert ha bármelyik szám ötszöröséhez hozzáadom ugyan-
annak a számnak a kétszeresét, a szám hétszeresét kapom.  
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Nagyon ügyes vagy, hogy felismerted a szabályt. Ird le a 

következő nyitott mondatot! 
❑ . 7 - ❑  .  2  ( ❑  . 5 
Egészitsd ki ezt a feladatot is! Vigyázz, itt is 3 azonos keret 
van! Keress több megoldást is! 	 3o" 

Gy. - Tanitó néni kérem! Nem találok olyan számot, ami ezt a 
feladatot igazzá teszi, pedig kipróbáltam több számot is. 

Hogy lehet ez? Próbáld ki hangosan is valamelyik számmal! 

Gy. - Gondolatban az 5-öt teszem a keretekbe. Igy mindkét oldal 
25-tel egyenlő, mert 5.7 = 35, 5.2 = 10, 35-10=25 
A másik oldalon 5.5 = 25 

Próbáld ki gondolatban a 10-zel is!  Te is számolj magadban! 
15" 

Gy. - A 10 sem jó, mert ismét egyenlő mindkét oldal. 
Szerintem ezt nem lehet igazzá tenni, mert ha bármely szám 
hétszereséből elveszem ugyanannak a számnak a kétszeresét, 
mindig a szám ötszöröse marad. 

Igazad van. Ezért ezt a feladatot csak akkor lehetne meg-
oldani, ha egyenlőségjel lenne a több-kevesebb jel helyén. 
Irj még egy nyitott mondatot! Figyelj!  
❑ . 3 + ❑  .  2  = D . 4 + D . 1 
Egészitsd ki a feladatot! Nagyon figyelj, mert 4 egyforma keret 
van! Keress több megoldást is! Fogj hozzá! 	3o" 

Sikerült? 

Gy. - Igen. Több számmal is kipróbáltam és mindegyik megoldás jó. 

Mit irtál a keretbe? 

Gy. - Mindegyik keretbe 4-et irtam. Igy 4.3 = 12, 4.2 = 8. 
12 + 8 = 20. A baloldal eredménye 20. A jobboldalon: 4.4=16 
4.1 =  4  és 16 +4 = 20. Ez az oldal is 20-szal egyenlő, e- 
zárt a 4 jó megoldás. 

Talán észrevetted, hogyha egy szám háromszorosához hozzá-
adod a kétszeresét, a szám ötszörösét kapod. Ha ugyanannak a szám-
nak a négyszereséhez adod az egyszeresét, az is az ötszörösét je-
lenti. Ezért jó megoldás valamennyi szám ebben a feladatban. 

Ha nem volt hibád, rajzolj a lap szélére piros pontot! lo" 

Ezután számokat kell egymás mellé irni, majd egymás alá 
úgy, hogy majd nyilakat lehessen közéjük húzni. 
Ezért nézd meg, hogy a lap aljáig van-e 6 üres sor! 	lo" 
Ha nincs, új oldalra dolgozz! 

A sor elejére irj egy 3-as számot! Húzz mellé egy 2 négyzet-
rács hosszu nyilat! Irj a nyil végére egy 8-ast! Ezután ismét húzz 
2 négyzeten  át  nyilat! Ird a nyit hegyéhez 13. A 13 után ismét 
rajzolj nyilat! Majd ide fogod irni önállóan a hiányzó számot. 
Először azonban fogd a kék szinest, mert most azzal kell dolgoz- 
nod!  A  sor  elejére  3-ast irtál. Húzz nyilat a 3-astól lefelé 2 
négyzetrácson át! 
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Ird a kék nyíl hegyéhez: 6. Húzz kékkel nyilat a 8-tól le-

felé! Ird a nyíl alá 16. Húzz nyilat kékkel a 13-tól lefelé is, 
és ird a hegyéhez 26. 
Tedd le a ceruzát és figyelj rám! Nézz a füzetbe és próbáld meg-
állapitani, hogy mit jelent az egymás mellé irt számok közötti 
ceruzás nyil! 	 15" 

Gy. - Szerintem az egymás mellé irt számok között mindig 5 a 
különbség. 

Ezért ird rá ez első ceruzás nyilra: +5! 
Figyeld meg, vajon mit jelent a számoktól lefelé húzott kék szi-
nü nyil! 	 lo" 

Gy. - A kék nyil a számok kétszerese felé mutat. 

Ird is oda az első kék nyit mellé: +2. 
Folytasd tovább a feladatot! Először ceruzával és vizszintesen 
haladj! Folytasd a számok irását a eor végéig! Húzz mindig nyi-
lat a következő számhoz ! 	 3o" 

A sor végére értél? 
Fogd a piros szinest és javits, ha nem azt irtsd, amit 

mondok. A 13 után 18, ezután 23, majd 28, végül 33 következett. 
Gondolom, nem fért több szám a  sorba.  
Ezután fogd a kék szinest és húzz mindegyik számtól lefelé is 
nyilat, és ird a nyil hegyéhez a megfelelő számot! 
Emlékszel mit jelent a kék nyíl? Fogj hozzá! 	1' 

Ellenőrizzük a munkát! Javits, ha szükséges! A 18 alá 36-ot, 
a 23 alá 46-ot, a 28 alá  56 -ot, a 33 alá 66-ot irhattál, mert a ké 
nyil hegyéhez a számok kétszeresét kellett irni. Mondd el még, 
egyszer, mit jelent ebben a feladatban a ceruzás nyíl és a kék 
szinü nyil! 

Gy. - A ceruzás nyíl 5 hozzáadását, a kék nyíl 2-vel szorzást 
jelent. 

Fogd a ceruzát és rajzolj nyilat pirossal,az alsó sorban 
levő számok közé is! Közben próbáld megállapitani, hogy mit je-
lent a piros nyíl! Ha rájöttél a szabályra, ird rá az első piros 
nyilra! 	 3o" 

Gy. - A piros nyilra azt irtam: +10, mert az 10 hozzáadását je-
lenti. 

Jól figyeltél! Tedd le a ceruzát és pihenj egy kicsit. 
Hallgass zenét! 

Fogd a ceruzát és másold le a tábláról a  feladatokat!  
Közben figyeld a számokat és a müveleti jeleket! Fogj munkához! 1' 

Gondolom rájöttél, hogy itt is két gép végez müveletet egy 
számmal. Az első feladatban az első gép a számokat szorozza 2-
vel, a második osztja 2-vel. Mit gondolsz, lehetne e helyettesi-
teni ebben a feladatban a két gép munkáját egyetlen géppel? 
Fogd a kék szinest és egészitsd ki az első feladatot! 	2o" 

Olvasd föl, hogyan gondolkodtál! 

Gy. - 4.2=8 és 8:2=4. A nagy nyilra .1-et irtam, mert ugyanazt 
a számot kaptam a sor végén is, ami a sor elején volt. 
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Próbáljuk ki más számmal is! Gondolatban helyezz az első 

négyszögbe 6-ot és számolj vele halkan! 6.2=12 és 12:2=6 
Most sem változott a szám. Hogy lehet ez? 

Gy. - Szerintem ez hasonlit ahhoz a feladathoz, amikor egy szám-
hoz hozzáadtunk valamennyit, majd ugyanannyit elvettünk 
belőle. Ott sem változott a szám. 

Valóban, ha egy számot megszorzom,majd elosztom ugyanazzal 
a számmal, nem változik a szám. Az 1 az a szám, amelyikkel meg-
szorozva egy számot, az eredmény ugyan az lesz. 
Fogd a kék szinest és egészitsd ki a második feladatot! Ird a 
nagy nyilra is a megfelelő számot! 	 3o" 

Cserélj ceruzát, javits, ha hibáztál! 4.4=16 
Beirtad a középső négyszögbe a 16-ot? 16:2=8 
Mit irtál a nagy nyilra? 

Gy. - Oda .2-t irtam, mert a 4-et 2-vel kell megszorozni, hogy 8 
legyen. 

Jól van! Figyeld meg, hogy ebben a feladatban a kis nyilra 
• irt számok közül melyik a nagyobb! A szorzó Vagy  az osztó szám? 
Mi került a nagy nyilra? Egészitsd ki kék szinessel a harmadik 
feladatot is! 	 3o" 
Olvasd föl a megoldást! 

Gy. - 4.2=8 és 8:4=2. A nagy nyilra :2-t irtam. 

Pontosan dolgoztál, mert a 4-től a 2-ig úgy is eljuthatunk, 
ha osztjuk a 4-et 2-vel. Nézd meg, a kis nyilakon most melyik a 
nagyobb szám? A szorzó vagy osztó szám? Mi került a nagy nyilra? 
Ha rájöttél valami érdekes szabályra, óra végén mondd el tanitód-
nak! Ha van még időd az óra végéig, készits hasonló feladatot más 
számokkal! 

A magnós óra véget ért. Viszonthallásra! 
Vedd le a hallgatót! 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORT 1. osztély 
Idő: 	l0.ciklus 4. önálló óra 
Tananyag: Beszéd, beszédértés: 

- Az Ok. 8. oldaláról egy cselekvést jelentő 
szó keresése, igekötővel történő ellétása. 

Olvasás, szövegértés: 
- Az olvasában problémát okozó szavak keresése, 
helyes ejtése. 

Irós, iráshasznála t : 
- Szó- és mondatirás tollbamondással. 

Eszközök: munkalap, Ok. 8. oldal, kivágott szókártyák, 
ragasztó, irószerek. 

Az óra időtartama: kb. 

A foglalkozás menete  

Szignal 
Szeretettel köszöntelek anyanyelvi foglalkozásunkon] 

Nyisd ki a könyvedet a két buta kiskecskéről szóló mesénél! lo" 
Már tudod, hogy miért volt oktondi ez a két kiskecse. 
Én most két okos kiskecskét hoztam ide a studióba. Éppen a hi-
don vannak. Hallgasd csak őket! 

K. - Nahát, milyen véletlen, hogy éppen itt a hidon találkoz-
tunk! 

Zs. - Azt hiszem, nem férünk el egymás mellett, könnyen bele-
pottyanhatunk a vízbe. 

K. - Óh, ez nagyon egyszerü] Én visszafordulok, hogy te átjö-
hess mögöttem s én csak azután indulok el ismét. 

Zs. - Nagyon kedves vagy, de nem fordulhatnék vissza inkább án? 

K. - Ó, dehogy, gyere csak, én Igazán ráérek. 

Zs, - Nagyon kedves vagy. Köszönöm szépen! Már meg is érkeztem. 

K. - Látod, milyen egyszerü volt. És most enyém a hid. 

Gondolom, kitaláltátok, hogy a két kiskecske szerepében 
Zsuzsit és Karcsit hallottátok. 
Most őket kérdezem: Nehéz volt-e felkészülni erre a mesére, mi-
kor a könyvből a két buta kecskéről olvastatok? 

Zs. - Nekem ez sokkal könnyebb volt, már gyakorlatunk van benne. 
Többször ráfizettünk ugyanis a veszekedésre, mert mire el-
döntöttük, hogy mit játsszunk, vége lett a tizpercnek. Igy 
most ezzel töltjük a legkevesebb időt, és marad időnk já-
tékra. 
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Nézz bele a könyvedbe! Olvasd el a mese cimét! 	lo"  

Iróceruzával húzd aló a cimben az első szót!  

Mondd ki a szót halkan! 

K. - Fordulj. Majdnem beletört a nyelvem. Könnyebb lenne úgy  
mondani, hogy fordujj.  

Igy is kell ejteni, ez a helyes. Ugy irjuk: fordulj - és  
igy mondjuk: fordujj. Mondd velünk halkan te is: fordujj!  
Tudnál-e még ilyeneket mondani?  

Zs. - Tanujj, számojj, készüjj, beszéjj... Nagyon sok van még.  

Olyan is van, amelyik ehhez hasonló. Keresd meg az olvas- 
mány első sorában a leghosszabb szót! 	lo" 
Az előtte lévő szót húzd alá, és ezt is olvasd el! 	15"  

K. - Hidján. Ezt legszivesebben ugy mondanám, hogy higgyán.  

Mondd is úgy, mert úgy helyes. Gondolkodj, és ha tudsz, 
mondj hasonlókat! 	 lo"  

K. - Paggyán, monggya, tuggyuk, aggyunk. 
Mennyivel könnyebb volt igy mondani.  

Egyes mondatok előtt fekvő vonalat látsz. Igy jelölik ivás-
ban, ha valaki beszél. Nézd most ezeket a sorokat, és hallgasd  
figyelmesen a beszélgetést! 

Zs. - Vissza, vissza! 

K. - Még mit nem? Idősebb vagyok nálad. Fordulj vissza, te!  

Zs. - Én léptem előbb a hidra!  

K. - Na és?  

Megfigyelted-e, hogy másképp hangsúlyozzuk azokat a monda-
tokat, amelyek végére felkiáltó- vagy kérdő jelet tettünk?  
Gyakorold otthon ezek olvasását! 
Emlékszel,  mi  történt a két kis kecskével?  

Zs. - Vizbe estek.  

Cseréld meg a két szót! 

Zs. - Estek vizbe. 

Ez  igy  hiányos. Egészitsd ki!  

Zs. - Beleestek a vizbe. 

