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Tjj utakon az idegen nyelvoktatás 

Ma már szinte közhelynek hat,ha a nyelvoktatás reneszan-

száról hallnnk vagy olvasunk,a módszertan terén pedig forra-

dalmi korszakról beszéliinkaéleményünk szerint joggal hasz-

nálhatjuk a forradalmi jelzőt több oknál fogva 

A nyelvtudomAlly és a pszichológia ujabb  kutatásainka 

eredményevképpen megváltoztak a nyelv mibenlétére és az 
4 

idegen nyelv oktatására vonatkozó nézetakala  már szigoru-

an elkülönitjük a nyelvet a beszédtől és megkivánjuk thogy 

nyelvoktatásunk beszédközpontu legyen. "Nem a nyelvet t a 

jelrendszert,hanem elsősorban a beszédet l a szóbeli for- 
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• mák -elsajátitását tekintjük elsődlegesnek."Ebből a beszéd-

központuságból következik ohogy a nyelvoktatás uj alapelvek-

re épill o és ez nyilvánvalóan kihat a módszerre is: 

A tudománnyal együtt fejlődik a technika lmelynek vivmá-

nyait természetesen fel kell használnlink az oktatásban 

A technikai eszközök alkalmazása az oktatásban korunk leg-

aktuálisabb problémái közé tartozik;foglalkoztatja a didak-

tikusokat általában és égető kérdése az idegen nyelvek 

oktatásánnk is.'Azok között a tényezők között,melyek az ide-

gen nyelvek oktatásAnak módszertanitt forradalmasitották és 

szemünk láttára állandóan tovább forradalmasitják,nagy sze-

repe van a modern technika által életre hivott audio-vizu-

ális eszközak alkalmazásának." 6  

Az audio és vizuális eszközök együttes használatán alapu-

ló eljárási módok összeségét szokták általában audió-vizu-

ális módszernek is nevezni.Az audio-vizuális módszer nem 

nagy multra tekinthet vissza.Az ötvenes évek végén kezd 
tért hóditani azzal a céllal,hogy az uj nyelvszemléletnek 
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és nyelvoktatási alapelveknek megfelelően a nyelvoktatást 

nagy mértékben megszabaditsa a könyvhöz,a szöveghez kötött.. 

ségtől,és a technikai eszközök alka1mAzásával a nyelvokta. 

tást eredményesebbé tegye".Az uttörők a franciák voltaka 

Saint-Cloud.i és Besancon-i nyelvtanfolyamokat l az ott alkal-

mazott  eszközöket, eljárási módokat, az audio-vizuklis oktatás 

alapelveit a szaksajtó révén az utóbbi években ismertük 

Az utóbbi években rá1nnk,Magyarországon is nagy léptek. 

kel haladtunk előre az iskolai nyelvoktatás terén.Megjelen-

tek az uj tantervek,melyek egyértelmilen meghatározzák a nyelv-

oktatás célját v anyagát és a követelményeketaokozatosan év-

ről évre kiadásra kerültek és kerülnek az uj tankönyvek,ma-

liyek az uj tantervi koncepció szerint készültek és készül-

naks.A minisztérium elkészitteti és bewzerezhetővé teszi a 

tankönyvi wag szemléltetését szolgáló diafilm-sorozatokat, 

valamint a tanszalagokat omalyek a tankönyvi olvasmányokat 

anyanyelvi bemondók tolmácsolásában közvetitik: 

A fejlődést előmozditő tényezők között feltétlenül meg 

kell emlitenünk a sajtó szerpét..Az utóbbi években a pedagó-

giai kérdésekkel foglalkozó folyóiratokban egyre több Cikk  

jelenik a nyelvoktatással kapcsolatban o de ami még ennél is 

örvendetesebb:az eddigi egyetlen szakfolyóiratunkon,Az Ide-

gen Nyelvek Tanitásán kivül több nagyon jelentős időszaki 

kiadvány példányai hagyták el a sajtót :agy a TIT időszakos 

tájékoztatója,a Modern Nyelvoktatás,Az ÓBAKDK Audio-vizuális 

Technikai ésMOdszertanKözlemények cimü tájékoztatója,az 

0E1 Audio-vizuális Közlemények cimii folyóirata'. 
• 'A nyelvoktatás fejlődésében döntő szerepe a központi in-

tézkedéseknek. van,de ugyanakkor rendkivül jelentősek az 

egyéni kezdeményezések is.A nyelvoktatás kérdéseimi kö-

zül jelenleg a szakembereket a következők érdeklik leg-. 



inkább: 

a/a nyelvoktatás kezdeti szakaszán a  szóbeliség ural-

kodjék-e teljes mértékben l vagy a szöveg is nyujtson segit-

séget az ismeretek megszilárditásához; 

b/a hagyományos nyelvtanitás,vagy a modellek  alapján 

strukturák begyakorlása vezet-e nagyobb eredményekhez; 

c/hogyan lehet a technikai eszközöket legcélszerübben és 

legeredményesebben alkalmazni. 

Dolgozatunk is ez utóbbi problémával foglalkozik 

Országszerte  folynak kisérletek a technikai eszközök 

alkalmazásával kapcsolatban.Sok helyütt müködnek már nyel-

vi laboratóriumok is külföldről megkapott és önállóan ösz:- 

szeállitott anyag alapján.Azok a kartársak l akik saját maguk 

is rendszeresen alkalmazzák oktató munkájuk során a tech-

nikai eszközöket - ódaadó hivei az uj eljárási módoknak t és 

az eredményességről is meg vannak győződve."Ma 'As nem az 

a  kérdés ‚vajon kivánatos-e elektroakusztikai t audio-vizuá-

lis segédeszközök haszr61ata,hanem a létező nyelvi studiók, 

maenóval való gyakorlatok,a rádió s televizió nyelvoktatási 

tapasztalatait kellene ismertetnipmérlegelni o s azután a 

vitathatatlanul hasznos tanulságokat összegezni." 9  

Az összegezéshez szeretnénk néhány tapasztalatunk közre-

bocsAjtásával hozzájárulni. 

A forradalmi átalakulásról,az eredményességről vallott 

nézetek azonban nem azonosak. 40  Igen sok kartársban felvető-

dik a gondolat,hogy az uj feltétlenül jobb-e a réginél,hogy 

az uj eljárási módokkal járó többletmunka arányban  áll-e 

az eredményekkel;egyáltalában kimutathatók-e az eredmények, 

illetőleg az eredmények nem inkább csak a lelkes tanári mun-

kán,sőt esetleg csak feltételezésen 

E kérdésekre szeretnénk választ adni  dolgozatunkban egy 

kisérlet tapasztalatai alapján. 



Tantervi feladatok és az udió-vizuális oktatás 

A módszerek és módszertani eljárások alkalmazása 

mindig nagy mértékben függött és függ a nyelvoktatás cél-

jától. Ezért,htz atdió-viauális módszer  alkalmazásának  le-

letőségeit vizsgá4uk, a jelenlegi tanterveink cél-és fela-

datrendszeréből kell kilndulnunk. 

At idegennyelvek oktatása során a tanulókkal meg-

határozott lexikai és nyelvtani ismereteket sajátittatunk 

el, és kialakitjuk azokat a jártasságokat és készségeket, 

melyek birtokában megvalósitható lesz az idégen nyelvokta-

tás komplex célja. A cél komplexsége azt jelenti, hogy egy- 

szerre és égyidőben gyakorlati, müvelődési és  nevelési fela-

datokat kell megoldani. 

A nevelési feladatot akkor valósitjuk meg, ha a nyelv-

tanulás során szerzett ismeretek és maga az oktatási folyamat 

is a tanulók személyiségének kialakulását stolgálják. 

A művelődési cél azt a feladatot rója ránk, hogy a 

nyelvoktatás  folyamán megismertessük  a tanulókat az illető 

nép anyagi és ku;turális javaival. 

A legfontosabb a gyakorlati cél megvalósitása. A nyelv 

társadalmi szerepének megfelelően arra akarjuk elsősorban 

megtanitani tanitványainkat, hogy idegennyelvd beszédet meg-

értsenek és gondolataikat- ha egyszerű formában is és meg-

határozott  témák keretében - idegen nyelven ki tudják fejezni. 

Az iskolai tantervek tehát elsődleges feladatZcént a tanulók 

beszédkészségének kialakitását és fejlesztését jelölik meg. 

Ezt a feladatot - véleményünk szerint - legjobban az audió- és 



vizuális eszközök egyttes alkalmazásával valósithatjuk meg. 

i.ieg kell azonban jegyeznünk, hogy a nyelvoktatás gya-

korlati céljához az is hozza tartozik, hogy a taziulók képesek 

legyenek idegen nyelvü sz ,evegehet olvasni, megérteni és for-

ditani. -A nyelvtktatás komplex céljából, a gyakorlati  cl  

kettősségéből következik az is, hogy az audió-vizuális okta-

tási módot nem tekinthetjük kizárkagosnak és általános ér-

vényünekErre tekintettel voltunk kisérlettink folyamán is. 

Bár mérésünk csak a beszédkészség fejlődésére korlátozódott, 

a többi  készség  fejlesztését sem hanyagoltuk 

At ideKen,nyelvi ismeretek és készségek köre 

A tantervi feladatrendszer általános ismertetése után szük-

ségesnek látjuk, hogy eg) kicsit részletesebben is  kifejtsük,  

milyen nyelvi ismereteket szeretnénk elsajátittatni és milyen 

készségeket fejlSszteni az 	 eszközök alkalma- 

zásával. 

A nyelvi anyagot a tanterv nggy vonalaikban határolja 

körül; megállapitja az elsajátitandó szavak és lexikai egy-

ségek számát, k tli, hogy melyek azok a legfontosabb tárgy-

körök és témák, melyeken belül fejleszteni kivánja a tanulók 

beszédkészségét, és meghatározza azt a nyelvtani minimumot 

is, -  mel;inek ismerete elengedhetetlen a helyes, normalizált 

beszéd. kialakitásáoz. 

Mind..ez a tankönyvben nyer konkrét megtestesülést. 

Szeretnénk mi is leszögezni, hogy mit  értünk  nyelvi 

anyagon: 

a/ Eindenfajta kész nyelvi egységet, 

b/ bizonyos félig kész egységeket és 

c/ a nyelvtani anyagot -meghatározott nyelvi szerkezetek 

formájában. 