Igy  mér  jó. De mibe lehet még beleesni? Gondolkozz! 	lo"  

K. - Kútba, gödörbe, influenzába. 

Zs. - Ágyba. A szemünkbe is beleeshet valami. 
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Honnan lehet kiesni? 

K. - Ablakból, kocsiból, vonatból /tréfásan/ nadrágból. 

Csukd be a könyvet, a munkalapot tedd magad elé! lo" 
Keresd meg az első feladatot! 
Szavakat látsz egymás alatt, mindegyiktől hosszú vonal vezet 
egyetlen közös szóhoz. Ha a vonallal összekötött szavakat össze-
olvasod, újabb szavakat kapsz. 

Próbáljuk ki!  Olvasd  velem:  bedob... kidob. 
Folytasd tovább az összeolvasást önállóan!' 	3o" 
Ezeket a szavakat le kell irnod a vonalra. 

Zs. - Én ezeket fogom irni: bedob, kidob, ledob, feldob, megdob, 
eldob, étdob, rádob. 

Nagiion fontos tudnivaló, hogy az összeolvasott szavakat 
egybe írjuk! Minden szót új sorba irjál! Láss munkához! 1' 
Csak egy skót írsz minden vonalra? Folytasd a szavak írását! 1' 

K. - Ezek a szavak nagyon hasonlitanak egymáshoz. Eltérés csak 
a szó elején van. A vége megegyezik. 

Igy a jelentésük is hasonló. 
Figyeljétek mondatban ezeket a leirt szavakat! 

Zs. - Jutka nagyon rendes, mert bedobta a szemetet a szemétko-
sárba. 

K. - Ildi is, mert kidobta  a táskájából, Smi nem belevaló. 

Zs. - Kati rendetlen, mert ledobta a papirt a padlóra. 

K. - Robi előbb magasra feldobta a labdát, azután megdobta vele 
Jenőt, aki dühösen eldobta messzire. 

Zs. - De felkapta Odön, és átdobta a kerítésen. Nem is gondolta, 
hogy rádobta Bandi fejére, aki azonnal visszadobta a lab-
dát. 

Ha tetszett a szójáték, játsszátok el ti is! 
A második feladat négy képből 611. Valamiben minden kép megegye-
zik egymással. Gondolkodj! 	 lo" 

K. - Mindenütt tört valami. Az elsőn egy bögre, a másodikon 
egy ág, a harmadikon ablak. Az utolsón a csirke sarkan-
tyúja, ezt már én is kipróbáltam otthon. 

Vedd  elő a szókártyáidat és a ragasztót! 	lo" 
Gondosan olvasd el a szókártyákat, azután helyezd el a képek a-
latt. Csak akkor kezdj a ragasztáshoz, ha meggyőződtél róla, 
hogy minden kártyád jó helyre került. Kezdj munkához! 	1' 

Megtaláltad a szavak pontos helyét? Igyekezz a ragasz-
tással! 	 1' 

Ellenőrizd a munkádat! Jól dolgoztál, ha ebben a sorrend-
ben ragasztottad föl a szókártyáidat: összetört, letört, betört, 
eltört. Bízom benne ,  holy minden kártyád a helyére került! 
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Hiányos mondatokat látsz a harmadik feladatban. Egy szor-

galmas kislány mondatai ezek. Te hogyan fejeznéd be őket? lo"  

K. - A zoknimat kimosom. Ezt fogom irni az 1. vonalra: kimosom.  

Te is irjad! 	 25"  
Olvasd el a következő megkezdett mondatot és fejezd be! Vigyázz!  
Mindegyik mondatban benne lesz, hogy mosom. Dolgozz! 	1'15"  

Hagyd abba a munkát! Ha nem volt elég időd, majd befejezed  
az óra végén. Hallgasd, mit irhattál!  

Zs. - Én igy dolgoztam: A zoknimat kimosom. Az edényt elmosom.  
A gyümölcsöt megmosom. A követ felmosom. 

Te is segits szivesen az ilyen feladatok elvégzésében!  
Forditsd meg a munkalapot!  
Tollbamondás következik. Először szavakat diktálok. Ezek között  
mindig hagyj kevés helyet.  A vastag vonalra irj!  
Hallgasd és iróceruzával irjad az első szót: belép 	lo"  
Következő: lelép 	 lo"  
Folytasd: kilép 	 lo"  

'Most  ezt ird: rálép 	 lo"  
Másik sorba is irhatsz: meglép 	 15"  
Erre most jobban figyel' ! ellép . Megismétlem : ellép . Irjad! 15" 
Ez is hasonló : fellép . Észrevetted a kettőzést: fellép?  
Irhatod! 	 15"  
Ha figyelmes voltál, észrevetted, hogy a két utolsó szóban két  
"1" betüt kellett irni. Javits pirossal, ha hibáztál: el-lép 5"  

fel-lép 5"  
Mondatok következnek. Uj sorba ird! 

Kinek a mondatai lehetnek ezek? Anti vigyázz! Arra menj!  

K.  -  Szerintem édesanya figyelmezteti Antit. Talán viz, vagy  
sár volt, esetleg harapós kutya, amitől féltette Antit.  

Mit kell tudni az első mondatról?: Anti vigyázz!  

Zs.  -  Két szó. Az elsőt nagy kezdőbetüvel irjuk. A második szó: 
vigyázz, a z-t hosszan mondjuk és úgy is irjuk. A mondat  
végére felkiáltó jelet teszünk.  

Mondd magadban, és irjad: Anti vigyázz! 	1' 
Figyeld a második mondatot: Arra menj! 

K.  -  Ez is két szó. Az első szóban nagy kezdőbetü és kettőzés 
van: arra. A második szót úgy ird: menj és felkiáltó je-
let is tegyél.  

Ird az előző mondat után! Arra  menj! 	5o"  
Ellenőrizz, javits pirossal! Anti, nagybetű, szünet, vigyázz,  
kettő "z". A végét felkiáltójel zárja le: egy 6116 vonal, alat-
ta egy pont. 
Második mondat: Arra, nagy "a" betü, kettő "r", szünet, menj, 
nj , és felkiáltójel.  
Megdicsérlek, ha nem hibáztál!  
Ujabb szójáték a következő feladatod. 

Hasonlitsd össze az első két szót! Mit veszel észre? lo"  

A .4r  
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Zs. - A második szóban egy betüt kicseréltek: már - vár. Egy  

újabb értelmes szó lett belőle.  

K. -  Megváltozott betüt piros pont jelöli.  

Nézd végig gondosan a leirt szavakat! Folytatnod kell ön-
állóan. Igen szórakoztató. Még zálogosdinak is jó. Próbáljátok  

ki! Ha úgy könnyebb, használhatod a mozgatható betüidet is.  
Mindig csak egy betüt szabad kicserélni, ne feledd!  

Ha valamelyik feladattal óra közben elmaradtál most azt  
is befejezheted. Munkalapodat óra végén mutasd meg tanitódnak.  
Minden eredményes munkádért megdicsérlek.  

Mára búcsúzom, tedd le a hallgatót!  

~16 
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KORNYEZETISMERET 
OSSZEVONT TANULÓCSOPORT 2. OSZTÁLY 
Idő: 	10. ciklus 1. önálló óra 
Téma: 	A természeti környezetről: 

Az élő és élettelen természet 
Tananyag: Térfogatmérés. 

Az edények térfogatának mérése különböző egy-
ségekkel: golyókkal, rudakkal stb. A mérőesz-
közök formája, nagysága és a mérések pontossá-
ga közötti összefüggés. 

Előzmény: A nevelő által kijelölt helyen legyen:  
1 db üres léggömb, 1 szál cérna a léggömb nyi-
lásának bekötésére, egy kistányéron pohár, amely 
szinültig vizzel van, mellette egy hosszabb 
szinesrúd. Amikor a tanulók ezt a megfigyelést 
végzik, a magnót leállithatják, majd újra in-
ditsák be, amikor a helyükre mennek. Fontos, 
hogy ismerjék a kocka élei  kifejezést.  /Ez ma-
tematikából ismert anyag.] 
A tanulóknál levő eszközök:  
2 müanyagdoboz az l.oszt.eszközkészletből, 1 mé-
rőszalag, 1 üres papirzacskó kb. 2oxlo cm /író-
szerben vásárolható, vagy technika órán a na-
gyobbak elkészithetik/, szinesrúd készlet, 1 db 
müanyagkocka /az épitődobozból/, munkalap, ce-
ruza, egy szines ceruza 

Az óra időtartama: kb. 25-3o' 

Az óra menete  

- Szervusztok, gyerekek! Ahogy nézem a padomat, úgy gondo-
lom, ma is érdekes lesz a környezetismereti óránk. El-
mondom, mi minden van itt, és ti nézzétek, nektek is 
megvan-e minden! Két müanyagdoboz... egy mérőszalag... 
egy üres papirzacskó... a szinesrúd-készlet... egy műa-
nyagkocka... munkalap... ceruza... és egy szinesceruza 
a javitáshoz. 

Ha mindent szépen elrendeztél, jól figyelj rám! 	5" 
A mai órát közös munkával kezdjük. Tanitótok óra elején 

már kijelölte a helyet, ahol dolgozni fogtok. Elomondom, mi-
lyen eszközt találtok ott, és mit csináljatok vele. Van ott 
egy vizzel telt pohár. Egyikőtök tegye bele a pohárba a mel-
lette lévő szines rudat! Vajon mit tapasztaltok? 

Figyeljetek, még egy feladatot kaptok! Van ott egy üres 
léggömb is. Közületek egy gyerek fújja fel jó nagyra, a többi-
ek figyeljék, hogy növekszik .  Ha már elég nagy, egy valaki 
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kösse be a nyilását! Remélem, ezt az érdekes játékot nem fe-
lejtitek ell 

Ha készen lesztek, gyertek vissza a helyetekre, és te-
gyétek fel ismét a fejhallgatót! 

Tehát előbb a pohárral, majd a léggömbbel dolgoztok! 
Most tegyétek le a hallgatót és fegyelmezetten menjetek! 

/A magnót addig kapcsolják kil/ 5" 
Sikerült a kisérlet? Tedd magad elé a munkalapot! 5" 
Nézd az első feladatot l A keretben a vizzel telt poharat 

látod. Rajzold bele a szinesrudat és azt, hogy mi történt a 
vizzell 	 3o" 

A második üres keretbe rajzold bele a léggömbpt olyan- 
ra, amilyen a felfújás után lett) 	 lo" 

Ird az alatta lévő vonalra, mit fújtatok belei 
Rajzolj és irj 1 	 3o" 

Hagyd abba a munkát! Beszéljük meg, mit tapasztaltál, és 
hogyan dolgoztál! 

Mi történt a vizzel, amikor a szinesrudat beletettétek? 

Gy.  -  Kicsorgott a pohárból, mert csak úgy fért bele a rúd. 
Én a pohár mellé egy tócsát rajzoltam. 

Valóban, először csak a viz töltötte  ki / apohár belse-
jét, azután pedig a viz és a szinesrúd. 

Mitől lett egyre nagyobb a léggömb? 

Gy.  -  Levegőt fújtam bele. 

Honnan fújtad? 

Gy.  -  Már első osztályban megfigyeltük, hogy a levegő mindenütt 
ott van körülöttünk, nélküle nem élnénk. Én jól telesziv-
tam magam levegővel, azután belefújtam a léggömbbe. Ha 
kiengedem a léggömbből, újra itt lesz körülöttem. 

Helyesen válaszoltál. Most nézd meg, mit ittál a léggömb 
rajza alá! 

Gy.  -  Levegő. A szó végén az ő hosszú. 

Tedd félre a munkalapot! 	 2" 
Vedd a kezedbe az üres pa pirzacskót! 	2" 
Ne nyisd szét! Igy összecsukva nézd meg, mit tudnál ezen 

megmérni. Gondolkozz! 	 5" 

Gy.  -  Én megmérném, milyen széles és milyen hosszú. 

Mennyinek becsülöd? Ird a hosszabb és a rövidebb oldal 
mellé! Tedd te is ezt kis hallgató! Becsülj! 	3o" 

Most fogd a mérőszalagot és mérd meg a zacskó szélessé- 
gét és hosszúságát! Ird ró a zacskóra mérésed eredményét isl 

1' 

Gy. -  Kész vagyok! 

110 
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Figyelj, ott az osztályban, hogy mennyit mért Attila és 
mennyit tévedett a becsléshez viszonyitva! 

Gy. - Becslésem: szélessége lo cm, hosszúsága 25 cm. 
A mérésnél: szélesség lo cm, a hosszúság 20 cm. Téve-
désem 5 cm. 

Remélem, te is ügyesen mértél. Ha egy-két cm-t tévedtél, 
még j61 dolgoztál. Mutasd meg óra végén tanitódnak! 

Nyúlj bele a zacskóba! Nyisd szét! 	5" 
Legyél boltos, töltsd tele cukorrall 	2" 
Legyen a szinesrúd a cukor. Fogj hozzá, töltsd tele a 

zacskót! 	 3o" 
Biztosan készen van a boltos. Nézd meg, mennyi szines-

rúd fért bele! Sok? Kevés? 	 2" 
Számold meg a rudakat és tedd vissza megint a dobozba! 

4o" 
l.gy. - Az én zacskómba 3o rúd fért. 
2.gy •  - Az enyémbe csak 2o. 

Az is lehet, hogy a magnós gyerekeknek ennél több vagy 
kevesebb fért. Vajon  miért lehet igy? Gondolkozz! 	5" 

Gy. - Én azt látom, hogy a társam sokkal nagyobb rudakat tett 
a zacskóba, mint én. Talán ezért fért neki kevesebb bele. 

Érdekeset mondtál. Vajon mi lenne, ha pattogatott kuko-
ricát tennél bele? 	 5" 

Gy. - Szerintem abból nagyon sok darab kellene, hogy tele le-
gyen a zacskó. 

Hogy is van ez? Nézzük meg egy kicsit jobban! Tedd magad 
elé a két müanyagdoboztl 	 5" 

Tegyél az egyikbe egy rózsaszin rudat, a másikba egy 
világoskéket! 	 5" 

Nézd meg, igy a két dobozt, és becsüld meg hány rózsa- 
szin, illetve kék rúd fér bele! 	 5" 

Jegyezd fel a munkalapra mennyit becsültéll 
A 2. feladatot nézd 1 	 5" 
Az első doboz alá ird, hogy mennyit becsültél a rózsa-

szin kockáb611 A második doboz alá, hogy a kékből mennyit be-
csültél! 	 3o" 

Mérjük meg, hány rúd tölti ki a dobozok belsejét! 
Töltsd meg az egyiket a rózsaszinü, a másikat a világoskék 
rudakkal! 	 4o" 

Gy. - /közbeszól/ Én j61 meg is rázom a dobozt! 	lo" 

Elkészültél? Számold meg a rudakat! Előbb a rózsaszinü-
eket 1 Ird a pohár alá! 	 3o" 

Gy. - Nekem a rózsaszinüből 2o rúd fért bele! 

Most  a  világoskékkel is  tedd ezt  és szintén ird  a  mun-
kalapra! 	 3o" 
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l.gy. - 14 kékkel tudtam a dobozt megtölteni.  

2.gy •  - Nekem 12 fért bele. 

Néhány db eltérés lehet. Majd megtudod, miért. Hasonlitsd  
össze a becslésedet a méréssel! 
Nézd meg a munkalapon,mit irtál! 	 5"  
Gondolom, nem sokat tévedtél. 

Felelj gondolatban arra, hogy miért fért több a dobozba  

a rózsaszinü rúdból, mint a kékből!? 	lo"  
Jól tudod, ha az a válaszod, hogy a kicsiből több darab,  

a nagyobból kevesebb  darab  fér el ugyanakkora helyen. 
Hogy lehetne pontosabban  megmérni  a poharak belső terét? 

1.gy. - Ha még kisebb egységgel mérnénk, úgy még jobban egymás 
mellé férnének, kevesebb üres hely maradna köztük. 

2.gy. - Folyadékkal is megmérhetnénk.  

Jókat gondoltok, gyerekek. A következő órákon még sokat  

tanultok a térfogatról, sokat mértek majd. Most mér csak egy  
feladat van hátra. A munkalap 3. feladatát nézd!  
A legkisebb szinesrúd rajzát látod ott. Vegyél ki egy ilyen  

kockát a készletből!  
Mérőszalaggal mérd meg az éleit! Tudod, melyek a kocka  

élei? Dolgozz! 	 3o"  
Ird a kocka rajza alá a 3. feladatban a kis vonalra,  

mennyit mértél! 	 20" 

Gy. - Minden éle 1 cm. 

Jól dolgoztál. Olvasd el a kocka rajza melletti szöveget  

is! 	 2o"  
Tedd félre a munkalapot!  
Az óra hátralévő részében játszhatsz. Épitsd fel a rózsa-

szin nagy kockát a padon  lévő  kis fehér kockákból!  
Búcsúzom, a fejhallgatót tedd  lel  

~ zz  
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rózeeszin 

becslés• 	rúd 

munkalap 	környezetismeret 	'ciklus 	ö.6ra 2.00=x.. 

11.4v 1Li  van a léggömbben?lMi történt a vizzel? Rajzolj! 

i 

A levegő, a folyadékok, a szilárd anyagok helyet foglalnak el 
a térben, térfogatuk van. 

mérés • 	rúd 

világoskék 

becslés• 	rúd 

mérés • 	rúd 

Mérd meg a fehér kiskocka három élét! 

A kiskocka minden éle 1 cm. 

-123 
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MATEMATIKA 
OSSZEVONT TANULÓCSOPORT 2. OSZTÁLY 
Idő: 10. ciklus 2. önálló óra 
Tananyag: Osszeg és különbség szorzása 

Forditott szövegü feladatok 
Feladat: - Szorzótáblák elmélyitése. 

- Szorzat felbontása összeg és különbség szorza- 
tára. 

-  Részhalmazképzés. 
- A feladatok figyelmes, pontos értelmezésére 

szoktatás. 
Eszközök: Rudak, logikai lapok, füzet, ceruzák. 
Az óra időtartama: kb. 30' 
A tábla képe: Egy katicabogár rajza, továbbá: 

o Ovagq 

Az óra menete  

Szeretettel köszöntelek benneteket! 
Nyisd ki a négyzetrácsos füzetet! Ird uj sorba egymás mellé a kö-
vetkező számokat! 2, 9, 16, 23. 
Allapitsd meg a sorozat szabályát, majd folytasd a számok irását 
mig el nem éred a 100-at! 	 1' 

Igyekezz az irással! 	 3o" 
Ellenőrizzük a munkát! Milyen sorozat került most a füzetbe? 

Gy. - A kettőtől kezdve hetesével növekvő sorozatot irtam. 

Igen. Hogyan folytattad a munkát a 23 után? 

Gy. - A 23 után a 30, majd 37, 44, 51, 58, 65, 72, 79, 86, 93 
és a 100 következik. 

Megdicsérlek, ha hibátlan a sorozat! 
Ismét új sorba ird a számokat! 60, 53, 46. Allapitsd meg mennyi a 
különbség a szomszédos számok között. Azután folytasd a sorozatot 
mig legalább egy negativ számot le nem irsz. Kezdj hozzá! 	1' 
Cserélj ceruzát! Milyen szabály szerint folytattad a számok irá-
sót? 

Gy. - Mindig 7-tel kisebb számot irtam. 

Igen. Igy a 46 után a 39, majd 32, 25, 18, 11, 4 és a -3 
következhet. Ha tovább is folytattad a sorozatot, azt óra végén 
mutasd meg tanitódnak. Nézd meg figyelmesen mindkét sorozatot! 
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Ha egyikben sem találsz hibát, tegyél piros pontot a lap szélére! 

Biztosan láttál már a kertben vagy a virágok körül a lakás-
ban is katicabogarat. Ugye azt is tudod, hogy minden katicán 7 
pötty van. Nézd,tanitód is rajzolt egyet a táblára! Rajzolj te is 
a füzetbe egymás mellé 3 katicabogarat! Egy bogár kb. 2 négyzet 
hosszuságu legyen! 	 1' 

Elkészült mér mind a három katica? Igyekezz! 	2o" 
Ird a rajz alá szorzással, mennyi pötty van a három bo-

gáron! 	 lo" 
Olvasd fel mit írtál! 

Gy. - 7.3 = 

Igen, mert 7 pöttyöt 3-szor rajzoltál. 
Számitsd is ki, mennyivel egyenlő a 7.3! 

Hány pötty van a 3 katicán összesen? 

Gy. - 21 pötty van a 3 katicán, mert 7.3 = 21 

Több bogarat most ne rajzolj, csak fejben számitsd ki, hány 
pötty lenne annyi katicán, amennyit mondok. Először a bogarak szá-
mát mondom. Ird uj sorba s számokat, és mindegyik után hagyj üre-
sen 2 négyzetet. Irjad! 6, két üres négyzet. 
9, hagytál 2 üres négyzetet? 8, 	4, 	2, 	10. 
Vedd a kezedbe a kék szinü ceruzát! 
Ird mindegyik szám alá, hány pötty van annyi katicabogáron! 
Emlékszel, egy bogáron 7 pötty van! Fogj munkához! 	1' 

Ellenőrizzük, pontosan számoltál-e! A 6 alá 42-t kellett 
irni, mert 7.6 = 42. 	A 9 alá 63-at, a 8 alá 56-ot, a 4 alá 28- 
at, a 2 alá 14-et és a 10 alá 70-et. Rajzolhatsz piros pontot a 
lap szélére, ha hibátlanul számoltál. 

Nagyon könnyü feladatot mondok most neked. Ird le a 7 ne-
vét ügy, hogy a nevének egy részét én mondom, s te egészitsd ki 
a feladatot, hogy egyenlő legyen 7-tel .  Hagyj a sor elején üre-
sen 5 négyzetet! 
A következőbe irjad: 7. Húzd alá fekvő vonallal a  hetest!  A vonal 
alá irjad! 5 + 0, új sor: 4 + 0, alá: 10 - ❑  
A következő 9 -  D.  Egészitsd ki a feladatokat, hogy mindegyik 
hetet érjen! 	 30" 

Ellenőrizzük a 7 neveit! 7 	5+2, 4+3, 10-3, 9-2. 
Mondd el,szorzással hogyan számitottad ki, hogy mennyi pötty van 
3 katicán! 

Gy . - 7.3 

Ird a füzetbe új  sorba:  7.3= 
Tedd le a ceruzát! Rakd ki rudakkal ezt a feladatot, hogy 7.3!15" 

Mondd el hogyan dolgoztál! 

Gy. - Három hetes rudat tettem egymás mellé. Igy a 7 háromszoro-
sát látom. 

Maradjanak ezek a rudak a padon. Olvasd el a füzetből a 7 
első nevét! 

Gy. - 5+2 

12S 
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Hogyan lehetne kirakni rudakkal a 7 háromszorosát, hogy a 

7-nek ezt a nevét, vagyis az 5+2-t vegyük háromszor? 

Gy. - Ezt ugy tudom elvégezni, ha először az 5-ös rudat teszem 
háromszor, majd mellé a 2-es rudat is háromszor. 

Rakd a fekete rudak alá egy sorba az 5-nek és a 2-nek is 
a háromszorosát! 	 3o" 

Milyen hosszú lett a szőnyegnek ez a sora? 

Gy. - Ugyanolyan hosszú lett, mint a 3 fekete rúd, mert a máso-
dik sorba is a 7 háromszorosát raktuk, csak az egyik neve 
alapján végeztük a háromszorosát. 

Ügyesen válaszoltál. Tényleg igaz, az,hogy a 7 háromszoro-
sával egyenlő az 5 háromszorosa meg a 2 háromszorosa. 
Ird le az egyenlőség jele után a rudakról, hogyan háromszoroha-
tod most a hetet! Figyelj, én is segitek! Tehát közvetlenül az 
egyenlőség jele mellé ird! Először az 5-öt raktad háromszor. lo" 
Leirtad, hogy 5.3? Folytasd tovább! "Meg" kitetted a 2-t is há-
romszor. Olvasd el, mit irtál ebbe a  sorba!  

Gy. - 7.3 = 5.3 + 2.3 

Jól van! Tedd le a ceruzát és folytasd tovább a szőnyege-
zést a 7 másik neve alapján! Olvasd fel a 7 másik nevét! 

Gy. - 4+3 

Rakd ki új sorba most előbb a 4, majd a 3 háromszorosát! 3o" 
Hasonlitsd össze a szőnyeg sorait!  Mit tapasztalsz? 

Gy. - Azt látom, hogy a 4+3 háromszorosa is egyenlő hosszú a 7 
háromszorosával. 

Igen. Ezért folytathatod az egyenlőséget. Ird a 2.3 után, 
hogy egyenlő. Ezután ird le a szőnyegről, hogyan háromszorozha-
tod most a 7-et! Figyeld a rudakat! 15" 

Olvasd fel, mit irtál az egyenlőség jele után! Javitsd, ha 
szükséges! 

Gy. - 4.3 + 3.3 

Igen. Készits újabb szőnyegsort most a 7 következő nevéről! 
Olvasd el a füzetből a 7 melyik nevéről rakod most a rudakat! 

Gy. - 10-3 

Emlékszel hogyan kell rudakkal jelölni az elvételt? 

Gy. - Igen. A hosszabb rúdból letakarunk azzal a ruddal, amennyit 
el kell venni. 

Igazad van. Rakd ki új sorba a 10 háromszorosát! 	lo" 
Mind a 3 tizes rudat kitetted már? A 7 nevét úgy mondtad, hogy 
10-3. Ezért most a 3 háromszorosával kell letakarni a tizes rudak-
ból. A letakarást a sor végén kezdd! Tehát a 3 háromszorosát rak-
jad! 	 lo" 

Mekkora maradt a tizes rudak sorából a letakarás után? 	
X26 
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Gy. - Igy ugyanolyan hosszú a narancssárga rudak sora is, mint 
az előzőek. 

Igen. Ha a 10 háromszorosából letakarsz a 3 háromszorosá-
val, akkor egyenlő lesz a 7 háromszorosával. 
Irj egyenlőségjelet a 343-mal után. Ird utána, hogy a rudakból 
hogyan végezted most a 7 háromszorosát! Figyelj, most is segi- 

	

tek! Először a 10-es rudat tetted háromszor. 	lo" 

	

Ebből letakartál 3-szor a 3-as rúddal! 	lo" 
Elkészültél az irással? Olvasd el, mit irtál a 10-3 három-

szorosáról! 