A kész nyelvi egységek alatt értjük a szavakat, állandó 

szókapcsolatokat, sőt egész mondatokat is. A szavaknak mint 

jelentést hordozó eaiségeknek ismerete, tudása nélkül nem 

lehet elképzelni ideggn nyelvd beszédet. A beszédhet azonban 

nem,icsak szavak ismeretére, hanem más kész nyelvi egységek 

tudására is szükség van. Igy például a bevásárlás témakör-

ben il-en kifejezéstek megértése illetőleg használata,mint 

TO BM INMPTe l  mHe donBme HvigeBo He HylitHooeguac BM Aam, 

legalább annyira fontos, mint egyes szavak tudása. 

Félig-kész nyelvi egységeknek olyan szókapcsolatokat 

tekintünk, melyek két, három szó állandó egymásra utaltságán. 

alapulnak, de as alapszó a helyzettől, időtől stb. függően 

változik. Például:BOTpeTXTBCHC Kem-x, HO3BaTB B room

A nelvtani szerkezetek igen fontos szerepet játszanak a nyelv 

gyakorlati alkalmazásánál. Anior megértésről van szó, akkor 

kész strukturák alapján a jelentést kell felfogni. A beszed--  

nél, a saját gondolatok kifejezésénél a jelentes adva van, 

ahhoz - kell a megfelelő alakokat, formákat megtalálni. Ehhez 

'nyujtandKnekünk segitséget a nyelvtani szerkezetek. Elgon-

dolásunk szerint ezek meghatdrozott szókaposolatok, illetőleg 

mondatmodellek, melyek segitségével a nyelvtani szabályokat, 

nyelvtani ismereteket automatikusan, helyesen alkalmazzuk 

beszéd közben akkor is, mikor a modellekben szereplő, jelen-

test hordozó szó alakja megváltozik. Pl. az igeragozásánál 

az ismert igék különféle alakjait automatikusan kell hasz-

nálni tudni akkor is, ha a cselekvő szemely, vagy a cselek-

vés ideje megváltozott. Pl. si iyAOMOR, OH nowdx AOMOg 

A kész, féligkész nyelvi egységeket és a szerkeze-

teket a tankönyv szolgáltgtja. A mi feladatunk az oktatás 

folyamán az, hogy ezt a nyelvi anyagot tanitványainkkal meg- 
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ismertessza és olan mértékben be is gyakorolju4, HoLy hasz-

nálatuk Llajdnen automatikus les,en. 

Az előzőekben elmondtuk, oy mf_t értank nyelvi isme- 

retek alatt, nost arról kivénunk szólni, 	milen kész- 

ségek alakithatók ki és fejleszthetők audio-vizuális  eljárással: 

a/ a helyes kiejtés, hangsulyozás és intonálás készsége, 

b/ az olvasási készség és mindenekelőtt 

c/ a beszédkészség. 

A beszédkészség azonban  nagyon összetett valami, inkább 

gyüjtő fogalamnak tekinthető, hisz igen sok részkészségből te-

vődik össze. Beszed alatt kölcsönös tevékenységet értünk: 

mások beszédének megértését és 

saját gondolataink szöbeIi kifejezését, nyelvi formába 

öntését, a tulajdonképpeni beszédet.  

A hallás  utáni megértést osztályozhatjuk a közlés for-

mája és tartalma szerint. A közlés formája szerint 

a/ két  személy követlen érintkezésekor kifejezésre jut-

tatott gondolatok felfogása. Az egyik hözli,a másik 

felfogja, tudomAald veszi a  közlés tartalmát, mely 

közvetlenül  a beszelő partne±nek a4resszálódott. 

/pl. két, egyén beszélget; az egyik  utasításokat  ad, 

a másik végrehajtja azokat;  kérdésekre felelnek, 

az egyik elmesél valamit a másiknak./ 

b/ mások beszédének felfogása reagálás nélkül. /pl.elő-

adás értekezés, dramatizált jelenet, szinházi elő-

adás hallgatása./ 

c/ mások gondolatainak felfogása felolvasással törté-

nő közvetités utján. A felolvasó papirra vetett 

gondolatokat közöl a hallgatóval, aki azt passzive 

tudomásul veszi. 
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d/  a gondolatok gépi hang közvetitésével jutnak el 

a hallgatóhoz. 

A kö6lés tartalma szerint: 

•a/ cselekvésre felszólitás, utasitás, 

b/ kéBdés /előzőleg tárgyalt témához kapcsolódó; az 

előzőektől tartalmilag független, váratlan kérdés/ 

c/ hosszabb-rövidebb monológ jellegü megnyilatkozás, 

mely tudósithat 	valamilyen eseményről; 

beszámol 	történetPöl; 

leir, jellemez, értékel bizonyos 

jelenségeket,  tárgyakat  vagy sze-

mélyeket; 

speciális szakterületre szoritkozva 
• 

értekezik, magyaráz. 

Az iskoláb:n szeretnénk elérni, Logy a tanulók a közlés 

minden formájának megértésében kellő g -,jakorlottságra tegyenek 

szert, tartalmi szempontból azonban kisebb követelményeket kell 

tárasztani: csak felszólitások, kérdések és eseménysorozatok 

megértésével /a  tanult .témakörökön telül/  is megelégedhetünk. 

Ha a beszéd másik összetevőjét, a szóbeli megnyilatko-

zást vizsgáljuk, rendszerint reproduktiv, produktiv és  átmeneti 

formákról szoktunk beszélni. 

Reprodftktivnak tekintjük azt a beszédet, mely tulajdon- 

• képpen másoktól hallott vagy kividről megtanult szöveg ujra el-

mondásán, ismétlésén alapszik. A beszélő tehát nem egyéni gon-

dolatait fejezi ki  önállóan  megalkotott mondatok segitségével, 

hanem csak  reprodukálja azt, amit előzőleg auditiv uton érzékelt 

.vagy alaposan begyakorolt. Más szóval ugy is mondhatnánk, hogy 
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mások gondolatait adott nyelvi strukturákban ismétli. 

ProdUktivnak azt a beszédét nevezzük, 'mely a  beszélő-

től egyéni gondolatok önálló formába öntését kivánlja meg. 

Iásképpen ug-,2 is mondhatnánk, _,oEy a beszélő saját condo-

latainak kifejezéséhez megfelelő nyelvi strukturát  kell  bogy 

keressen. Ezek alapján produktiv formának tekintjük a kér-

dezést és valamilyen témával kapcsolatos 611.6116, többé-kevés-

bé összefüggő, monológ jellegü megnyilatkozásókat. 

Átmeneti  formának tekintjük  a kérdésre adott választ, 

ugyanis a kérdés legtöbb esetben - bizorjyos mértékig - meg-

határozza a válasz tartalmát és strukturáját is. /Ez termé-. 

szetesen inkább csak az iskolai életre vonatkozik./ 

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztésekor tehát azt 

akarjuk elérni, ho :  y tanitványaink 

a/ elsajátitsák egyes szavak, szókapcsolatok, 

mondatok helyes kiejtését és hogy jó hangsulyozás-

sal és helyes intonációval beszéljenek, 

b/ tudjanak idegen-nyelvii szöveget hallás után 

ismételni, 

c/  megtanult szövegeket könyv nélkül elmondani, 

d/ kérdéseket feltenni, 

e/ kérdésekre válaszolni, 

f/ bizonyos témákról több összefüggő mondatban 

önállóan beszélni. 

Ennek az elméleti fejtegetésnek az a jelentősége, boy 

egyrészt bizLivos fokig nehézségi sorrendet is jelöl, tehát 

a fokozatosság elvének megfelelően kijelö.l.i az  alkalmazás 

és K'ahorlds egymásutánját, másrészt pedig hörül'aatároltuk 

a  mérésünk alalpját szolgáltató nyelvi anyagot és azokat a 

területeket, melyeken a beszédkészség Zejlődését mérni kivánttk. 
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A  vizuális  és auditiv szemléltető eszközök 

felhasználási módja  

A  vizuális és auditiv szemléltető eszközök felhasz-

nálási módja nagyc.n különböző lehet attól függően, iogy menni 

és  milyen  eszköz áll rendelkezésünkre.  Iskoláink felszerelt-

ségét ilyen szempontból még eléggé hián;y osnak i- ondllatjuk, 42  

sok  helyén  még a legegyszertibb eszközök sem  állnak rendelkezés-

re. Ahhoz, hogy valamilyen formában is audió-Vizuális nyelv-

oktatásról lehessen .beszélni, a következő felszel,elésre van. 

szükség: sok összegyüjtött szemléltető anyag, 	kép, diafilmek; 

ezek vetitéséhez epidiasZkópAlletőleg diavetitő; legalább 

két magnetofon a tanszalagokkal és több üres magnósz alag. • 

A tettnikai eszközök hiányában  vizuális szemléltetésnk 

eddig eléggé nehézkes volt. Pl. ha valamilyen  témakörrel kap-

csolatban összegyüjtöttünk vagy összegyüjtettünk bizonyos 

képanyagotilevelezőlapokat, könyvekből vagy folyóiratokból 

vett ilusztrációkat  stb.! azt  csak ugy tudtuk bemutatni,  hogy 

az osztályban  körbehordoztuk vagy körbesedtuk. Az igaz, hogy 

ez is több volt a seminél, hiszen képekhez kötötten mégis 

csak konkrétabb elképzelések, fogalmak alakultak ki a tanulók-

ban egy bizonyos művelődési anyaggal kapcsolatban,mint szem-

léltetés nélkül, de a nyelvoktatás tulajdonképpeni célját, a 

beszédet  nem nagyon tudtuk müvelni. Más a helyzet, ha 4Megfelelő 

képeket 1:ivetithetjük és azokkal kplacsolatban beszélgetést 

is folytatunk. A vetitett képet mindenki egyszerre látja, a 

tanár képről szóló magyarázatát mindenki figyelemmel tudja 

kisérni, kérdései minden tanulóhoz Szólnak, tehát a vetdtett 

kép az egész osztélyt aktivizálja. Ha a tanár arról beszél, 

hogy mi látható a képen, akkor tanitványai megértési készsé - 

gét fejleszti, ha a tanulók reprodukálják azt, amit a képpel 
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kapcsolatban mondani tudnak, szóbeli kifejező készségük fej-

lődik. 

Az eredrényes munka érdekében természetesen gondosan 

meg kell tervezni a képek bemuta .,;dsának idejét, kapcsolását 

a tantervi anyaggal, felhasználási módjukat stb. stb., hogy 
#3 

na..csak szemléltessnk, hane5L nyelvi készségeket is fejlesszank. 