Gy. - 10.3 - 3.3 

Jól figyeld a 7 utolsó nevét a füzetben! Utoljára azt ir- 
tad,  hogy 9-2. Készits újabb szőnyegsort a 9-2 háromszoroséról! 
Vigyázz, a kettes rudakat a letakaráshoz használd! 	4o" 

Hasonlitsd ezt a sort is a többihez! 
Mit veszel észre? 

Gy,- A letakarás után a 9-es rudak sora is ugyanolyan hosszú 
lett, mint a többi. 

Folytasd az egyenlőséget! Ird le számtan nyelven a 9-2 há-
romszorosát! 	 2o" 

Cserélj ceruzát! Olvasom, mit irhattál! /9-2/.3 = 9.3 - 2.3 
Megdicsérlek, ha pontosan dolgoztál! 
A rudakat tedd vissza a helyére! 

Pihenjünk! Hallgass zenét! 

Dolgozzunk tovább! Történetet mondok. Először figyeld meg, 
majd amikor újra mondom ird le  számtan nyelven. Ha a történetben 
nem számot mondok, hanem azt, hogy valamennyi, mit kell majd in-
nod? 

Gy. - A valamennyi helyére keretet kell irni. 

Igen. Figyelj, mondom a történetet! 
Kati és Zsuzsi összeszámlálták a matematikai füzetben levő piros 
pontokat. Mikor megkérdeztem tőlük, kinek mennyi pontja van, Kati 
igy válaszolt: nekem van valamennyi. Zsuzsi azt mondta, hogy  neki 
2-vel van több, mint Katinak, azaz 27 piros pontja van. 
Hány piros pontja van Katinak? Elmondom még egyszer a történetet. 
Próbáld meg közben leirni számtan nyelven! 

Tehát Kati azt mondta, hogy neki valamennyi piros pontja 
van. Zsuzsinak 2-vel több van, mint Katinak. Vagyis Zsuzsinak 27 
piros pontja van. 

Tedd le a ceruzát! Még ne javitsd a munkát, majd csak akkor, 
ha mondom. Hogyan irtad le számtan nyelven ezt a feladatot? 

Gy. - Rajzoltam egy keretet, mert Katinak valamennyi piros pont-
ja van. Azután irtam: meg 2, mert Zsuzsié úgy lesz 2-vel 
több. Ez összesen egyenlő 27-tel. 

Nagyszerüen dolgoztál! Vedd a kezedbe a piros ceruzát, s ha 
nem igy irtad le ezt a feladatot, most ird le, vagy javitsd, ha 

+ 2 	27 szükséges! Mondom, mit kellett irni! n 	=  
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Ha te önállóan is Ugyanigy irtad a-számtani mondatot, te-

hetsz piros pontot a lap szélére. 
Ezt a történetet másképpen is leirhattad számtani nyelven. 

Figyelj csak, mondom, hogyan. Még ne irj! Először keretet irtam. 
Kati piros pontjai helyett. 
Ezután < 2-vel,mint 27. Ugyanis ha Zsuzsi 27 piros pontja 2-vel 
több mint Katié, akkor Kati valamennyi piros pontja pedig 2-vel 
kevesebb, mint Zsuzsié, 

Vedd  a kezedbe a piros ceruzát! Ha nem irtad le ezt a fela-
datot sem, most ird le, vagy javitsd, ha tévedtél! 
Tehát ezt is irhattad számtan nyelven: 	Q< 2 	27 

Ha egyedül is irtad ezt a feladatot, tegyél piros pontot! 
Számitsd ki mindkét feladatot! Ird a keretbe a  megfelelő  szá-
mot ! 	 2o" 

Cserélj ceruzát! Mit irtál a keretbe? 

Gy. - Mindkettőbe 25-t irtam. 

Jól dolgoztál. Hány piros pontja van Katinak? 

Gy. - Katinak 25 piros pontja van. 

Az óra hátralévő részében a logikai lapokkal fogsz játsza-
ni. Olvasd el a táblán levő utasitásokat! Rakd a karikába a meg-
felelő lapokat!  

Ezt a munkát tanitód fogja megnézni. Búcsúzom tőled. 
Viszonthallásra! 
Vedd le a hallgatót, és úgy rakd a lapokat a karikába! 
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MATEMATIKA  
ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORT 2. OSZTÁLY  
Idő: 10. ciklus 5. önálló óra  
Tananyag: Szöveggel adott szabályjáték, kétbemenetelü gép  

a szorzótábla gyakorlására. A hőmérséklet vál- 
tozásának jelölése számegyenesen.  

Feladat: - Szorzó- és bennfoglaló tábla gyakorlása.  
- Szabály felismerése és gyakorlása.  
- Összefüggések megláttatása.  
- Pontos, gyors munkára nevelés.  

Eszközök: Ceruzák, füzet, munkafüzet, vonalzó, logikai  
készlet.  

Az óra időtartama: kb.  
A tábla képe:  

8 7 

36  

1/ 	P  

K 24  

4  

60  12  

	

+63 	7 

\D/ \0  Li 2/  

. 	~ 
	/ 	\ 

+8  

D 63 27 30 42 81 70 16 54  

0 7 9 5 6 9 10 4 9  

4 17 11 

17  \ 	 

Az óra menete  

Szeretettel köszöntelek! Vedd elő és nyisd ki a négyzetrá-
cos füzetedet!  
Szabályjátékkal kezdjük az órát! Előbb hallgasd meg a történetet.  
Kati és Péter a téli szünetben sokat olvastak. Kati negyedik osz-
tályos tanuló, ő naponta hatszor annyi oldalt olvasott mint Pé-
ter, aki másodikos. Hány oldalt olvashattak? Másold le a táblán  
levő első táblázatot! 	 1' 

Figyeld az első  oszlopot!  
Péter 4 oldalt olvasott. Azt mondtam, Kati mindig hatszor annyit  
olvasott mint Péter. Ha Péter 4-et, Kati hatszor 4-et, vagyis  
24 oldalt. Ird be az üres keretbe a hiányzó számokat! 	1' 

Ha van még időd, ird le a szabályt is! 	2o"  
Cserélj ceruzát és hallgasd meg, milyen számokat irhattáll  

A Péter nevének kezdőbetüjével jelzett sorba a következő számo-
kat irhattad: 10, 2, 6. Ezt úgy számithattad ki, hogy ha Kati 60  
oldalt olvasott, Péter hatszor kevesebbet, vagyis a 60 oldalt  
osztanod kellett hattal. 60/6=10. Péter tehát 10 oldalt olvasott.  
Most figyeld a K betüvel jelzett sort, hogy oda mit irhattál.  
54, 30, 18, majd 48 és 42. Ha te is ezeket a számokat irtsd, te-
gyél egy piros  pontot!  

A szabályjáték alatt hagyjál ki 4 négyzetrácsot, az ötödik- 
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nél kezdve rajzolj egy számegyenest! Ugy oszd be, hogy egy rács 
legyen egy egység. Ird alá a számokat is! 	1' 

Olyan feladatokat mondok, hogy a hőmérséklet változásait 
kell jelölnöd a számegyenesen. Figyeld meg, hogyan változik a 
hőmérséklet, ha délelőtt mindig 8 fokot emelkedik, délután min-
dig 6 fokot süllyed! Hogy el ne felejtsd az emelkedést és süly-
lyedést, ird le! 

A számegyenes alatt a negyedik négyzetrácsba a sor elejé-
re ird a délelőtt röviditését, egy d-t és mellé egy e betüt! 
Majd egy 8-as számot, vagyis ennyit emelkedik a hőmérséklet. A 
8-as szám jobb felső részéhez rajzolj egy kicsi karikát, ez a 
fok jele. A 8-as mellett hagyjál ki 5 rácsot és a hatodikba irj 
egy d betüt és mellé egy u-t! 
Ezután ird: 6 fok. Délután 6 fokot süllyed a hőmérséklet. Most 
számokat mondok. Ezeket egymás alá ird! Ezek a számok jelentik 
a reggeli hőmérsékletet, ami délelőtt először emelkedik, azután 
délután süllyed. A 8-as alatt hagyjál ki kettő rácsot és egymás 
alá ird a következő számokat! 

7 fok, alá 9 fok, ez alá 11 fok, majd 6 fok és 13 fok. 
Oldjuk meg az első feladatot együtt. Reggel a hőmérséklet 7 fok. 
Tedd a ceruzát a számegyenes 7-es számára! Délelőtt a fok emel-
kedik. Lépj a 7-ről nyolc lépést előre! 7 + 8 = 15. 
A 15-re kellett jutnod. Hogy jobban lásd a lépést, a 7-ről húzz 
nyilat úgy, hogy a nyil hegye a 15-re mutasson! Figyeld tovább! 
Délután 6 fokot visszaesik a hőmérséklet, tehát a 15-ről lépj 
vissza 6 lépést! Ezt ujra nyíllal jelöld! 
A süllyedést jelentő nyilakat a számegyenes alsó részhez húzd 
meg! Ha a 15-ről visszalépsz 6-ot, a 9-re jutsz. A nyil hegye 
tehát a 9-re mutat. A hőmérséklet este tehát 9 fok. 
Az emelkedést és süllyedést számtan nyelven is le lehet irni. 
Olvassuk le együtt a számegyenesről! 7 + 8 - 6 = 9. 
Ird le te is! 
A 7 -es szám mér le van irva, irjad tovább! +8  -  6 = 9. 
Jelöld a számegyenesen és ird le számtan nyelven, hogy mennyi 
lesz a hőmérséklet délben és este, ha reggel 9 fok, 11 fok•és 
15 fokot mutat a hőmérő. Ezeket a számokat irtuk le. Fogj hozzá! 

2' 
Cserélj ceruzát és kövessük együtt a nyilak irányát! 9+8 

fok emelkedés, a nyil a 17-re mutat. 17-ről visszalépünk 6 fokot, 
a nyil a 11-re mutat. A reggeli 11 fokról indulva 8 fok emelke-
dés után a 19-re jutottál. A 19-ről visszaléptél 6 fokot, s a 
13-ra jutottál. A 6-ról indulva a 14-re, majd vissza a 14-6, 
azaz 8-ra mutat a nyíl. 13+8=21, 21-6=15, tehát 15-re jutottál. 

Ha te is ezeket a számokat jelölted, megdicsérlek! 

Továbbra is a füzetben dolgozunk. Nézz a táblára! Két gé-
pet látsz összekapcsolva. Figyeld meg az első gépen 2 számot do-
bunk be. A négyszöggel jelzett nyiláson bedobott számot elosztja, 
a körrel jelzett nyiláson bedobott számmal. Az eredményhez a má-
sodik gép mindig hozzáad 8-at. Rajzold le a gép melletti táblá-
zatot ! 	 4o" 

Figyeld az első oszlopot! 63:7=9. A második gép a 9-hez 
8-at ad, ami egyenlő 17-tel. A háromszöggel jelzett nyiláson a 
17 jön ki. Számold ki és ird be a hiányzó számokat! 	2' 

Ha van még időd, ird le a szabályt is! 	3o" 

Cserélj ceruzát, figyeld, mit irhattál: 14, 15, 17, 15, 12, 
14. Ha te is ezeket a számokat irtsd, rajzolj egy piros pontot! 
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Zárd be a munkád egy egyenessel! 	 lo" 
Tedd helyére a füzetedet! 

Nyisd ki a munkafüzetedet a 48. oldalon! 	2o" 
A lap alsó részén levő feladatot oldd majd meg. Tedd az uj-

jad a nyolcra! Húzd fel az első pettyben levő 4-re! 
Figyeld meg, hogy minden pettybe 4-es szám van irva, csak minde-
gyikkel más müveletet kell végezni. Először a 8-hoz a 4-et hozzá 
kell adni, azután a 8-ból el kell venni, majd a 8-at 4-gyel szo-
rozni, azután a 8-at 4-gyel osztani, majd megnézed, hogy a 8-ban 
hányszor van meg a 4. Végezd el a  feladatokat!  
Ird az eredményt oda, ahova a nyíl mutatja! Figyeld meg, hogyan 
változik az eredmény, ha ugyanazzal a számmal 5-féle müveletet 
végzel! Fogj hozzá! 	 1' 

Rajzolj mindegyik müveletről valamit a vastag vonal másik 
oldalán levő részre! 	 4o" 

Cserélj ceruzát és figyeld, milyen eredményeket irhattál! 
8 + 4 = 12 8 - 4 = 4 8 . 4 = 32 8/4 = 2 8 : 4 =2 
Megfigyelhetted, hogy most a legnagyobb számot akkor kaptad, ha 
szoroztál, a legkisebbet, ha osztottál. 

Csukd be a munkafüzetedet és tedd a helyére! 	lo" 

Készitsd elő a logikai készletet! 	lo" 
Tegyél a karikába minden olyan lapot, ami nem nagy és nem piros. 
Ezt a munkád majd tanitód nézi meg. Fogj hozzá! 

Viszonthallásra! 
Vedd le a hallgatót! 