A  vizuális szemlltetés mellett - éppen azért mert 

rielvoktatásról van szó -  sokkal nagyobb szerepet kell, hogy 

kapjanak az akusztikai hatáson alapuló tehnikai segédesz-

közökazok közül is első helyen a magnatofon. 

A magnetofon használata már eléggé elterjedt,  általá-

nosnak azonban még nem mondhatjuk,
0 
 pedig előnyeit a hazai 

és külföldi szakemberek má  B elég sokszor felsorolták. 

A magnó használatát a következő érvek indokolját. 

1. Megszünik a tanár hangjának egyeduralma az osz-

tály,ban. A tanulóknak alkalmuk van arra, hogy tanárjuk hang-

ján kivül eredeti idegen nyelvü beszédet is helljanak, anya-

nelvi bemondók tolmácsolásában ismerkedjenek meg a tankönyvi 

olvasmányokkal.

2. Az anyanyelvii bemondók  hallgatás,a nag,imértékben 

segiti a helyes kiejtés és intonánió asajátitását, a  normális 

beszed.,tempóju idegen nyelvü beszed megszokását.  46  

5. A magnó használata igen nagy szerepet játszik a 

hallás  utáni megértés és beszédkészség fejlesztésében. 

4. A tanár -LiuLkája is könnyebbé yank,  mert al_ig a 

tanulók a magnót hallgatják, a magnóval végzik a gyahorla-

b. okat, a tanárnak nem kell olyan intenziv, megfeszitett 

fig -yelemmel folyó  :unkát  végeznie, mint eE ébkéAt. Ilyenkor 

módjában  . áll jobban megfigyelni a tanulókat, egy-egynek a 

munkáját különösebb fi&elemmel kisérheti. "  

5. A tanulókis szivesen veszik az olyan nyelvoktatást, 
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mely, a modern technika viv-mányai_a támaszkodik. A technikai 

eszkzök felhasznáIdsa, a korral való haladás mindig impond- 
19 lólag hat a fiatalokra. 

6. A tanulók &akorlottságra tesznek szert a gépi 

ng megértésében. Ennek mind nagyobb jelentősége lesz a 

jövőben, hisz az állomásokon, reülőtereken hangszórók 

közvetitik az utasitásokat; a nagy előadótermekben, 

ken szinten hangerősitőn keresztül halljuk az előadót; a jövő-

ben tanitványainknak egyre többet kell  majd  beszélniök tele-

fonon, egre több lehetőségük lesz, hog rádió vag-J tele-

vizió közvetitésében hallják az orosz beszédet. 

A következőkben röviden ismertetjük, holly a magneto-

font milyen oktatási célok szolgálatába lehet Allitani. E té-

mával kapcsolatban nagyon sok ismertetést olvashatunk a szak-

sajtóban. zo 
 A szetzők sok esetben a gyakorlatokat receptiv, 

reproduktiv és produktiv jellegük szerint csoportositják. 24  

I. Receptiv gyakorlatok: 

1. A magnóról egyes szavakat hallanak a tanula,s ha bizonyos 

meghatározott hangot hallanak, fel kell emelniök kezüket. 

2. Ismeretlen szövegről kell megálla-oitaniok, hogy az 

próza e vay vers. 

3. Ismeretlen szöveg két részből 611. Leg kell állapitani )  

hol végződik a leirás és hol kezdődik a dialógus. 

4. Ismeretlen szövegben fel kell feC.ezni a  kérdéseket.  

5. Ismeretlen szöveg alapán meg kell állapitani, hogy abban 

1±.o:yszor forul elő egy -meghatározott szó, esetleg szavak. 

6. Olyan szöveget kell Ilegérteni,i -eLloen ismeretlen nyelvi 

aiws nincs. 

7. nyitott könyv L.elett  hallgatják  a tanulók a .Lár'fel-

dolgozott szöveget magnóról. A tanulók feladata, hogy 

a  	tempóju be:lzédet a könyv segitségével kövessek. 
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8. C_Alkott könyv mellett ha4sat:jék-  megafeldolgozott anya-

got. 

9. Utasitásokat kell végretaniok. 

10. Le  c kell állaitaniok, hoL: a mondatokban szere218 

igék milyen időbeil álinak. 

11. Olyan szöv et kezvetitünk a Lianóval, nel;; 

nevi any got nem ta-2talmaz, de tartalmilag uj a tanu-

lók  sz ar.  A egértésről kérdések alapján győződünk 

neg. 

II. Félig produktív, félig rel)rodaktiv gyakorlatok: 

1. A magnób.n  elhangzik  egy szó, Klondat, azt szünet kö-

vetiAs a szünetben ismételni kell a szót‚illetőleg 

Londatot. 

III. Produktiv g-jakorlatok: 

1. Kérdés ismétlése és válas4,adád. 

2. Kihadsos l_ondatok kiegészítése tartalmilag odaillő 

szóval. 

3: Londatokhoz kérdések feltevése. 

37,zeket a magnetofon használatával kapcsolatos gyakor-

latokat azért ismertettük, mert a kisérletünk folyamán mi is 

ezeknek valamilyen :M14tozatát alkalmaztuk. 



A kisérlet célja és előkészitése  

Kisérletünk célja az volt,hogy lehetőleg objektiv,szám- 

szerü adatokkal igazoljuk azt az általános meggyőződést,hogy 

a0 az uj tantervek komplex  célkitűzéseinek megvalósitása 

mellett 

b/a tantervi anyagot az audio-vizuális eszközök felhaszná-

lási módjénAk megfelelően programozva és 

c/oktató munkánkban tunyomórészt audio-vizuális eszközöket 

alkalmazva 

a beszédkészség terén is erddményesebb munkát végziink mint 

eddig. 

A kisérlet előkészitése  

Az előkészités első lépéseként azt kellett eldönteniink, 

hogy milyen nyelvből,melyik osztályban és milyen anyag fel-

használAsával végezzük a kisérletet.Elképzeléseink igazolá-

sára tetszésszerinti nyelvet és osztályt választhattunk 

volna,de ugy találtuk t hogy legalkalmasabb lesz,ha kisér-

letünket az általános iskbla VII.osztályában végezzük (3- 

rosz  nyelvből ‚mert 

a/ igy nem kezdő csoportot vizsgálunk/ahol általában vi-

szonylagosaa mindig jobb az eredmény,mint haladó  csoportok-

ml/,tehát nem a  legegyszerűbb nyelvi anyag kerül feldol-

gozásrao és mar bizonyos fokig funkcionáló készségek  tovább-

fejlődését  vizsgáljuk; 

b/az orosz nyelv általános iskolai oktatásával kapcsolat-

ban több problémával találkozunk omint más nyelveknél közép-

vagy felsőfoku intézményekbenehisz az általános  iskolában 
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a tanulóanyag nem szelektált és az orosz nem választott 

nyelv; 

c/több lehetőségünk volt a méréshez és összehasonlitás-

hoz szükséges feltételek azonosságának biztositására -. 

A kisérlet folyamán feldolgozásra kerülő nyelvi anyag 

szempontjából célszeriinek - tartottuk thogy szorosan ragasz-

kodjunk az általános iskolai tankönyv 22 11.félévi anyagA.:- 

hoz.Tettük ezt azért Imert véleményünk szerint - az isko-

lai nyelvoktatásból a tankönyvet kikiiszübölni nem lehet és 

nem szabad.Legfeljebb a szerepe változik meg l de nélkülöz-

hető nem lesz. "Intézményes  nyelvtanulásra szánt nyelv-

könyveink szövegei.... általában mint olvasmányok jelentkez-

nek és ezek alkotják az iskolai foglalkozás törzsanyagát." 21  

Ez a megállapítás még tiz évvel ezelőtt helytálló volt t az-

óta azonbaa kicsit módosult a tankönyvi szövegek szerepének 

jelentősége.A szövegek nem az iskolai -foglalkozások törzs-

anyagát 81kotják thanem tartalmazzák': A jövőben sem tudjuk 

elképzelni az iskolai ayelvoktatást tankönyvek nélkül:A 

tankönyvekben nyer megtestesülést a tantervben rögzitett 

lexikai.ésnyelvtAni anyag smelynek valamilyen módon való 

elsajátittatása a szaktanár feladata.Az elsajátittatás  mód-

ja  nagyon különféle lehet attól függően,hogy milyen céllal 

és milyen eszközökkel történik. Nyelvoktatásunk eddig sző-

vegközpontu volt o szeretnénk tha a jövőben beszédközpontuvá 

válna.A lexikai és a nyelvtani anyagot a beszed szolgálatá 

ba akarjuk állitani;megismertetésüket tbegyakorlásukat első-

sorban audio-vizuélis eszközökkel akarjuk végezni'eItt a nagy 

különbség az eddigi eljárásaink és a kisérlet folyamán al-

kalmazottak között.Eddig a tanulók a nyelvi anyaggal a tan-

könyvi  szövegek feldolgozásának utján ismerkedtek meg omost 

pedig auditiv és vizuális eszközök közvetitésével. A tech- 
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nikai eszközök mellett a tankönyv a tanórákon mint a 

nyelvi anyag megismertetésének lbegyakorlásánsk és meg-

szilárditásának eszköze csak jelentéktelen szerepet ját.... 

szik,viszont a tanulók otthoni munkájában elsőrangu sze-

repet tölt be.Az iskolában lehetőleg a tankönyv 

sével a tanulók beszédkészségét fejlesztjük elsősorban,de 

otthon az ismeretek gyakorlásánnk,az olvasási,forditási és 

szövegmunka készségének fejlesztésének legfőbb eszköze a 

tankönyv. 

Az audio-vizuális eszközök alkalmazásával kapcsolatban és 

a nyelvi laboratoriumokban folyó munka során gyakran ta-

pasztalható,hogy a kartársak  egyénileg összeállitott anyag 
14 

alapján végzik oktató munkájukat:Az ilyen  anyag összeállitá- 

sa igen sok időt vesz igénybe,és rendszerint csak a tanter-

vi anyagnak kis részterületére szoritkozik.Kisérletünkkel 

azt is akartuk igazolni ghogy a tankönyvek is módot adnak, 

a tankönyvek alapján is lehet audio-vizuális oktatást végez-

ni.Appen ezért kisérletünkben teljes mértékben a tankönyvi 

anyaghoz és a tankönyvi szövegekhez ragaszkodtunk.De mint-

hogy egy kicsit más céllal és más eszközökkel,mint ahogy a 

szövegfeldolgozás  általában történni szokott,szükséges volt 

a tananyag bizonyos foku átrendezésére,csoportositására l ii-

temezésére és elsősorban a technikai eszközökre való  átülte-

tésére.Ezt nveztük mi nem egészen helytállóan a tnnAnyag 

programozásánAk 10:Act 4.4x.1%...4.Z4t,..4.-. 

"A program a tananyagnak la tananyag témáinAkpa témik rész-

egységeinek felbontása logikailag ,pszichológiailag indokolt 

rövidaokozatosaa előre haladó szakaszokra,mely szakaszok-

ban a tanuló kérdésekre adott válaszokkal l feladatok megol- 
' 

dásával közeliti meg a szakaszok oktatási célját." A mi pro-

gramozott anyagunk a program e klasszikus meghatározásától 
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főleg két szempontból tér el.Először is nem ad lehetőséget 

az egyéni munkára,arra thogy minden tanuló képességeinek 

megfelelően az egyes gyakorlatokat addig végezze lmig az is-

mereteket valóban elsajátitja és készség fokán alkalmazni 

tudja.Ez a különbség abból adódik,hogy mi az anyagunkat is-

kolai használatra állitottuk össze g ahol az elsajátittatás 

és begyakorlás kollektiv  munkával  történik,a szaktanár irá-

Lwitásával folyik.Eppen a mérések igazolták,hogy az anyag 

részekre bontása,az intenziv gyakorlatok ellenére az else.- 

játitás és alkalmazni tudás mértékében az  egyes  tanulóknál 

lényeges különbségek mutatkoztak.Az anyag programozása tehát 

az egységes eredményt nem biztositotta. 

A második eltérés abban mutatkozik,hogy az anyag kiválasz-

tásában és az egyes szakaszok tartalommAl való megtöltésé-

ben nem 61,6)16 kezdeményezésünk érvényestilt,hanem a lexikai 

és a nyelvtani anyagot a tnnkönyv szolgáltatta:Viszont a 

tankönyvhöz való ragaszkodásunkat igazolni igyekeztünk: 

Az agyag programozásával párhuzamosan készültek a szem-

léltetési eszközök.A lexikai és nyelvtani anyag vizuális 

szemléltetése céljából képeket rajzoltattunk lmajd azokat 

az OPI segitségével szines diafilmek formájában sokszoro-

sitottuk.Egy-egy olvasmányt 3-6 kép segitségével tettünk 

szemléletessé.A diafilmnek "A falitáblákkal szemben nagy 

előnye shogy mig azok rendszerint tulnufoltak l egyszerre, 

térben elhelyezve  ábrázolnak  egy-egy tárgykört,s igy a fi-

gyelmet szétszórják,a diafilm részeire bontja a tárgykört, 

a nyelv természetének jobban megfelelő időbeliségben áb'-

rázol-,s a figyelmet mindig egy vagy legalábbis kevés je- 

' " • lenségre ‚mozzanatra  koncentrálja. 	Nálunk  is a részekre 
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bontásnak az volt a céljaphogy a tanulók figyelmét lehető-

leg egy cselekményre l tárgyra vagy jelenségre összpontosit-

suk;Viszont a képsorozat lehetővé teszi,hogy a tanulók azt 

a kis történetet vagy eseménysort Imelyet az olvasmány ki 

akar fejteni ,egységben lássák,könnyebben megértsék 

A  vizuális szemléltetéshez diafilmet l az auditivhez magnó-

szalagot használtunk.A kisérleti magnószalagot részben az 

egységes tAnszalag megfelelő részeinek felhaszn61ásával, 

átkopirozásával orészben pedig kiegészitő szövegek közbe- 
21 

iktatásával készitettük el.A kiegészitő szövegek elkészité- 

sénél a JAYE Orosz Intézetének orosz anyanyelvü dolgozói 

segitettek;nyelvi helyesség szempontjából ellenőrizték,majd 

magnószalagra olvastak azokat:Az igy összevágott szalagot 

másoltuuk aztán le négy pildányban' 

Az előkészitéshez tartozott a három kisérleti és a három 

kontroll osztály kiválasztása.Kisérleti névvel azokat az osz-

tályokat illettük,melyekben a programozott anyagot auditiv 

és vizuális eszközök segitségével igyekeztünk elsajátittat-

ni.A kontroll osztályokban diafilhés magnó nékül dolgozták 

fel ugyanazt az anyagot.A kontroll osztályokra azért volt 

szükség thogy összehasonlitási alapunk legyen,hogy bizonyita-

ni tudjunk a mérések alapján. 

A  három  kisérleti osztályt ugy választottuk ki,hogy azok-

ban mind szaktanári lmind tanulóanyag szempontjából különbö-

zőek  legyenek  az adottságokA kisérletet végző kartársak kö-

zül az egyik második éve tanitó,tehát majdnem kezdőnek te-

kinthető nyelvtanér volt;a második gyakorló iskolai vezető 

tanár t a harmadik pedig nyolc éves gyakorlattal rendelkező 

nevelő t aki vállalta lhogy párhuzamosan tanit két osztályban 

ugyphogy az egyik osztályban az eddigi gyakorlata szerint 

végzi a monkáját,a másikban pedig a kisérleti tervnek meg 
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*elelően. 

A tanulóanyag szempontjából is különböztek az osztályok: 

az iskolai statisztika szerint jó l közepes és gyenge átlag-

eredményü osztályokban folyt a kisérlet. 

Ugyeltünk arra t hogy a kontroll osztályok adottságai neve-

lői és tanulóanyag szempontjából hasonlóak legyenek a kisér-

leti osztályokébozphogy a mérés megközelitőleg azonos felté-

telek mellett történjék.Ha a kisérleti és a kontroll osztá-

lyokat az első mérés adatai alapján hasonlitjuk össze l akkor 

azt látjuk lhogy a kérdésekre adott felelet és a kérdezés te-

rén az egy tanulóra eső  átlag  a kisérleti osztályokban volt 

jobbpviszont a megértésben és az önálló elbeszélésben a kont-

roll osztályok tanulói bizonyultak jobbnak. 

A kisérleti eszt.átlaga: 	A kontroll oszt átlaga: 

Feleletek: 	11431 -,,pOptisec4 	0,7  pont/sec.' 
Kérdések: 	0 975 	" 	0,56 	" 

Elbeszélés: 	3 9 11 	5,56 	" 

Megértés: 	23 	pont 	33 	pont 

Az előkészités fontos része volt az eredményesség el 

birálásánako. mérés módjának meghatározása.E célból egy ter-

vet készitettünk s melyet a JATE Pedagógiai Tanszékének veze-

tőjével és az OPI Idegen Nyelvi Tanszékének vezetőjével meg-

beszéltünk,és tanácsaik alapján több helyen módositottunk.A 

megbeszélések után a mérés feladatát,területeit s a mérőszámo-

kat és az értékelés módját az alábbiak szerint határortuk 

meg. 

A mérés célja l hogy a lehetőségekhez képest objektiv l szám-

szerü adatokkal állapitsuk meg lmilyen mértékben fejlődött 

a tanulók beszédkészsége lpontosabban annak néhány összetevő-

je l nevezetesen: 

a hallás utáni megértés, 
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kérdésekre felelni tudás, 

kérdezni- tudás, 

megadott téma alapján önállóan,összefüggően beszélni tudás; 

A mérés a következewképpen  történik.  

Mind a kisérleti l mind a kontroll osztályokban a közössé-

geket három jeles,három jó,három közepes és három elégsé-

ges rendü tanuló képviseli.Két mérést végzünk:az elsőt a 

kisérlet megindulása előtt,a másodikat pedig a  kitűzött  

anyag elvégzése után. 

A mérés négy területre terjed ki: 

1.Háromszor felolvasunk a tanulók előtt egy 6-7 mondat-

ból álló  szöveget .Először  lassan,tagoltan,majd valamivel 

gyorsabban és végül  normál tempóban.  

Az utolsó felolvasás utánaa tanulók leirják magyarul, 

mit értettek meg a szövegből.A mondatokat egyenként érté-

keljük; 

2.A megelőző időszakban tanult és ismételt anyagból 

központilag kijelölnek egy olvasmányt tmelyből öt kérdést L 

kapnak a tanulók.Egy-egy kérdést legfeljebb háromszor lehet 

megismételni.Ha a harmadszori ismétlés után is értetlenséget 

tapasztalnnk,a következő kérdést tesszük fel.A feleleteket 

magnószalag rögziti. 

A feleletek értékelése igy történik: 

a/mérjük a feleletek idejét/reagálási idő/, 

b/ a válaszokat tartalmi és nyelvi helyesség szempontjá-

ból 0-5 ponttal értékeljük, 

c/jegyezviik a nyelvtani szabályokkal szemben elkövetett 

hibák  szét.  

.311 fent jelzett olvasmányok egyikéből öt központilag ki-

jelölt mondatot mondunk a tanulóknak megfelelő szünetekkel 

legfeljebb háromszor.A mondatokhoz kérdéseket kell szerkesz- 
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teniök.A mérésnél itt is figyelembe vesszük a reagálási 

&A t /ix tartalmi és nyelvhelyességetoralamint a hibák , számát. 

tanulók egy eléjük Allitott képről beszélnek.Minden 

mondatot  tartalmi és nyelvi helyesség szempontjából érté-

kelfink,mérjük az elbeszélés idejét és jegyezzük a nyelvtnni  

hibák számát. 

Tekintetbe kell vennank a kiejtést és intonációt is. 

Ennek mérésére -objektiv eszközök hiányában 4 a hármas jegy-
gyel való osztályozást javasoljukildinden részfeleletnél a 

mérést végző tanárok a kiejtést és az intonációt 1-3 jeggyel 

osztályozzák,és az  egyesített jegyek mutatják a biráló taná-

rok véleményét. 
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iv: 

A kisérlet lefolytatása 

A fentebb vázolt előkészités után került sor a kisérlet 

lefolytatására.Kisérleteinket a2 1964-65-ös és az 1965-66-os - 
tanév második felében végeztük.1965.február-május hónapjai-

ban csak egy kisérleti és egy kontroll osztályban végeztünk 

méréseket főleg azzal a céllal,hogy meggyőződjfink a mérés 

lehetőségéről és objektiv voltáról. 