411 
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KÖRNYEZETISMERET 
ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORT 2, OSZTÁLY 
Idő: 	10. ciklus 2. önálló óra 
Téma: 	A természeti környezetről 

Az élő- és élettelen természet 
Tananyag: Szilárd anyagok térfogatának mérése vizkiszo-

ritással. Azonos térfogatú anyagok közül me-
- lyik a nehezebb? 

Előzmények: A nevelői asztalon: /vagy más kijelölt he-
lyen/ legyen egy mérőhenger, amit előző órákon 
készitettek vagy a felső tagozat fizika szer-
tárából kértek, benne 5o-6o ml viz, 
Szükséges egy fahasáb, 1 hurkapálca /a tavalyi 
(.oszt, készletből/, egy ugyanolyan térfogatú 
burgonyadarab és egy mérleg. Fontos, hogy a 
folyadékok térfogatának mérésekor a vizszintes 
fogalmat megértsék. Amikor a tanulók a nevelői 
asztalhoz mennek kisérletezni, tanitójuk kisér-
je figyelemmel őket és szükség esetén segitsen 
nekik a munkában és a tapasztalatok megfogalma-
zásában. Bizzon meg egy csoportvezetőt. 

A  tanulók padján: 2 db átlátszó pohár kb. dl-
esek, az egyik félig vizzel, a másik "üres", 
1  db fahasáb, /szintén a tavalyi készletből/, 
egy kisebb burgonya vagy burgonyadarab, amelyik 
belefér a pohárba, de térfogata nagyobb legyen 
mint a fáé, 1 db hurkapálca, munkalap, ceruza, 
szinesceruza, 1 dl-es mérőhenger, filctoll. 

Az óra időtartama: kb. 35-4o' 

Az óra menete  

Köszöntelek benneteket( A mai környezetismereti óránkon 
szükséges eszközöket sorolom fel. Nézd meg, ott van-e minden a 
padon! 2 db pohár, az egyik félig vizzel, egy fahasáb, 1 bur-
gonya, egy hurkapálca, munkalap, ceruza és egy szines ceruza 
a javitáshoz. Ha valamid hiányzik, pótold, várok egy kicsit. 5" 

Kezdjük a munkát! Vedd a kezedbe azt a poharat, amelyik-
ben nincs folyadék! 	 3" 

Vizsgáld meg jól, és gondolatban sorold el a pohár tu-
lajdonságait. 	 lo" 

Minden  érzékszerveddel vizsgáld, ahogy első osztályban 
már tanultad! 	 lo" 

Attila, mondd el, hogyan dolgoztál és mit tapasztaltál! 

l,gy.  -  A poharat nyomkodtam, igy  éreztem, hogy  kemény.  A kezem-
mel érintettem és azt éreztem, hogy sima és hidegebb, 
mint  a bőröm. Átlátszó ás szintelen. Henger alakú. 

43?„ 
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Ha ott az osztályban elfelejtetted ezeket a tulajdonsá-
gokat megfigyelni, ellenőrizd, hogy Attilának igaza van-el 4" 

Tedd le a poharat úgy, hogy közben még megnézhesd! 	2" 
Vedd magad elé a munkalapot és fogd a ceruzád! 	2" 
Kérdéseket teszek fel és te irásban válaszolj! Figyelj, 

mit válaszolhatsz! Milyen a pohár szine? 	2" 
Ha megállapitottad, ird a munkalap első feladatához! 25" 
Mi van a pohárban? Most is csak egy szót irj! 	25" 
Tedd le a ceruzát, és fogj szinest a kezedbe! 	4" 

Nézzük meg, hogy dolgoztál! Ha tévedtél, húzd alá a szót! 

l.gy. - Az első szó: szintelen. 
A második: levegő - először azt hittem, hogy az üres 
pohárban nincs semmi. 

Te is ezt irtad? A helyesirást is ellenőrizd! Tanitód 
felirta a két szót a táblára. Davits, ha hibáztál! 	2o" 

Attila, hogy tudnád bebizonyitani a gyerekeknek, hogy az 
"üres "  pohár nem üres 

l.gy. - Mi úgy jöttünk rá, hogy megpróbáltuk a szájával lefor-
ditott poharat a vizbenyomni és igy megtölteni vizzel. 
Ez nem sikerült. Nem ment a pohárba viz, mert levegő-
vel volt tele. Végül tudod, hogy sikerült? A poharat 
kicsit ferdén tartottuk, hogy a levegő ki tudjon jönni, 
a viz kiszoritotta. 

Igen, igy egyszerüen meggyőződhetünk arról, hogy a leve-
gő is helyet foglal el, van térfogata. 

Nézd meg az előtted lévő két poharat! Melyikben van több 
levegő? 	 2" 

Emeld fel azt a poharat! 	 2" 
Jól gondolkoztál, ha azt tartod, amelyikben nincs viz. 

Tedd le és figyeld a másik poharat! Mennyi viz lehet benne? 
Becsüld meg! 	 lo" 

Az elmúlt órákon ilyeneket már csináltál. Mennyi lehet 
benne? Jól jegyezd meg amit gondolsz! 	5" 

Hogy győződhetsz meg arról, hogy jól becsülted-e? 

l.gy. - Megmérem. 

Jó. Nézz körül a padodon és válaszd ki azt az eszközt, 
amivel megmérheted a viz térfogatát. Dolgozz! Mérj! 	1' 

l.gy. - Én elkészültem. Egy kicsit tévedtem. Többnek gondol-
tam, mint amennyi az igazság. 1 dl-nek becsültem és 
csak kb. 7o ml volt. 3o ml-vel kevesebb. 

Melyik eszközzel mértél és hogyan? 

l.gy. - Én a vizet a mérőhengerbe öntöttem, és leolvastam hol 
áll a viz szintje. 

2.gy. - Én a dl-essel mértem, kicsit több volt mint fél dl. 
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Ügyesek voltatok. Remélem, neked is kb. ennyi lett a mé-

rés eredménye. Óra végén beszéljétek meg, ki mennyit becsült 
és mennyit tóért l 

Most tegyél rendet a padon! Ontsd vissza a mérőhengerből 
a vizet a pohárba! 	 15" 

Mit gondoltok, a szilárd tárgyak is foglalnak el teret? 2" 
Igen, van térfogatuk. Vajon, hogy tudjuk ezt meg? 

Biztosan kiváncsi vagy rá! 
Tedd magad elé a munkalapot! 	 5" 

Nézd  a  2. feladatot! Két fürdőkádat látsz. Gondolj ma-
gadra, mintha te fürödnél! Az első kádat nézd, amikor még nem 
léptél a vizbe! Meddig ér a viz szintje? 

l.qy ;, - Körülbelül a kád felénél van. 

A másik kádat nézd, ott már benne vagy, belefeküdtél és 
a viz hirtelen a nyakadig ér. Vajon több lett most a viz? Hogy 
lehet ez? 	 5" 

l.gy. - Tanitó néni kérem! Én gondolok valamit. Lehet, hogy én 
nyomtam fel a vizet, mert kellett a testemnek a hely? 

Lehet, de én azt szeretném, ha a magnós gyerekek keres-
nék meg a helyes választ. 

Tehát döntsd el kisérleteid alapján ott az osztályban, 
hogy Attilának a feltevése helyes-e! Azt kérdezi, hogy ő miat-
ta lett-e magasabban a viz a kádban? Játssz egy kicsit! Vedd 
magad elé azt a poharat, amelyikben viz van. Nézd meg, hol áll 
a viz szintje most?! Válassz olyan tárgyat, amelyik belefér 
a pohárba! 	 lo" 

l.gy. - Én a burgonyát választottam. 

Biztosan te is találtál már ®  Még egyszer nézd meg, med-
dig ér a pohárban a viz! 	 2" 

Most tedd a tárgyat óvatosan a pohárba és figyeld a viz 
szintjét! 	 lo" 

Óvatosan vedd ki, majd újra tedd bele! 	lo" 
Mit veszel észre? 

2.gy. - Ha beleteszem a burgonyát, emelkedik a viz, ha kive-
szem, lejjebb megy. 

Vajon mi okozza ezt? Próbálj magadban válaszolni! lo" 

l.gy. - Szerintem a burgonya okozza ezt. Az is helyet foglal 
el a pohárban. A viz csak feljebb tud emelkedni, mert 
a pohár nem engedi máshová. 

Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Akkor most gondolkozz 
azon, igaza volt-e Attilának, amikor azt mondta, hogy ő nyom-
ta ki a kádban a vizet?! 	 5" 

2.gy. - Igen. Jó1 sejtette.  Az ő testének is van térfogata, a 
burgonyának is. 

134 
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Meg is tudjuk mérni a szilárd testek térfogatát. Most ez-

zel próbálkozzunk. Jelöld meg filctollal a pohárban levő viz 
szintjét! 	 lo"- 

Tedd a fahasábot abba a pohárba, amelyikben viz van! 
Mi történik a vizzel? 

l.gy. - Most nem emelkedik, mert a fakocka úszik. 

Igaz. Vedd segitségül a hurkapálcát. Nyomd bele a fát a 
vizbe! 	 2o" 

Mennyit emelkedik a viz szintje? 	lo" 

l.gy. - Csak egy kicsit, nem tudom pontosan megállapitani. 

Ide is rajzolj a filccel egy vonalat! 	lo" 
Tedd félre a  poharat! 	 5" 
Megint a munkalapot vedd magad  elé! 	5" 

Nézd a 3. feladatot! Nézd az első poharat! Megjelöltem a viz 
szintjét, ha nincs benne a test. Látod azt a kis vonalat? 
Most rajzold a vizbe a fadarabot és jelöld vonalkával, hogy 
hol van most a viz szintje! Dolgozz! 	 5o" 

Elkészültél? Vedd ki a fadarabot a pohárból! 	5" 
Most a burgonyával tedd ugyanezt! Figyeld a viz szint-

jét mielőtt beleteszed a krumplit! Azután meddig ér? Rajzold 
a munkalapra a 2. pohárban! 3o" 

2.gy. - Nálam majdnem kiszalad a viz a pohárból! 

Vajon miért? 

2.gy. - Ugy gondolom, a nagyobb test nagyobb helyet foglal el, 
ezért nyom ki több vizet a helyéből. 

Igy van.  
Most megmérjük egy-egy tárgynak mekkora a térfogata. Ezt 

majd közösen végezzétek el ott, ahol tanitótok mondta. Előbb 
a munkalap 4. feladatát nézd! 	 5" 

ihletet kaphatsz a méréshez. Mérőhengert mér biztosan 
láttál. Olvasd el, mi van a henger mellé irva! Az alsó számnál 
kezdd! lo ml... Tovább folytasd egyedüli 	4o" 

Kész vagy? Jól figyelj, mert kicsit hosszan mondom a to-
vábbi feladatot) Tanit6d megmutatta 6ra elején hová kell men-
ned mérni. Ott találsz majd egy ml-s beosztású mérőhengert, a-
melyikben viz van. Mellette van egy fahasáb és egy burgonyada-
rab. Mérjétek meg előbb az egyik, aztán a másik térfogatát! 
Ha ezt leolvastátok a mérőhengerről, jegyezzétek be a munka-
lapra az utolsó feladathoz! Valami érdekességet is rejteget 
ez a . feladat. Ha ezt észrevettétek, a mérlegen is mérjétek meg 
a két testet! Vajon, melyik a nehezebb? 

Búcsúzom, tedd le a fejhangatót! 

13S 
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3  Meddig nyomja ki a test a vizet? Jelöld a viz szintjét, ha  belerajzoltad a testet !  

fahasáb  

4.  
1 dl •  100  ml  

burgonya  

A fahasáb kiszoritott 	ml vizet,  

136  
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KCRNYEZETISMERET  

ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORT 1. OSZTÁLY  

Idő: 	18. ciklus önálló óra  

Téma! 	Az élő természet  

Tananyag: Az évszakokról tanultak összefoglalása  

Feladatok: Az évszakok jellemzőinek összegyüjtése,  

a négy évszakba való behelyezése.  
Uj helyzetben, új formában biztos ismeret  
alkalmazása.  
Összefüggések megteremtése - megfigyeléseik,  

emlékképeik megszilárditása.  
A természet szeretetére nevelés.  

Eszközök: munkalap, különböző szinesek, grafitceruza,  

kinyirt szókártyák boritékban, 0116, ragasztó,  

kéztörléshez ruhadarabka  

Időtartam:  37'  

KARTÁRSAKNAK!  

- A tanulók ezen az órán csak az 1-es és 2-es számú szó-
kártya csikokkal dolgoznak. Ezt a két külön nyirt csi-
kot teljes hosszúságban adják eléjük. Ezeknek a továb-
bi nyirása az órán történik.  

- A 3-as és 4-es csik szavai mér szókártyákra nyirva le-
gyenek egy boritékban. Ezzel a szókészlettel tovább  
gazdagitható a táblázat: pl. O. anyanyelvi órán is.  

- A tanulók munkáját, kérjük csatolják év végi beszámo-
lójukhoz.  

A foglalkozás menete  

Signal.. .  

Szeretettel köszöntelek ezen a szép tavaszi napon, bár  
nem tudom, nálatok most milyen az idő. Remélem kellemes.  