Az 19644-66-os tanév mAsodik felében már három kisérleti 

osztályban folyt a munka.Ezekben az osztályokban taritó 

kartársak január hónapban megkapták az általunk  összeállí-

tott  részletes téma-6s óraterveket,a'diafilmet és magnó-

szalagot.VAllalták a következő feladatok megvalósitását: 

1. A második félévben a tanmenet szerint sorra4cerülő tan-

tervi anyagot a lehetőségekhez képest teljes mértékben a 

kapott óratervezetek alapján magnómil:és a szemléltető kép-

sorozat segítségével ismertetik meg és gyakorolják be; 

2.feljegyzést vezetnek arról,hogy az órákon mennyi ide-

ig használták az audio-vizuális eszközöket; 

3.gyüjtik a tapsztalatokat arra vonatkozólag thogy mi-

lyen volt a tanulók reakciója,hogyan értették meg a gépi 

hangotomennyire segitette a magnó az automatizálást Imilyen 

hatása volt a képeknek;hol mit kellene változtatni,az adott 

anyag elvégezhető volt-epaz ő számukra az előkészülethez 

mennyi időre volt szükség,stb,stb; 

4. a félév eleji és végi méréseknél közremüködnek. 

Meg kell jegyezniink,hogy a részletesen kidolgozott órater-

vekkel nem akartuk megkötni a szaktanárok kezét,nem akar- 

• tuk az órákat uniformizálnieNem,az óratervekkel az volt a 

céllink lhogy egyrészt valamennyire egységessé tegyük a fel-
dolgozás módjait a kísérleti osztályokbanomásrészt segit- 
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séget akartunk nyujtani l ötleteket kivámtunk acIni  a kartár-

saknak.-A tanárok önállóan döntöttek el azt,hogy hányszor 

ismételtetnek el egy mondatot vagy kérdést,milyen más segéd-

eszközöket használnak a megismertetésnél és gyakorlásnAl. 

A számonkérésnek csak a kereteit t vázát adtuk meg l annak lebo-

nyolitását teljes egészében a  tanárok egyéni elképzeléseik, 

eljárásaik alapján valósitották meg.Ezt azért tartjuk szük-

ségesnek megjegyeznipmert az egyes  kartársak gyakorlatában 

több-kevesebb eltérés mutatkozott 

A kontroll osztályok  tanárai  eddigi gyakorlatuknak meg-

felelően végezték el a második félévi anyagot. 

Minden osztályból a szaktanár még az első mérés előtt 

Önkéntes jelentkezés alapján kijelölt 3-3 jeles,jó tközepes 

és  elégséges rendü tanulót l akik az osztályt a félévi és 

év végi mérésnél képviselték./Ugyanazok a tanulók mindkét 

mérés alkalmából./ 

Az első merest febru6r első hetében,a másodikat május 

utolsó hetében egy-egy délután folyamán  végeztük g A ta- 

nulók feleleteit magnószalagokra vettük,később ázokat ujra 
' 

lehallgattuk t legyeztük és  értékeltük. 

A kisérlet szervezeti kereteinek ismertetése után sze-

retnénk bemutatni annak tartalmát is,vagyis hogyan történt 

a nyelvi ismeretek tanitása és a készségek fejlesztése dia-

filmünk és magnószalagunk segitségével. 

A nyelvi ismeretek tanitása 

Az elsajOitandó nyelvi anyag az általános iskola VII. 

osztályában az  általunk  tervezett kisérleti  időben vi-

szonylag nem nagy:kb 7o-8o lexikai egységovelvtanból pedig 

a főnév-melléknév-és igeragozás körébe tartozó néhány jelen-

ség :  

A lexikai anyag megismertetését és begyakorlását a tech- 



nikai segédeszközök alkalmazásával végeztük főbb vonásaiban 

ugy,ahogy azt a franciák audio-vizuális eljárásaiból meg- 
28 

ismertük.A feldolgozandó szöveget a tanulók először egészé- 

ben ismerték meg.Alagnóról hallották a tankönyv szövegét vagy 

az  általunk összeállitott szöveget omelyet a diafilm segit-

ségével igyekeztünk szemléletessé tenni   .A képek segitségé-

vel a tanulók legtöbbször megértették az egész szöveg lé-

nyeges monlanivalóját,majd az ismételt pergetések során ki-

találták a legtöbb lexikai egység  magyar megfelelőjét is. 

•Ahol  a képek alapján egyes szavak jelentését a tanulók nem 

fogták  fel, ott  a bemutatást,magyarázatot,szómagyarázatot, 

körülirást/a szemantizáció más módjait/alkalmazták a szakta-

nárok ügyelve arra lhogy lehetőleg megőrizzék az óra orosz 

nyelvdségét... - t Az uj lexikai anyag kb.75 Yo-t sikerült  igy 

megértetni a -tanunkkal.A megértésről legtöbbször kérdések 

alapján győződtek meg a szaktanárok,de egészen csak akkor 

nyugodtak meg tha a tanulók az orosz szavak magyar megfele-

lőjét is megmondták:Voltak azonban olyan szavak,melyeknél 

az idegen nyelvi szemantizáció nagyon nehéz lett volna/pl: 

daru,becsületes o kivánni,félnl stb/pilyenkor a szaktanárok 

egyszeriienmegmondták a szavak magyar jelentését. 

Az uj lexikai egységek mindig szókapcsolatok formájában 

kerültek fel a tAblára l onnan a tanulók füzetébe.Begyakor-

lásuk is mindig mondatokban történt,lehetőleg a képek fel-

használásával vagy hasonló szituáció kialakitásával.
29  

A szaktanArok a számonkérésnél is kerülték a magyar nyelv 

használatát:A szavak tudásáról a szemléltetőképek segitsé-

gével,kérdések  alapján, szituációkban való alkalmaztatásukkal 

győződtek neg.A lexikai egységek tehát állandóan mondatok. 
- ban,szövegősszefüggésben szerepeltek,és igy szervesen szol- 

• 

gálták a beszédkészség fejlesztését4 



AnnAk illusztrálásáraphogyan történt a lexikai anyag 

feldolgozása l a 11.Évszakok cimü olvasmány szóanyagának tam 

nitásának módját idézzük.Az olvasmány feldolgozása során a 

tanulóknak a naptárral kapcsolatos orosz  nyelvi  ismereteiket 

akarjuk feleleveniteni ős bőviteni.Megismerik az évszakok, 

az összes hónapok nevét és megtanulnak néhány,az időjárás-

sal kapcsolatos kifejezést.Az egész olvasmány tárgyalására 

Öt óra All rendelkezéskre l de mi itt csak az első rész szó-

kincsével folytatott munkát mutatjuk be.A. lexikai-anyag el-

sajátittatását az ugynevezett lépcsős t lépcsözetes formában 

kivántuk megvalósitani.Először csak auditiv uton ismerked-

tek meg a tanulók az uj lexikai anyaggal l azt orális forma-

ban gyakorolták,és csak a következő órán került sor  ugyan-

annak az awagnAk vizuális és grafomotorikus uton való meg-

szilárditására.' 

Diafilm segitségével négy képet mutattunk be tmelyek a 

négy évszakot ábrAzolják.A. tamulók megállapitották,hogy mit 

itbrAzolnAk a képek,és ezután a , tanár közölte,hogy az órán 

az évszakokról fognak beszélni.' 

Következő lépésként magnóról meghallgatták azt a kis 

négy soros költeményt,melyet az első félévben November 9- 

vel kapcsolatban tanultakdi magnó után kórusban is elismé-

telték.Igy felidéződtek a naptár és november főnevek lme-

lyek mér a jelenlegi téma  szókincséhez tartomnAk',' 

Majd megint a-képek és magnó együttes alkalmazása kö-

vetkeztekaagnóról hallották a tamulók a tankönyvi olvas-

mány tavaszra és nyárra vonatkozó bekezdéseit.Ugyanakkor 

a  tanár  a képeken is mutattaihogy süt a nappvirágzanak a 

virágok,virágzanak a fák o nyáron pedig a  gyerekek fürde-

nek a folyóban,tóban. Két-háromszori pergetés után a ta-

nulók elmondták/,magyarul,kérdésekre l önállóani thogy mit 
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értettek meg az orosz szövegből". 

limunka tövábbi részében egy orosz naptár szolgáltatta 

a szemléltetési anyagot,melynek segitségével a hónap,M2M-

cius és tavaszi szavak jelentését ismerték meg a tanulók.' 

A begyakorlás kérdő és kijelentő mondatok o illetőleg a ta-

nulók feleletei ,megnyilatkozásai alapján történteka, gya-

korló mondatok közül az alábbiakban idézünk  néhányat. 

/Az év első hónapja január:Hogy nevezik az év első hónapját? 

Nevezd meg az év első hónapjátlHogy nevezik a mádodik hó-

napotOevezd meg a második hónapotl Március a tauasz elsó 

hónapja. Hogy nevezik a tavász első hónapját? Most tavasz 

van? Milyen évszak van most? Hogy hivják a tavasz első,máso-

dik,barmadik hónapját ? Március,Aprilis és május tavaszi  

hónapok.Milyen hónap március? Aprilis?Május? Nevezd meg 

a  tavaszi hónapokat.  Milyen évszak a tavasznó,szép? Miért? 

Süt a nap ovirágzanak a virágok,,fák. Stb./ 

Mint már emlitettük,ezen az órán a tanulók a szavakat csak 

auditiv uton és orálisan gyakorolta'az egész órát orosz nyel-

ven lehet vezetni t a szemantizáció a képek és  naptár segitsé-

gével történik.'A gyakorlás a tanulók egyéni feleletei,kérdé-

sei g kórusmunka formájAban folyt 

A következő  Óra  feladata volt,hogy a viszonylag sok szót 

most mills irányu tevékenységgel szilárditsuk meg. A képek és 

a  magnó segitségével először megint csak a hallás utáni 

megértést és szóbeli kifejezést gyakoroltuk,és csak ezután 

következett a vizuális hatás érvényesitése. Nyitott könyv 

mellett hallgatták a tanulók a magnó szövegét többször is 

egymás után,majd ezt egyéni és kArban való olvasás követte: 

Ezen az órán került sor aszavak táb-

lára,illetőleg füzetbe való irására./Lásd melléklet 
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Ugyanigy terveztük el a nyelvtani anyag tanitását is. 

A VII.osztály nyelvtani  anyagából  erre az időszakra nem sok 

jutott,wAgA$ és veropelőljárók használatát,aeoU és az 

- o(rOtvégü ) valamint a 'MAU, igék ragozott alakjainak hasz-

nálatát l az I.  főnévragozáshoz tartozónoAe tipusu főnevek ra-

gozását és különböző esetekben való használatát kivántuk 

megtanitani.Ennek az időszaknak legfontosabb  nyelvtani anya-

ga a tos ésvtera  főnevek számnevek utáni használata,valamint 

az életkor kifejezése volt. A tankönyvben nyelvtani anyag-

ként szerepel még a  keménytövű melléknevek ragozása is, de 

ezt az uj Tanterv csak az ismeret fokán követeli meg/292., 

297. és 3o6. oldalak/.Mi tehát ezekkel is megismertettük a 

tanulókat l és megkivántuk,hogy ha a melléknév jelzőként sze-

repel egy főnév mellett valamilyen orosz szövegben t akkor 

jelentését automatikusan felfogják,de olyan követelményt 

nem támasztottnnk,hogy beszédükben  a jelzős szerkezeteket 

használni is  tudják4 

Nem paragigmákat s szabályokat akartunk megtanitani tba. 

nem gyakorlati nyelvtant.A tanulóknak szabályszerdségeket, 

szerkezeteket kellett megfigyelniiik,majd gyakorolniok és 

mcndatokban,beszédUkben alkalmaznioa megfigyeléshez 65 

gyakorláshoz nagy segítséget jelentettek a képek és a mag...

nbA képek és táblai vázlatok segitségével igyekeztünk .fel-

ismertetni  a szabályszerUségeket t a magnó segitségével o- 

lyan mondatokat ismételtettünk sokszorpmelyekben az uj  nyelv-

tani  jelenség előfordultj és végül ismét a képek alapján folyt 

a gyakorlásuk.Igy törekedtünk a nyelvtant is a beszéd szol-

gálatába Allitani. 
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A nyelvtan tanitásának koxikrét példájaként a lo.leckébB1 

/Marsák levele a , szovjet uttörőkhöz/ vett  néhány részle-

tett mutatunk beEz olvasmánnyal kapcsolatban az volt a  fel-

adatonk lhogy aroAés ReTofőnevek használatát tanitsuk meg 

határozott és határozatlan számnevek után. Az anyag tanitá-

sa kb.a következő lépésekben történt 

A tanulók egy képet látnak,mely egy osztály tanulóit áb-

rázolja.Magnóról a következő szöveget halljáks"Ez itt Antal.' 

Antal lo éves•Ez Iván.Iván szintén lo éves.Hány éves Eva? 

Éva szintén lo éves.Hát Irén ?Irén is lo éves.ök tiz éves 

fiuk és leányok. Az osztályban István a legidősebb.István 

11 éves.45 11 éves." Közben a te -'ár pálcájával mutatja, 

kiről van szó. 

Az ismételt meghallgatás után a következő mondatok kern-

nek .a  táblára. 

AHT0Hy  10 aeT5 	Ezzel az a célunk shogy a 

10 aeT: 	tanulók a nyelvtant a lex1- 

11BaH A-CFITIUL:1HTTA maJBu, 	kába Agyazva ismerjék meg. 

EBC 	OTIV 

C 	(2 C 	DE 3 

Ezután ismét magnós gyakorlat következik.A tanulók a 

magnóról hallanak egy mondatot,majd utána egy kérdéstAs 

erre a kérdésre kell felelnlök. /"Antal lo éves.HAnhves 

Ahtal? Iván lo éves fiu.Ki itt a lo éves flu? stb./ 

A nyelvtani tudatositás a következő táblaképpel történik: 

Mássalhagg.végződésii 
CHOALHO aeT 6paT— y 
Cicoamo Te6e aeT  ? 

MHe TpxHaAllaTB aeT. 
CHOABRO ay aeT 
CKONBHO  eÍ t aeT ? 

-a végződésii főnevek 
cecTpe e 
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Begyakorlás véljából a táblai vázlat alapján a tanulók 

is kérdezik egymást. 

A következő órán egy uj képet látnak a tanulók,mely egy 

egy.4-ves  kislányt ‚egy három'-éves fiut és egy tanulót Ab-

rázol.A magnó a kép bemutatásával szinkronban kérdéseket 

tesz fel t azokra válaszol is,majd az ujabb kérdésre a tanu-

lók válaszolnak a magnó mondatával. 

E gyakorlás után a tanulók vetitett képről lemásolják 

füzetükbe az életkor kifejezésének módját. 

Az életkor kifejezése 

e /1/ 21, 31,41 	roA 

y 2,22,32,42 

	

3,33143153 	 .7100Aa 

	e 4,24,34,44,74 	 

	y 5 	 10 - 	- 2o 

	

25,26,27 - 	 3 0  neT 
	e 55,56,57 	 6o 
Az ujabb gyakorlás ugy történik o hogy a képen letakarjuk 

a számokat t és a tanulóknak meg kell mondsniok,hogy hány éves 

a kislány lkisfiu stb. 

A gyakorlás lehetőségét ugy bővitjük,hogy a Család cimd 

iskolai falikép alapján kérdezzük:hány eves a nagyapa l nagy-

anya stb. 

Ezután minden  tanulók gondolatban meg kell szerkesztenie 

oroszul lhány eves az édesanyja,apja l testvére t és ezt lehető-

leg sok tanulóval elmondatjuk. 

A többoldalu gyakorlás céljából az alábbiakhoz hasonló 

kérdéseket  is intézünk a tanulókhoz:Te 15 eves vagy?Nem,én 

13 eves vagyok.Ki 14 éves az osztályban?Hány eves  voltál, 

mikor iskolába kezdtél járni.Hány eves voltál a mult évben?stb. 
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Az anyag itleszilárditását nem annyíra a szabályok számonkéré- 
, 

sével /szabal tudatositása regtörtént/ 1  nint inkább a sok-

oldalu be&akorlással végezt'lk. 

Készségek fejlesztése audió-vizulis eszközökkel. 

nelyes kiejtés, harigsulyozás és intonáció készsgének 
fejlesztése. 

Az általános  Iskola  VII. osztLlyában elLélctileg már 

elsajátitottnak tek -ínthetjük a tanterv  által rögzített hang-

toni mini=ot, feltételezzük az automatizált  készsége g ki-

alakulását. Jpen ezért ne -.61 vetth tervbe egyes hangok helyes 

kiejtésének gyakorlását és kiejtésükkel kapcsolatos tudato-

sitást. E téren a szaktanárok feladata kettős lett  volnai 

l. Az uj szavakat, szókapcsolatokat, esetleg mondatokat, 

tehLt a kész nyelvi egységeket helyes hangsulyozással, 

a kiejtés szabályainak  megfelelően tanítsákmeg,  a mon- 

datoknál pedig a jó hanglejtés kialakítására töreked- 

jenek. 

2. A  tanulóknál megfigyelt hiányosságokat ig-Lekezzenek 

javitani,illetőleg pótolni. 

A második feladathoz az alapot az első  mérés szol-

gáltatta volna. A tánulók :eleletei és magnóra felvett 7,eszéd-

jmk ujbóli meghallgatása után megállaitottu a klejtéssel 

kapcsolatos főbb hiányosságokat és tipushlbákat. A tilDushi-

bák köz'a leglényegesebbek a következők voltak: 

a/ eg,es szavakat következbtesen  helytelenül hangsulyoznak, 

b/ a hangsulytalan helyzetben lévő magánhal:.gzókat is teljes 

értékü hangoként ejtik ki, 
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c/ A szóvégi mássalhangzóknál a zöngétlenedés nem fig el- 

hető meg. 

A Veszéd szempontjából legfőbb hiányosság a szaggatottság, 

azaz a mondatok hülönáll& szavakból állanak, nincs megfelelő 
AM 

kapcsolat egyes mondatrészek között. 'Zem eg:: esetben az er-

telrjiie szorosan eg:oeta2tozó mondatrészeket is időben né-

hány másodperc választ el e&uástól. 

A feladat első részéhez a legfőbb segitséget a magnó 

jelentette. Einden . uj nyelvi eg:;séget a  tanulók először hallás 

után anyan-yelvii berilondók kiejtésében  ismertek meg, tehát az 

egységek irott képe nem hathatott zavarólag a helyes hfeejtés 

elsajátitásakor. A  hallás utáni megismerést  a gjakorlás höv 

vette; a tanulók egyenként vagy kórusban ismételték a non-

datokat, melyekben az uj szavak, szókapcsolatok előfordul-

tak. Csak a hangkép és a jelentés rögzitése  után került sor 

az irott kép megismertetésére  táblára  irt mondatok és a tan- 
. 

könyvtszöveg alapján. Az irott kép  zavaró hatása a kiejtés- 

re igy kisAebb volt,  főleg azért,mert a következő órákon is 

alkhlmuk volt még a tanulóknak az eredeti kiejtést hallani. 

A szaktaLárok is a hIlyes kiejtés ismeretében bátrabban ja-

vitották a tanulókat. 

A helyes hanglejtés, Llondathansuly, intonáció kiala-

kitása  főleg  a ké&dőmondatoknál, a  párbeszédeknél és a ki-

vüről megtanult  szövegeknél  jelentős.  ppen ezért ü&ieltünk. 

.arra, hogy az egyes  órái: anyagának feldolgozásakor kérdése-

ket is sokszor halljanak a tanulók anyanyelven beszélők ki-

ejtésében. párbeszédeket, a félévben kiv'aről megtanulandó 

versikét is hallás utján sajátitották el a tanOlók. 

Az olvasási készség fejlesztését minden  leckénél fela-

datunknak tekintettik, de mint fő cél csak egy olvasmánynál 
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/Earsak levele a Szovjet uttőlbőkhőz/ szerepelt. A.: olvasási 

készség fejlődésének mérését a jelen kisérletünknél nem ik-

tattuk be a feladatok közé. 

A beszédkészség fejlesztése. 

Az idegennyelvi ismeretek és készségek  körének  megha-

tározásakor  felsoroltuk, hogy az általános iskolai tanterv 

szerint a beszédkészség milyen területeinek kimunkálásán kell 

dolgoznunk. 

Egyik legfőbb terület a hallás utáni megértés  kész- 
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ségének fejlesztése. Az ezzel kapcsolatos didaktikai fela- 

datokra következtethetünk, ha felsoroljuk j milyen tevékenységi 

formáknak kell müködniök a tanulóknál az idegennyelvi közlés 

megértésekor. 

1. Fel kell fogniok és megérteniöhanye'lvi egységeket és 

nyelvtani formákat  olyan  kapcsolatokban, melyek már korábban 

előfordultak. 