A hetes vagy a napos biztosan elmondta már észrevételeit,  
megfigyeléseit En azonban a te megállapításodra vagyok kiván-
csi. A munkalap 1, feladatában a mai nap időjárására érvényes  

kifejezést húzd alá! 	 5o"  

Feladatodat tanitód ellenőrzi.  
Akármilyen is az időjárás, egy érdekes sétára hivlak.  

Ezen az órán nemcsak a mai napról beszélünk, hanem arról a ke-
rek esztendőről is, amit az 1. osztályban töltöttél eddig és  
töltesz még otthon a nyár végéig A munkalap segitségével tesz-
szük meg ezt a sétát. A nagy útra dalcsokorral indulunk. Nézd  
csak! A négy sarokban számozott körökben ábrákat látsz. 	 ~~t 
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Hallgasd a dalokat figyelmesen és közben mutass arra a 

képre, amelyikkel kapcsolatban van a dal. 

Szőlő érik ,,, 

Hull a h6, hull a h6 ... 

Pattan a rügyecske az ágon... 
Sokat arattam a nyáron.., 

1.versszak 
1.versszak 
1.versszak 
1.versszak 

2.o.dal 
2.0 .da 1 
4.o .dal 
4.0 .da l 

Találtál-e minden dalhoz képet? A dalokat megismételjük 
és közben az üres keretbe neked kell emlékeztető képet rajzol-
nod. Könnyü lesz a dolgod, a pajtások segitenek. Különösen a 
harmadik dal szövegét figyeld, mert az a kép hiányzik! 

/A dalok ismétlése.../ 

Igyekezz a rajzzal! 	 4o" 

Aki figyelt, a hármas számú körbe egy rügyező ágat rajzolt. 
Az évszakok megállapitása sem lesz nehéz. Az emlékeztető képek 
fölé a viz5tintes vonalakra ird le a négy évszak nevét! 	1'20" 

Vegyük sorra! Ősz... A sokfélé szőlő és gyümölcs szürete-
lése ekkor történik. Tél... Hóemberrel csak ilyenkor találko-
zunk. Tavasz... A duzzadó rügyek, a virágbeborult fák tavaszi 
jelenségek. Ez volt a hiányzó kép. Sikerült ábrázolni a tavaszt? 
Ezt irtad fölé a vonalra is? Rajzolhattál fecskét, hóvirágot is. 
Ha igy van, helyesen dolgoztál. 
Nyár... Nagy a meleg. A hőség megérleli a búzát, lehet aratni. 
Vedd a kezedbe a barna szinest ! 	 5" 

Az őszre emlékeztető kép alatt - a nyíl meghosszabbitásá-
val - húzz egy hosszú vonalat lefelé a következő évszakhoz! 

A télhez érkeztél. Cserélj szinest! Én a kéket venném 
a kezembe. 	 5" 

Indulj a nyíl irányában! 	 5" 
Már meg is érkeztél a tavaszhoz! Zöldell a határ. 

Legyen ilyen szines a kezedben! 	 5" 
Ezzel - lentről felfelé - húzz vonalat a következő év-

szakhoz! 	 lo" 
Lassan vége a tavasznak, közel van a nyár, alig néhány 

hét. Ezt az évszakot otthon töltöd, tanulás nélkül. Igy lesz 
teljes egy esztendő, egy év. Az érett búzakalász, a ragyogó nap-
fény szine a sárga. Vedd a sárgát, és kösd a nyarat ezzel a 
szinnel az őszhöz! 	 lo" 

Azután újra kezdődik elölről, s igy múlnak az évek a négy 
évszak váltakozásával. "Mint valami pontos óramü: forog az esz-
tendő. Az élővilág pedig mutatja az idő múlását: tavasz, nyár, 
ősz, tél..." /Ténagy S. Madárnaptár, virágóra/ 

Tudod-e, hogy kb. 3 hónap múlik el, amig ránk köszönt egy 
újabb évszak. 

Az 1-es számú kis keret mellett bal oldalon barna szinü 
betüket látsz. Forditsd magad felé a munkalapot! 	5" 

5 f4 
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Barna szinessel ird a vonalakra az őszi hónapok nevét! 

A kezdőbetük ott sorakoznak, folytasd az elkezdett munkát! 
Igyekezz! 	 1' 

Igazits a munkalapon! A téli hónapokat kék szinnel ird 
a kék vonalakra! 	 1' 

Márciussal köszönt ránk a tavasz. Ismét forditanod kell 
a munkalapon. Zölddel ird a tavaszi hónapokat a zöld  vonalakra!  

1' 

Forditsd úgy a munkalapot, hogy el tudd olvasni halkan a 
sárga szinü szavakat! 	 5" 
Nem mindenki tudja még a nyári hónapok nevét: június, július, 
augusztus. 

Ellenőrzéshez újra körbeforgatjuk a munkalapot. Milyen 
hónapok tartoznak az egyes évszakokhoz? 

Ősz: szeptember - október - november. 
Tél: december - január - február. 
Tavasz: március - április - május. 
Nyár: június - július - augusztus. 

Állitsd \dssza a munkalapot! 	 5" 
Ma meglátjuk, ki tud többet az évszakokról. 

A II. feladatban számozott mondatokat olvashatsz, amelyek az 
egyes évszakokra jellemzőek. Ird a vonalakra a megfelelő évszak 
nevét! 	 2'2o" 

Figyelj és kékkel javits, ha szükséges! 
Tavasz, tél, nyár, ősz, tél, nyár és végül tavasz. 

A munkalap másik oldalán egy táblázatot látsz. 	5" 
A négy évszak nevét is megtalálod. Ha elolvassuk az első két 
vizszintes sort, már kitalálhatod, mi lesz a feladatod. 
Kezdjük az olvasást a nagybetüknél! 

MILYEN VÁLTOZÁS TÖRTÉNIK A TERMÉSZETBEN? - tavasszal ..., 

nyáron..., ésszel,.., télen... 
A függőleges sorban elől a lap szélén pedig megtalálod, hogy 
az időjárás hatására hogyan változott a növények, az állatok  
élete, az ember munkája, szórakozása. 

A kinyirt szókértyákat, ha a megfelelő kis négyszögekbe 
helyezed, az egész esztendő elédtárul. Kezdjük a munkát! 
Vedd a kezedbe az 1-es számú hosszú szókártya csikot! 	5" 

Keresd meg a sor végén: lassú melegedés... lassú melege-
dés! Vedd az ollót és nyird le! 	 lo" 

Melyik évszakban kezd(ídik az olvadás, a levegő és a föld 
lassú felmelegedése? 	 5" 

Tedd az első négyszögbe, a tavasz alá, az időjárás mellé 
ezt a szókártyát! 	 5" 

Nézd újra a hosszú csikot! Olvasd el az utolsó szót! 
Melyik évszak időjárásra illik? 	 5" 

Nyird le ezt az egy szót, és tedd ahhoz az évszakhoz! 15" 

Jól döntöttél, ha a nyári évszakhoz tetted. Hőség csak 
ilyenkor van. 	 5n 

139 
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Egy újabb hosszú szókártyát kell lenyirnod. Olvasd csak 

el! 	 lo" 
A nyári forróság után melyik évszakban fordul hidegebbre 

az időjárás? Tedd a megfelelő évszakhoz! 	5" 

Bizony, ősszel hüvösödnek és rövidülnek a nappalok .  Reg-
gelenként deres a fü, éjszakánként talajmenti fagyok is vannak .  
Fokozódik, erősödik a hideg. Olvasd el a sor végén azt a rövid 
szót! 5" 

Melyik évszak időjárását fejezi ki? Könnyü kitalálnod, 
Nyird le és tedd a helyére! 	 lo" 

A jég, a hó, a fagy téli jelenség, biztosan jól oldottad 
meg ezt a feladatot is. 

Tedd le az ollót! 	 5" 
Olvassuk el a négy évszak időjárását a szókártyáidról! 

Tavasszal: lassú melegedés; nyáron: hőség; ősszel: hüvösödik; 
télen: fagy. 

Vedd a ragasztót, csavard le a tetejét! Óvatosan bánj ve-
le!  Ezt a négy szókártyát ragaszd le ezekbe a négyszögekbe. 
Csak nagyon pici ragasztót tegyél a szókártyák hátuljára! 

Ugy helyezd el őket, hogy óra végén még minden négyszögbe 
ragaszthass újabb szókártyákat. Dolgozz! 	l'lo" 

Csavard rá a kupakot, töröld meg az ujjaidat! 	2o" 
Látod? Készen vagyunk az első négyszögekkel, az időjárás szava-
it  már elhelyeztük. 

Folytassuk a munkát! Olvasd el a sor végén az utolsó 
szót! 	 5" 

Nyird le! 	 lo" 
Ez történik a növénnyel a lassú melegedés hatására. 

Melyik évszakban? Tedd oda! 	 5" 
Nyirjál]most le egymás után három szót és helyezd el az 

újabb üres négyszögekbe! Dolgozz, megvárom! 	4o" 

Mondom a helyes megoldást. Nézz a munkalapra! A lapszé-
léről olvasom a táblázat második sorát: A növény...tavasszal 
rügyezik; Nyáron érik a sok gyümölcs, a gabona. A megérett gyü-
mölcs, az elszinezőődött falevél ősszel lehull. A növényvilág 
télen: pihen. 

Vedd a ragasztót és ismét ragaszd le ezt a négy szót! 
Dolgozz tisztán és igyekezz! 	 l'lo" 

Remélem, az ujjaid nem ragadnak, jól megtörölted! A ku-
pak is a helyén van? 	 lo" 

Cnállóan dolgozol tovább. Az első hosszú szókártya csik-
ból már csak két szó maradt. Az egyik az állatokkal kapcsola-
tos, a másik az emberrel. Nyird szét az ollóval és keresd meg 
a helyüket a táblázatban! Megvárom! Igyekezz! 	2o" 

Megtaláltad a táblázat első oszlopát? A madarak tavasszal 
javitják és rakják újra fészüket a fán. Búvóhelyüket, odujukat, 
vackukat ekkor bélelik friss füvel, tollal, szőrrel az állatok, 
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igy várják fiókáikat, kicsinyeiket. 
A fészekrakás  tehát az első oszlopba, fentről lefelé a 3. ü-
res négyszögbe került. A nyaralás az ember nyári szórakozása. 
Ezért a nyári évszak 4. sorába került ez a szókártya: nyaral.  

Tedd magad elé a 2-es számú hosszú szókártya csikot! 5" 
Az ollóddal nyird szét a szavakat a vonalak mentén! 
Dolgozz, megvárom! 	 5o" 

Olvass el egy szót és keress neki üres helyet! Azt fi-
gyeld, emberre vagy állatra vonatkozik-e, és melyik évszakban 
történik! Kezdheted a munkát! 	 1' 

Sok szókártya van-e még a padon? Folytasd tovább a sza-
vak elhelyezését a táblázatban! 	 3o" 

Figyelj rém! Azokat a szókártyákat, amelyeket a táblázat-
ba elhelyeztél, ragaszd le. Igyekezz! 	 1' 

Hagyd abba a ragasztást, zárd le a kupakot! 	4o" 
A kimaradt szókártyákat tedd a boritékba! 	lo" 

Sokat dolgoztál, hallgasd meg a következő verset és köz-
ben nézd a táblázatot! 

Raggamby András: Tavasztól tavaszig c. verse 

Neked melyik a kedvenc évszakod? 	5" 
Miért? 	 lo" 

Nézd a IV. feladatot! Olvasd el! 	25" 

Megértetted, mi lesz a munkád? A cim a te kedves évsza-
kod neve legyen. Irjál 1-1 mondatot az időjárásról, a növények, 
állatok életéről. Az emberről, az évszak szépségéről se feled-
kezz meg! 

Búcsúzom, de mielőtt letennéd a hallgatót, elmondom a 
feladatok sorrendjét: 

- irjál okosan és szépen a kedvenc évszakodról, 
- ha marad időd, lerajzolhatsz egy évszakot. 

Láss munkához, a hallgatót leteheted! 

441 



Ird a vonalra azoknak az  

évszakoknak a nevét, amelyekre  

egy-egy mondat jellemző!  

Melegebben süt a nap.  

Szállingózik a hó.  

UNKALAP  

  

KÖRNYEZETISMERET 1.o18. ciklus Ö. óra  

 

Mai időjárás:  

hüvös az idő, süt a nap, szélcsend van, esik az eső,  

borult az égbolt, fúj a szél, fújdogál a szellő  

Dörög és villámlik, szakad  
az eső.  
Hüvös szél sodorja a leveleket . 

Befagyott a tó.  

Forrón tüz a nap.  

Enyhe szellő fújdogál.  

	~ 
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IU.Mil  en változás törtenik a terméi 

Az 
időjárás: 

tavasszal nyáron 

A növény: 

Az állat: 

Az ember 
munkája: 
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Raggamby András 

TAVASZTÓL TAVASZIG 

Itt 	a 	tavasz, Fiúk, 	lányok Elmúlt a 	nyár, Megjött 	a 	tél 
Fut 	a 	tél, Itt 	a 	nyár, Itt 	az 	ősz, Hujja-hó! 
Kis méhecske Forrón 	tüz a Kampósbottal Nagy pelyhekben 
Döngicsél. Napsugár. Jár a 	csősz. Hull a 	hó, 
Vidul, 	zöldül Aratógép A présházban S a dombocska 
Fa 	és 	fü, Zakarol, Must 	csorog, Tetején 
Szól a madár: Cséplőgép búg Forrnak mér az Szánkázunk majd, 
Trülülü. Valahol. Uj 	borok. Te 	meg 	én!... 