2. Meg kell értel.lök a régről isLert szavakat és nyelv-

tani szorkezeteket akkor is, ha azok uj kapcsolatban fordul-

nak elő. 

3. Nem elégséges a: nyelvi adatok felfogása és  megér-

tése.  .7]zen tulmenően fel kell fogniok az idengnyelvi közlés 

tényeit, cselekményeit és az azok közötti összefa géseket. 

4. A  közlés tatalma  alapján hövetkeztetnIök kell, ki 

kell találniok  azoknak  a részletehlaak a jelentését is, melek 

, a nyelvi ismeretek feledésbe merülése vagy azok uj volta 

Liatt szálhUkra ismeretlenek. 

Audio-vizuális eszközök alkaImazása esetén. a megértés 

sokkal könnyebb, hisz né:a csak a képek, képsoi.ozatok alap-

ján is kitalálják a tanulók, hogy miről van szó. A hallás 
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utáni L_egértés fejlesztésénél tehát legjelentősebb szerepe 

a vizuális, 1.41ozzá a  képi szemléltbtésnek van. 

Az audio-vizuális oktatás elgondolásait követve az 

órán megtárgyalandó anyagot előszőr mi is egészében ismer-

tettük meg a  tanulókkal tekintet nélka arra, ho2:y abban 

Ismeretlen nyelvi anyag van-e, vag nincs. A tanulók két-

szer vag7 háromszor hallották egymás után manóról a szöve-

get, ugyahakkor  láthatták  a képekről, hogy miről van szó, 

kik a szereplők, mit  csinálnak.  A szaktanár segitett a meg-

értésben anmyiban, hogy egú  pálca segitségevel mutatta meg 

a szereplőket és az egyes tárgyakat, 

A ré zlet egészben vale bemutatása után  került  sor 

a mondatok egyenkénti meghallgatására es az uj  nyelvi . jelen-

ségek magz'ardzatára. Az - uj nyelvi anyag jelentésének feltá-

rása  után  kerültsor 41)61 az anyag egészében vale bemutatá-

sára. 

A tanulók megértési készségének fejlesztésénél az 

általános didaktikai elvek megtartása mellett a következő 

szem:oontokat érvényesitettük: 

a/ min';hogy a  hallás utáni megértés jóval nehezebb a 

szövegmegértésnél, többszöri  ismétlésre  van szükség, 

b/ minthogya a  gépi  hang megértése jóval tehetebb, Lint 

az emberi hangé, ha a tanár szükségesnek látja, ismételje 

el és lassubb tempóban mondja a magnó szöveget, 

c/ a megértetésnél a lehetőségek határig törekedni kell 

az e -,;11-yelvaség, az orosznyelvség megerzésére, 

d/ ha a képek  nem elégségesek a megértetéshez j akhor al-

halazzon a szaktanár :Lids eljárási módokat /etinológiai magya-

rázat, szinonima, antonima/) és csak végső esetben forduljon a 

fovditáshoz 
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A beszédkészség alapját a raprodtktiv tevékenyek 

képezik. ck-sok hangos isétlés nélka elkénzeletetlen a 

nyelvi anyag eb -Lékezetbe vésése, még inkább aktiv beszed-

ben való alkall.Lazása. .1.éréseínk során _ ‚égsem vettak fi&- e-

lel'be a talLulól rel.)roduktiv beczéLkészségének fejlődését 

/bár ezt is érdelLes voina visz_Alat tárg-v ává tenni/,  csak 

a félig produktív és produktív tevékenysk, fejlődését mér-

tk. 

A felig produktív tevékenységek közé soroltuk a kér-

désekre felelni tudást. Kérdésekre akkor tud fe_elni a ta ,L. 

nuló, ha a kérdést megértette, felídesődnek benne azok az 

ismeretek, melyek a kérdés tartalmát elégitik ki, azokat 

orosz nyelven kifejezésre is tudja juttatni, és a kérdés 

egy részét reprodukálni tudja. 

A megértésnél általában jelentős szerepet játszanak 
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a  kulcsszavak. A kérdés megértésénél a kulcsszO a kérdőszó 

és az ahhoz tartozó mondatrész. Áfeleletnél  elégséges  a 

kérdőszó passziv ismerete, azaz csak jelentésének felisme-

rése. A legtöbb esetben a kérdőszó és a hozzátartozó mondat-

rész felismerésé a kérdés ta±taImának megértéséhez vezet, 

hiz a kérdés többi jelentést hordozó szavát is renszerint 

ugyanabban a témakörben gyakorolták, tehát a környezet le-

il_egében ugyanaz, mint a kijelentő mondaoknál volt. 

A kérdés-felelet gyakorlatformái kisérleti anyagunk-

nál  a  következők  voltak. 

31hangzott a mondat, utána a kérdés. A kérdésre az 

előzőleg hallott mondattallellett válaszolni, a tqnulótól 

tehát  csak reprodUlálást kívánturk. 

2. Az összfUggően többször meghallgat7tt, esetleg be-

gyakorolt szöveghez kaptak  kérdéseket.  A válaszhoz az Lls -oi-

rdeiót, a gondolati  tartalmat  a -bandr sugalmazta a képek 
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. megfelelő személeire, tár:aira v 	cseleknényeire rámu- 

tatva. 

3. Az összefaggő besyakorolt szöveg ala7,ján az egyes kér-

désekre önállóan kellett a tanulóknak válaszolniok. 

4. A kérdések nem a szöveg személyeire tárgyaira vagy cse-

lekményeire, hanem a tanulóra, környezetére vasy hasonló 

szitu6.ciókra vonatkoztak. Ezeh a 1:érdesek vagy a tanár szá-

jáTA1, vagy a magnószalt_gról hangzottak el. 

5. A tml)lóknak társaik  kérdéseire  kellett  válaszolniok. 
nemcsak 

Ennek jelent3sege bbban ant, hogy másoh hangjdnak, beszed- 

modorának felfogásához is hozzászoktatjuk a tamaókat7 hanem 

abban is, hoz:-:; a váratlan  kérdésekre való felelet.adásban is 

jArtásságra tettek szert, mert társaik kérdései sok esetben 

nem a cselelmén logikus sorrendjthez igazodtak, hanem öt- 

letszerüen‚illetőleg a kérdező ismeretei alapján születtek 

meg. 

G. A kérdsekre való feleletet irásban is gyakoroltuk 
: 34 

ilyen fajta háá i feladatot gyakran kaptak a tanulÓk. 

A beszédkészség másik fontos összetevője a kérdzni tudás, 

A párbeszéd, a beszélgetés kérdések nélkül szinte elképzel-

hetetlen. A kérdezést a produktiv nyelvi tevékenységek köze 

soroltuk, mert a  kérdés egyéni gondolat önálló nyelvi meg- 

formálását kivánja meg. A kérdezés tanditásakor tehát mindkét 

tényező fejlesztésére gondolnunk keIl. A hangsulyt azonban 

inkább a technikai részre, tehát a nyelvi megformálás kimü-

velésére kell helyezni. A kérdezésnél a gondolati elem rend-

szerint önként adódik akkor, amikor egy adott mondathoz kll  

kérdést  szerkeszteni. Nehezebb a feladat 5ha egy eseménysorra 

vagy egy kis történetre akarunk kérdeztetni, mert itt a  kér- 
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déseknél sokszor elsikkad a lényeg, vuu a logikus gondolat-

menet szenved  csorbát.  Ilyen esetekben hulcsszavah megadá-

sával ire4yithatjuh a kérdések helyes emásutánját. 

A legnehezebb a kérdezés, beszélgetés vagy párbeszéd 

során. A kérdéseknek ol:.anoknak kell lenniök, hogy az adott 

szituációban helytállóak legyenek és előbbre vigyék a beszed 

fonalát. Nem hat természetes beszélgetésnek az olyan par-

beszed, melyben az egydk szereplő csak kérdez, a másik csak 

válaszol, Ugyanannál a beszélőnél a  kérdéseknek megfelelően 

kell válitakozniok a feleletekkel. Ez azonban mar olyan ma-

gas foku nyelvismeretet követel ) melyre az  általános iskola 

VII. osztályos tanulói még nem juthatnak el. .35 

A kérdezés technikájának tanitásánál a legfőbb ne-

hézség abból adódik, hogy a tanulók nem ismerik a kérdő-

szivakat és a kérdő mondatokat a magyar hanglejtésnek meg-

felelően ejtik. Feladatunk tehát a kérdőszavak megtani- 

tása és használatukkal kapcsolatos nyelvi /nyelvtani/ jelen-

ségek gyakoroltatása volg. A hIlyes intonáció elsajátitá-

sánál a magnó hangjának utánzásán kivül a tudatositásnak 

lett volna nagy szerepe. 

A félévi anyag feldolgozásánál  két olvasmány tár-

&alása során igyekeztünk a kérdezésre Liegtanitani a tanu-

lókat. A kérdőszavak összegyüjtése után a gyakorlatok külön-

féle fajtáit alkalmaztatták a szaktanArok a tanulók ilyen 

irányu készségének fejlesztése érdekében. 

Az összefüggő, önálló beszedet valamilyen témáról 

nyilvánvalóan a leg-prodivabb nyelvi tevékenységnek te-

kinthetjak. Komoly felödés ezen a térületen csak hosszas 

unkával éraető el. A  szakirodalom bőségesen foglalkozik 
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a tanulók önálló baszédének problémájával. A didahtikai 

elvek közül legfontosabb a fokozatosság elvének fielembe-

vétele,  hogy az e&szerbb feladatokból kiindulva jussunh 

el a mind nagyobb követeLényt táMasztó beszédig. Sorrendet 

a .követhezőkben lehetne meL,állaitani. 

1. 1?eldolgozott  olvasnányok tartalmának elmondása. Itt is 

lehetnek fokozatok az elbeszéléshez nyuj -:ott segitségtől 

füg ően. 

2. D'Eldolgozott ) jól begyakorolt olvasmányok  átalakítása  

valamilyen szem7)ont szerint/más időben, m&s személyben vagy 

más szitftációban kell használai tudni a tam-it ismereteket/. 
• 

3. Uj témáról kell a tanulónak az eddig tanult ismeretek 

felhaszyláldsával beszélnie. 