Patak ballag Patak partján A kék szilva Kavarognak 
A 	réten, Kis 	berek... Rád 	nevet, A szelek, 
Fátyolfelhő Fürdenek a Alma, 	körte Vacognak a 
Az égen. Gyerekek, Integet. Verebek. 
Hintázik a S madárfészkek Hamvas szőlő Boldog a 	sok 
Pillangó, Belseje Jaj 	de 	jó, Kis ember: 
Szól egy harang: Fiókákkal Hozzá 	kenyér , Karácsonyt hoz 
Gingalló. Van 	tele. Friss dió. December. 

Kósza 	szellő Legelészik Ott 	hántják a Hóembert 	is 
Dudorász, A gulya, Tengerit, Csinálunk, 
Furulyázik Szépen szól a Krumplit 	szednek, Hógolyózhatsz 
A juhász. Furulya.  Nézd, 	emitt. Minálunk... 
A friss szántás Száz 	kis tücsök S ez a 	lárma Nézd, 	a 	patak 
Fekete, Hegedül, Micsoda? Befagyott!... 
Béka 	harsog:  Kútgém busul Kirándult az Sikánkózzunk 
Brekeke. Egyedül. óvoda. Egy 	nagyot! 

Illatozik  Az ég boltja Sárgulnak a Langyosodni 
A virág... Csupa 	kék, Levelek, Kezd a 	lég, 
Jaj, 	de 	szép 	is Nem 	esett 	már Lassan mind-mind Eltünik a 
A világ! Csuda 	rég. Lepereg. Hó, 	a 	jég, 
Kis 	pajtások, De a 	szél már Elnémul a S mire a Nap 
Előre!  Port 	kavar: Sok madár, Kiragyog, 
Fussunk ki a Nyakunkon a Fecske, 	gólya Szói a 	tavasz:  
Mezőre! Zivatar. Messze jár. Itt 	vagyok! 
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Easiket a aaaavakat a ni nyelvankbsaa ► is hasonlóan *MEW.  

saüiv oredo til szavak.  

cizias.° Z3óp az oroszon 	a azlcsvik s  a :3z é`i'b, horvit, lea.  

gy=f
.
y , br31etir, ckrAn us tzz46. több mils  asáp.  

Lxcknek a népeknak a nyolve a sz ietv nyelvek usa_ asi,jAhwz tar-.  

t oz3.k, As tL' bbó.kevá.st,ó  hason 3.i t czyiniara.  

Az  orosz nya.+iv volt a n+6pOk nagy  vazér,ránol:, ;.€xr2itn?k a asycalve.  

. ~. Sar+sX jar tunilibars több alut solo nip 6s  nyo tv $1, az orosz  

nyolvet amonban rainde:ű:3 isaeri a :.izoviv tas;i.ótarz , As  ocyro trig  

ben tosoi,jAic viir€eazerto.  
: _rdweae az aaxyaxYy«ly4;nkün 	m3i.sii: nyelvot is tanulni. Sok  

tisazsA6 van abban a aitonx3íiailasu f  hoay abiur nyelvet tudsz, arry_  

tayi amber vamp. Aki Ida.=  aKyo1vot  #nimul, as  arivraltobb losz.  
A  ki$obb réellioo3t, ;Ant pl• aaark;3isit„ nmewnx,akna% is l4r:iil.öuöaa  
hasznos áu saiMa+riesss ma iiársss nwslv taialaulúaa.  
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:iagZitj:itok, uilyc.n Ori3•:a 1084 haegíoz•titcit a nda n7e-iv ~ . 

cubes.- ,eszőciót, ős ti is mcxg tudjátok magy.cwt. ., amit  akartok.  

~ tei►zE4;tia~: ~! ~ e~a 

 

mente %, másik idegen zxye.ivvol is sag  fcsgt<at.  

iamsrxtt~cLni. ~u4ig is rajta, regjak 2oz•zá t  

Az  orosz  nyelv bangaima :Ails, mint a asar,gyraró. ;=zokatlan a wi  

ru.i ~ nkno::, de now= sxáp, 	ritmusú.  

Ha11{-aa;mtoh mog n$ha4ny orosz 	szöveget.  

:.:l.tisi.•s3.€sk a Rópa o. orosz tsLp:=i.:sút halljátok. Bizonyára ismeri-

tek. :r:vvessói:ok ar.taastaacsl a ,,-u_.ka1e.p 4. Icópári.  

/lomesr ili1 kb. 1,5 pore/  

A tcövs táa:oz6 ttir tóne t®gy oi tővsdt kislányról szól.  %S.tya► 

osak a ne vó t tudja a rsccsgmondani a r e:zdZr 	hogy hol  
lakik, azt  nem. Egy acgitá?:.ász 	io1Ui.3 haza,-  

kieGri.  

/1emszríil kb. 10 nztp. /  

— Kax TeQfi 30ByT?  
~- XBTH.  
— A r,ue Tx xmadib?  
— H8 USE.  
- A  3BSio, rAe OH3 =WT.  

Most  pedió  részletett ha►llotoD, a vi.Lágh.irfi orosz zoneszc, ^ír  

rsa 3kc,vs?k.:I.j - IV. 	im..rón.f.5tí4:1á l , am:?iybr^ egy ores:-  
dal dallana 13 szerepel. . .?.t°:lC'wzt'i:zU kAQőt 	rajzon  

hatjátok.  

:iono lo,uozrC#1 kb. 1,5 pore  

liis:aiLibbc. 	' txicgu?.i~:~:,  tanuljuk  wog az orosz í.4;szUz;.us  

frsalioribV  
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, ri skor igy tiidvösOl jt8c ~ jaist  i  
apascTBylire I  

t6te3:'^Y` istoét3.om, Lia,il3 ti 3.m Z-►8zoT kitfndjiifi.íJ$á  

T: 
 

apaDCraytre i .ApíiBCTByLTB I  
Gy:  

13u s,z^6sk.ar az  u:antljuk: 	CliAtInI i  
: iszoait;AtAsrta.! 	':Gtsaor ismátoiJétek :itAnam:  

~ y ;4O =maim  ! AO CmaBm  i 
Gy: x  

T : A4O CauaHma I  

Ssignál mono kb . 1;: rp.  
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MUNKALAP 

°;r  CCCP 



::.3.  __....~ 

..yaw :  OB  

OHa 	ó i o t t8 leaoAiÁ? 1  

`-í c:ntia tmocic  i í: rAe :1x0.1k:.? 30T OR::i.  
.C,te xapaxA1 3? OH  Ea napTe.  

`:.. ienGi.l ztsY it : ;  

3gpaecrayttTe. =palm)  pedaTat  

c luu k tlapc t t  Az ....   fz  . ~p ~ i 

inak  úl öibnyt da mc3yuk  ó i c t- 

Lbrózot6 
 

 kpí: .:akók a.katt 	-.  

enx-u;.etva "~ .  

/kin  n..-1.1no  t/  

Hm J61 4a3nAl tad, akkor az 1. kóp , a 	CtQII  
6a3 a 3. iCbp, a 	RI3sTH 	alatti Zcnr-ikót a's5.i.nE"t:S tc4<i bl' .  

i:3SC3k 442 tilo tt(ilon dÚ1gl%r:.  

A  2. As  a 4. iC$poli ó1 t~Yi.ér]yt 16tsz.  

holyettositad Zója óa .dara novót a~ "ir" n.ftsr.+.°.:yes  

névmiis odaillő alakjával, de mondd ki mind%dt taoruitrtut.  

t'ry: x  

r: Osa mile T.  OR  IISia9?.  
Gy: x 

1..~ róGírta ttmdAtols, hoLy az "v" axouóbycrs r:...:vLuáat a  
fi akna, fLr: iai;ra úcy ian:ui jcúk 	OS 	monk  ia.iucxLl:t ict_,  

a 16,nyocwra, xsúk,i^e azt mondjuk 	OOt 	oak  aitx4 4%.  

To876c.lc macatok o1ó a As. sm .  

viiia8 asikok íCi, molyok Aim•ltzo  

talon  dolgtta ►t. Az  +6:.ottelaut  

nozxótc k  be a  karikákat f ~ st€ 
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*17.11' i 	t, f.;r.l1=:waá. út,.̂ .:.L'12tO Y tt3"3Lhvek4it s.sarnoc.iyit:iale::, a  
..,..~..~.....+.....~. 

.iü:set, lánzokatc Jeiontcr fronev okst  zttueux;;uknez novassi'z~.  

Az  ólvlátzyt 	 fcaaauoso nosaiit tt.}tzit a s~.R.ró Asloa óso.  
órt• a 2:rxt$rosaa 	 ~ ai.i a sub, askl.yo~i  ncxz;: a2  
ólia3siasy, é3~b n,ayaáós~ , a 	,~ úrux . 

Cut a  ::as,yaaelizatot ucgtalá;-,1 o. 7.8. rr=rt'zae'tapcxn is, a 9. zav.  
aye l v tatti, ta _, 6rts3a tat6 	z -~ t pxu:.  Najd  o t: ti tc,.tt u Lvri$ s:'i  
tc3k e. t  

N.Sualfiteia a 2. lz..Spo t! `Zaicar,játok ol a 2Yozzlitartoaó 8z<.rve:+gott  

Itall,eaamitok i:xoc 2-szer a ii- üve: tivezv p/42,' L~a~wilst . 
Psóbsi.::Jektc>k taecértorti 	veal,  s2ó.  

1:45: 	G&`31&HTe,  no  :314.ona~?  
f6.111.:   BOT OM .  
27A5 s 	aiaCKvO•  

No: 	CK.;me, rge JKo.i3a?  
feirfi : 13OT 0Ha.  
nó: 	Cuacsbo.  

33isourIza :azc401Srtattataks a sór.i azt ?;,.órc3oz3 sa re xydbrttS3  s  
hocy hol 	az iskola. A  rc*-.:c3Clr arra4`' a.1 d 	ós rz:* t  

s=61=^1741xti farditástan, 	"IMO  6 ott  vane.  
Lac az ott  va~• . 
Most day 

ww
~

~~~~ 
 ~t~ razz a ,~j~L.Z~6~~`F~."~26d~ti s  3~%~ :7..,Z ,3.~ i.~ i°/f~. TZ{.T'~~-  

~ti~6 a ~ i'`..,;,-'-.  fi t 

Nó s 	CIVIaNTe , Y'A9  mum?  
2002. OM.  

zzv : 	(a iCHÓo.  
: icss t c3.i.•a.sa.`. t 	a sSpFyvE'-c.. t 	3s  2rs2.z6.ttJTs a t&  corfx--  
z£ :a :. :t =Oat 	:3 aa 	Olt 	imavak ri tt; i$r~  

"a" br.t:.ij6t.  
liS:sz6tck at 3. 	t  itt is takarjátok ea a sz€3vczc7.t.  
ikti.:aas s:i t‘ -ik =cc,  ca tf.v :i táiviti 6s 2o L Ulm 	t ti pii.rtsera+,$6+d^  t  
E!s órto !.neszolitek.l  

9y9  



s: 	soxeraH, rAe xapauat? 
ttisss OR  Ha napTe. 
T:  rAe ygeómia 
USA: BOT OH.  

I%o moat  is moGórtattótok, 	vau szó? á tatiitónhisi 

motkórdosstc 2oi, ttvutól, hoi. van a  cos'uza óo a taakA.tyv. 

Zo Z tb,ta  rámutatott ais azt tacYaa.ci ta : "0,  a padasra vane,  i±._ t - 

vo tankürlyvr iii : 0 45,  itt  van".  

Mo s t 2;a~ leas sit l.ciit isoc fdeoc'sztsr , 1c{is.laroa n"sz zó tok a es z ü 

vocot. 

T : 	:joar.:x, rAe Kp :H,-tpl? 
ti'iú: On H.  IíapTe. 
T: 	rZe ygeÓiixK? 

trill: 430T OH.  

C.cjruzava imzsasittok ails a küvot?s; •^;i szavak utolsó l:etti,#ót: 

/lassaa T: 

Mazzé tok az 5. ibrét ! _" z  addle  olisearot.ú .L t gartuo szvd:,i 
1,dagrajtüttiik azokat a  a.y..asaitt#, ar3olyekmak utols6 R:otii- 

Ot i.i.li► koiic:tt ir+.zznotuk. 	hocy kdn:yobb log•yos:3 a  

sslsibi lyt  folt mmr; rui , mdig $a>any $zfival kiariraai to t tí.Iit . 

IYgyol,jótok a szavai., utolsó tseti},idt ós prrdibiljito3c mcc- 

fi...o.apitsr;.i a szabklyt: slat, bogy  mikor 2>assssiltuk az  

QHa 	szót, de mikor az  pg 	szót. Gondolatban 

olvassatok vci.om a szavakat. 

T: 
4.110Tk:1 - OBa 
CT9H8 - Oi3a 
KapT . — OHa 
Iowa  — oxa 
Kap .RADA — ON  
yleóxxx  —  OH  
CTOZ - OH 

.:1K:.' 	- OH 

450 



Most magadban nózd végit; a szavakat u6gegyszor, 6s ha 

kitaláltad a szabályt, akkor töltsd ki ceruzával a ó.sz. 
alatti mondatokat. 

/halk zene  kb. 3o-4o  rap . / 

Gondolom, legalább az egyik  mondatot  sikerült jól kitölte-

ni. 
l:llosivrizaükt A javitás.i-iái radirozd ki a helytelen megol-
dást és ird oda a helyeset. 

iz 1. mondat kiegészitve igy szól: 

"Iia a £cínóv "aR  magánhangzóra vcSgzódi.l:, akkor az 	OHá 
szc3c.zG7_yc;s névmást troli hasznáiiii". 
ma  igy irtad, akkor a mondat utáni 1ar i.rút sziuezd be piros- 
sal, ha neia sikerült, hagyd Uresen. 

/kis szünet/ 

A 2. mondat igy helyes: 

"Ha a fűnév 	saLbangzóra vcígzíídik, akkor az 	OH 

szomólyos nóvmást kell használni". 
Ha jól egószitetted ki a mondatot, itt is pirositad be a 
kis karikát. Ha nem, akkor I a yd iiresen. 

/Zene kb. 10 rup. / 

Foglai juk össze, ausi.t tanultunk. 

Nózzótek a 7. fibráti ICi3vesatótok szemmel 	beszélek.  

:.z orosz fíínevekot 2 nagy osoportba oszthatjuk. Az egyik 
csoportban vannak az ól6l6nyt,  jelont5 főnevek, a másikban 
az 6lottolant  j©lontők. 

Az oroszban minden f ónövnek van n me . 



t r.aacyar nyc:lvtion 	230c#il;bbibáia to  tós nir es. 	t  

csoport: az 61414:xyt jolentó fánc•vrsÍx La 418) az ó.lettc? oi.it  
ia tovább or9:tairaggisatók a atarli.i1i  ezcrint.  

As 416lGnyt ,~c~l~r:t~i i'il,.vakot 2  csepo.A.-tra,  

ós nalsatzilckre n az t2aa t,3uíc , 	t
...
r
... 
 t31

.,.
~
.,.
~
,.,..

c, 	 alapján.  
.~....e. 

amegeiiolt a f61-fit, fiút je3::it.xtí: ft'iev.)ve'r.. HU 	a%av,f,i4,:  

mondani ria,juic "as  az t  14.011 t.2,idib?1,i 	OK  

ilLauac:c a nut,  lányt j o l otitíi f éaacwbl., Ma azt  W ;nr,,tz k  

aaodlrhi rájuk *bp akkor  as  Ona zztiiruast busz-  
aá►,i jui..  

Az  4ie:  t  t®lent  j  a  1anty f  anoveket 3 cAaopoor trta oot ttaat„jak.  

Busk 	eddig '.ettaral taratltwatc. Am  11211212nt joleőn...  

ti; fatasvdk zaouá  t a<::outaaa now  ai 6rtelailk, j.a lcntdailk tta  

tarozza mos, ba: .4d13 a  +taó -utolsó bot;:,ja, azaz a vCoaiirt$aca.  

f llarg..e3t a blti►8 ft hgiugatkai v•fgatida i  Cia>.evek, pi . MU  

m8pamm  
Mivel tsi:aYtes9aask, r4juk Ls sat mondjuk: s 	os  

tliicacmizrai[ so  eas aaarnbangaóral VAss6d4 f anovdk pl.  Rapra  
RHBTái  
lsatcia aat mondjak: 

 

Kst a aarhbtyt tagta:.ó2.hatj.4tok r:;vic3ren a 9. nyelvtani  

iik,jiloaatatb b./ jtont,j&iau. Sokszor lehet r4 aaaisaág,  
e:z$rt a:.aposan tainurtzirayotrza6itok at .  

Soot  plhonjiir.lt  t 

gene  kb. lo-2u  

Moat jiümangt ocy ki cai t i  

1b tdani  

Ntizsigtek a nurtkal€ap €3. Abrt`i.j;t! 10 blips* is sai.l:at#a  
irott IMadiktipOhmt iat,jatisk. Y1 ta►1.1 	boar  ea27'1ti  
:i~S~~La 1113ií a 

 
szavalthoz:  

as 	OH 	vat,dy az 	dNK  
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Ha OR 	dkkor F,Sgy j.. E3ei ti ir jatoií o@i'u xUvB.i a  ndomo tbA ,  

ha ONB 
 akkor  2-est.  Lassen olvasom a szavakat,  dol-

gozas tok  í  

Ts  

7. Kamra  
szkinet  

0 .  
szi.ixao  t  

9. CTeHa  
•sf'srt  

10. redmms  

Zeno  

1;11 on+urimaft a ssgo2dás t t jó 	kar ikikad tso .  

Da nom J6, ird sa116 a  Jioáyc ,s asz4mot.  

A  10 tia.,42.atoa tatSax.o1v4rry a kBvotkasx6:  

1,2,2/ 1,1,2/  2 .,IA/ 1  

146geigysstar olQl.visatt  
I,2,?,/ 1,1,24/ 94.8/1  

S+afii.1e111 iisaza May  ts:.d .:.atod vaui, 6s ircl az oredzúny rovat-  

bt. 
 

Otthon olvaimatofc o1 a 9 . az . nyc:.vtta:i3. ti`cjdkoztatv t ,  
6s 	]c+odveteit trcrt,*, timpcercisr.u, 'racy kisdobos foCltü'.a-  

siMS tct6ssuatab szó:aatt €myik ¢yordk soro2  ja az  orosz  

s
yy

o
~~,

►
~

s~rt, 

tud 	 ..
a
.

z

7 ~~ ~,

a

c~

g,

t ~

ptgú 	r.oc~is,Ct tio i~d 

A 

l
.

l

~t
S

y 
a,1s~c

~

,,jb

~~.

t

~L

. 

 -R  Aki ~ `~ Ji11 i3`aa+-.:~7~ao.t.3,ii , ~~t ~`• tl A~.i.~ ~VO  

F:ivia t6sa is sok  viclala pezruu  t ledr . 	J$ ssa+óraikasi+st  I  
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niunkalap 1  
i 	z . 3. 

BOT CTOJI. 

0 
36x rlKmeT  . BOT KHl/iira . I(1pa rivlmeT . 

0 O 
2. 

 

- CxaxclríTe , rAe mKÓJra ? 

- BOT OHa. 

- Cnacvldo  . 

    

3. 
- 36J1TaH , rAe xapaHAám ? 

- OH Ha rrápTe . 

- I'Ae ytréóHrrlx ? 

- BOT OH. 

    

4S4 



mxóJra 	 - 	oHá 	cTexá 	- 	oxá 

xápTa 	 - 	OHá 	xHKra 	- 	oHá 

xapaNAám 	- 	OH 	 OH  

CTOJI 	— 	OH 	mxa4) 	- 	OH 

6. 
Ha a  főnév   magánhangzóra végződik,  akkor  az  

OHá.  -  személyes névmást  kell  használni. 

Ha a  főnév 	hangzóra végződik, akkor az- OH - személy- 

névmást kell használni., 



IAz élőlényt 

9•  nyelvtani tájékoztató. 
jelentő főnév olyan nemű, amilyen az életben, a 

valóságban, s  természetben. A férfit, fiút jelölő főnevek him-

nemüek. Pl. 	-  IOpa  - 	Gyuri 	tanulófiú 

A nőket, lányokat jelölő főnevek nónemüek.  

-36H - 	z6ja 	tanulólány 

Ezt nevezzük természetes nemnek.  

b. 'Az  élettelent jelentő főnév nemét a végződése határozza meg. 

A főnév 

lehet 

élőlé 	' elentó 

TieHHx 

IOpa 

élettelent .jelentó 

Vgződése   szefint 

 nónemü 

OH OH OHa 

jelentése szerint 

himnemü 	nőnemü 

a. 

Himnemüek a mássalhangzóra végződő főnevek. 

Pl.:  CTOJI, xapaHAáin 
Nónemüek az "  -a " betüre végződő főnevek. p l.: KápTa, KHHra 

Ezt nevezzük  nyelvtani nemnek.  



O x : 	ii  . 	 Oxá : 2 

CTOJI 

2. \ FIn't WKOJIa 

4. 

nápTa 

CTyJI 

5.  
,:e KapaxA4Ili 

6.  
KápTa 

KxKra 

• 

9.  
cTexá 

10.  

Eredmény: 

	 találatom van. 

8. 



~TO nápTa  .  3To  ar‘H  ~ To wapatiAtill  

3.  
~ n 

TO 14 K0118.  

let  
.11  w LAl. 

	

t ~ 	 

/1 	.A.  A„iu   

4.  

   

   

• I All It.  

  

   

T8  

~ ,  

fl OK~ 	 c )1-ü-t0  

• ••   

Li  Kona tctn. t.e.C7x.  
wKS11a u.J.A6vva.  

Mtn.  atA,0- GAO,  
CLAAQ 	CLA.C1  
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• 

M6sold le a mondatokat! Ha kedved tartja, irj 

sordiszt a kijelölt helyre. 

Soldu-s4Qk 

SIASIÁLX_ 

CLA,CLAKLA.De 



t  

2.  
3T0  —  KATSI.  

KáTH—ytieHLIuá.  

OHá CZAyIT H tiRTá,eT  .  

OHá, tiLITSeT no-pyccKK.  

)m)cr
' 

 KLurnAst. . 

3T0  —  36FI.  

30H TO}Ke  ytieHI~i1~3. 

OHd, TÓ}iCe CIdzAT H tIHTá.eT  .  

OHá tíxTáeT TÓ}iCe no-p§-CCKYI.  

	i 
82-83. munkalap  

1. 

4.  

5.  

► ~ 	 - 	 ~ 
041D. CA.LCHXYN. ~u. 	 .  

VV4+ 	j 	~~  ` 	 • 

► 

~ 	 _ 	1 
36a,  

al,CL 	 1 	ti. , 	.  

014113,- 	` 	 ,  

Pjj1CICIAS%U. 

1. ablak  

2. szék  

3. ott  

4. függ  

5. tábla 

2.1  

	•11■111a.  



j 
erait_11  ICILtASt- 

d .  

' TaitiL ,A2/34GUXYL.  
Wit 

 

rrtio~►ca.  
.mot IIYVGLAYYL  

Házi  feladat:  szóbeli  :  tanuljátok meg a 2.sz. alatti  
szövegeket!  

írásbeli: másoljátok le az alábbi szöveget!  

J 9 593.a.  
D4 )1/ DI/C  )1/C 



Y pe-xx y pég  -  xm  Bé-Tep HO- 014T 	(  iJI  . -  rK  

3  -  TO  

rlyl  -  o  -  Hep  -  cm/di  JIá -  rep  b  

f  •  4,  ~ 	~  •  
Y pe-Ki y peg  -  KR 	rlx-o-Hép-cxKiA 	.ná  -  repE  

LIo  

15.munkalap 1.  
1.  Tegnap /az én/ apukám a városban volt.  
2.  Tegnap /az én/ nagyapám  /is/szintén a városban  volt.  
3.  Tegnap /az én/ anyukám a városban  volt.  
4.  Tegnap /az én/ nagymamám iW szintén a városban  volt.  
5.  A rádió az asztalon volt.  

Y pexv~ ,  y péllxLI,  BéTep HOCl/IT VIáryl  

Y pexyí, y pétlxll,rimOxépcxlerepb  

3TO xopcLió,  nyfoxépcxKK Jiárepb  

Magyar müforditása: A folyónál, pataknál, a szél zászlót fujdogál  
A folyónál, pataknál uttörő tábor áll,  
Nagyon jó nekünk, hogy uttörő tábor áll.  

4ST  
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I. BkepoM R 3áBTpaxalo.  

2. YTpOM H  y3KI~iHáiO. 

3. BkepoM H  yaKHHa~o. 

4. yTpOM sí 3aBTpaxalo  .  

   

   

   

   

    

jó  

Házi  feladat: Másold le az alábbi 2 kérdést és 2 választ.  
Huzd alá pirossal azt a kérdést és választ, amelyek 
fiura vonatkoznak. Zöld szinnel azt a kérdést és vá-
laszt, amelyek leányra vonatkoznak. 

jó  
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senori szigor  
Melléklet: 1 db disszertáció  

Dr.Duró Lajos elvtársnak  
tszv.egyetemi docens  

e 1 r b e n  

P'r. °2szor Elvtőre 2  

-.'<<11ékelve 	dz,  aktatáe.  fe j1QS ts nek utjai a tanyai.  

,; 31Akbalot  

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem,hogy azt megbirálni 

sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs azives figyelmét fel-

hivnam tanácsülésünk ama határozatára, amely a birálat elkészitésének 

és benyujtágának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott 

barmadik b,bnap utolsó napjában állapitotta meg. 

A mellékelt értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átadni 

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való olhelye-

ze céljából.  

• 

dékán  

I  

~ 	•. 

f őelőadó 

Kapták: • Dr•ÁgoatQa .gyöggy prq.f1 .  

. 1;r 4rnirtll 3p joq ljszv;docena társ biráló  