Mindhárom területen  különböző  fokozatok lehetnek 

a  segítés  módjától függően. A segítés két írányu lehet: gon-

dolatokat éberesztő és a nyelvi kl:Íejezést segitő. 

a/ A legtöbb segitséget  akkor  kapja a tanuló, amikor 

Legadott kérdések alapján állítja össze Ecndanivalóját:Ilyen_ 

kor aZ egész gondolatmenet adVa van, sőt a kérdések a nyelvi 

megfogalazásban is komoly seitséget jelentenek. 

b/ A tanulóknak vázlat alapján hell beszélniök. Ez eset-

ben a gondolati tartalmat mondatok segítségével sualuk. 

A tanulók feladata a monatok bővítése, a vázlat kf_egészi-

tése ujabb l önállóan 12.egfogalmazott mondatohkal. 

c/ A beszédben csak kulcsszavak  segítenek.  Ezek feladata, 

hogy a tanulót a gondolatok egymásutánjának kifejtésében 

segitsé4, a nyelvi megfogalmazás a tanulótól önálló munkát 

követel. 

d/ Tematikus kép vagy képsor sugalja a gondolatot, a 

nyelvi formába.,bntés a tanuló feladata. 
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e/ Á  tanulónak  Linden segitség nélkal kell beszélnie az 

adott témáról. 

2nunek a  felsorolásnak  kettős jelentősége van: eg -jréazt 

jelenti a beKakoa?lás és rötzités fokozatait, másrészt pedig 

arról tájékoztat, hogy a számonkérésnél milyen fohu seit-

séget adhatunk a különbező ktoességü tanulóknak. 

A második félévi anyag feldolgozásánál mi  főleg  a 

tartal6m elmondást.E,akoroltuk, mert az uj tanterv szerint 

a VII. osztályban a beszédkészség terén ez a legfőbb  köve-

telmény. mérésnél mégis uj feladat elé Allitottuk a ta-

nulókat. Egy uj, eddig nem látott képrs:d kellett elmondani-

ok azt ) aroi  azzal  kapcsolatban eszükbe jutott. Azért kaptak 

ilyen feladatot, mert ha feldolgozott anyagról kellett vol-

na képek alapján beszélniök, akk:r a kísérleti osztályok 

tanulói előnyben lettek volna a  kontrol' osztályok tanuló- 

ival szemben, akik ezt a feldolgozási forma nem gyakorolták. 

A  beszédkészég terén fontos tantérvi:_ követelmény a 

VII. osztályban az is, hogy a tanriló képes ieE,en az átvet t .  

tárgykörök téMáin belül könnyebb társalgást kezdeményezni )  

illetőleg abba bekapcsolódni. A mA sok féléi anyag fel-

dolgozásánál tekintettel voltunk erre is, és különösen a 

párboszédek feldolgozása, begyakorlása és  számonkérése  so-

rár került sor a beszédkészség e részösszetevődének fe2.1esz-

tésére. Erről tanushodnak az óraterveztek is, ahol az ilyn-

fajta g:iakorlatok részletes leirásával  találkozhatunk.  A 

fejledés mérésére azonban nem vállalkoztunk, mert a  beszéd 

páros tevékenység lévén kölcsöns tevéhenyéségen Alppszik, 

s igy azonos feltételek teremtése nehéz lett volna. 
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V . 

1_12±2L_ECIdaterfsiELyek  a számadatok takrében. 

Általában az a meggyőződés, hogy "Az idegen nyelvek 

oktatásának  eredményességét - megfelelő paraméterek hiányá-

ban - szinte lehetetlen számszeriien mérni."".  Ez a megálla-

pitás helytálló.akkor, ha végeredményt akarunk mérni a nyelv-

ismeret, a nyelvtudás  minden  terdletére vonatkozólag, külö-

nösen  akkor,  ha nincs tisztázva a ny elvtudás fogalma, terüle-

tei és a mébés anyaga. 

Véleményünk szerint  viszont  mérhetjük a fejlődést, igy 

részben az eredményességet is, ha pontosan meghatározzuk, hogy 

időszakban, milyen anyag alapján és milyen területre 

terjed hi mérésünk. Li arra voltunk kivánpsiak, milyen fej-

lődés tapasztalható az  általános  iskola VII. osztál -3- os tad-1u-

lóinál a beszédkésség egyes  területen  a II. 	lévben, ha 

az egységes tankönyvianyggot audo-vizuális eszlöza alkalma-

zásával dolgozzuk fel, és ezt a fejlődést számszerüleg is 

ki akartuk mutatni. 

Fejlődést akartunk mérni, tehát szükségünk volt egy 

kiindulási alapra, melyhez viszonyithatjuk A fejlődést. Ezért 

két mérése volt szükség: egyikre a kísérleti időszak elején, 

a. másikra pedig a végén. Uga gondoltuk, hogy helyesebb, ha 

kiindulási alapnak  az I. féllv t'égi állapotot'  vesszü ,  nem 

pef.ig a szeptemberit, mert a nyári szünet utáni felejtés minden 

téren  megAtiutatkozik, viszont a tanév közepére a tanulók bele-

lendülnek a munkába, ismereteik felelevenednek és a készségek 

is jobban funkeionálnak, 

Azonban nem.csak fejlődést akartunk mérni,  hanem  az 

audio-vizuAJis  eszközök  alkalmazásának oredanyességéről is 

meg akartunk g -yőzdni. Ezért volt szükség a kontroll osztályokra, 
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hielyehhez való viszonz:itás tette lehetővé anT..ah eldöntését, 

hosy hol jobb az eredhóny, hoL:y gzdaságos-e az audio-vizuális 

eszközök alkalmazása, hogy a  többlet—tLu ha aranban áll-e 

erdy_ényekkel. 

A -,::éréseket a tervezettnek megfelelően végeztük el. 

A -.Llérés  adatait isk7lAnként, a tanulók rendsége szerint cso-

portositva, minden tnuló teljesitményét feltntetve táblá-

ztok formájában -melléklet-,:;enközöljk,iZ.sza:m helléklet/. 

A táblázatok alaAdn érdekes sszehasonlitásokat lehetne 

végezni az es-yes tanulók, a rendüsési csoportok és az .islolák 

fejlődésének vonatkozásában. Dzektől az elemzésAektől azonban, 

eltekintet-nnk, hisz fő célünk annak megálllapitása volt, 

h.ogy milyau fejlődés ta:oasztalhatő az  audio-vizuális eszközöl:  

alkalLazásának következménye.épl;en. Us -j találtuk, hogy ezt 

legjobbanugy tudjuk érzékeltetni és legobjektivebben kimu-

tatni, ha az  s 	tanulóre:. eső átlagokat hasonlitjuk össze. 

Véleén:;mh szerint azért légtárgyiIagosabb ez a viszonyitási 

Llód,  1-ert vécrel 	ben  viszon-,ylag kevés tanuló 

ala7ján -oróbajuk a következtetéstleket levonni. 7:éhány 

naL„ 	clso 	capas Ltalhatók, me1-3-ek  azonban  

az-iisszegezés ala--)jáa 	és a vé'következtetest 

nem befolyásolják. 

A mérés során azt igyekeztünk megállapitani, hogan 

fejlődött a félév folyamán a tanulók beszédkészséc;e, illető-

leg annak eves  összetevői  A  uérés öt teraetre terjedt ki: 

1. 2elolvsott szöveL hallás utáni rertóse. 

2. 1:órdésekre feleleadás. 

3. :Iallott :ondatokhoz kérdécek feltevése. 

a -,,,,• kép  leirá=a. 

5. .a kiejtés és inton!,ció értékeló-se. 
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a6_ 1/ beszédészség fontos összetevője  a  me-:értési 

készség. 1.egértés nélkl beL:zédtevéhencéL el se: 2 Lé7zelhető. 

16J-2..s .::nk 2. és 3. ter ..aete szintén feltételezte a kéraéLieh j  

illetőleg a kérdezés alapját  képező  ::_ondatok me-:.értését, 

de ott csak a reagálást, a szóbeli kifejező tevékenységet 

értékeltük. A hallas utáni megértési készség fejlődését fel-

olvasott szöveg alapján próbáltuk mérni. A szöveget, melynek 

alapján a mérést eszkőzöltak, mi Allitáttuk össze a megelőző' 

félévben  tanultak alapján  ug,  hogy a szöveg tartalmilag uj 

legyen, de ismeretlen nyelvi anyagot /se lexikait) se nyelvtanit/ 

ne tattalmazzon. Terjedelemre nézve a hét mérés alkalmával 

felhasznált szövegek csaknem azonosak voltak./lásd:3.szamu 

melléklet!.  A félév elejé i t a felolvasott szöveg 43, a félév 

vég.:m pedig 42 szóból  állt,  beleértve a funkcionális szava- 

kat /kötőszó, előljáró, névmás/ is. Az első szövegben négy, 

a másodikban hat olyan szó ) illetőleg szókapcsolat szerepelt, 

melyet a megelőző félév folyamán ismertek nag a tanulók. A 

többi szó már az előző tanulmányok során is előfordult. 

Lind a félév elején, mind a félév végén a szöveget 

a szaktanár olvasta fel háromszor  egymás  után. Először egészen 

las:: ..lan tagoltan, majd valamivel gyorsabbon, harmadszor pedig 

majdnem normális olvasási tempóban. A tanári felolvasátt és 

a  normál  temónál lassubb olvasást a következő okok indokol-

ták. 

a/ T,. -pasztalataink szerint az iskolákban a szakta-

nárok - eszédtempója kb. egyharmadával lassubb/vagy még lassabb/ 

a normálianal. Tenat a mérésnél a kisérleti és kontrol-osz-

tályok tanulóit nem egyforma feltételek mellett mizsgáltuk 

volna, mert a kontroll  osztályok  tanulói sokkal inkább meg-

szokták  saját  tanáruk hangját, hanglejtését, olvasási tem-

póját, mint a hisérleti osztályok tanulói, akik a félév folya- 
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mán sokszor hallottak magnószalagról idegen hangokat a szo-

kottnál gyorsabb tempóban beszélni. 

b/ A felolvasás alatt a tanulók jegyzeteket készit- 

hettek ;  

c/ Az 1965. évben Végzett első kisérletünknél meg-

győződtünk 	hogy a VII. osztályban normál tempóban 

felolvasott szövegből még a legjobb tanulók is  alig értettek 

meg valamit, igy a mérést eléggé irrealis volt. 

A harmadszori ismétlés ugán a tanulók leirték /magya-

rul/, hogy mit értettek.  meg a  felolvasott szövegből. Ez al-

kalomael az időt nem mértük, mindenki addig gondol4ozhatott, 

ameddig akart. Az idő mérésétől itt azért tekittettünk el; 

mert csak a megértésről akartunk meggyőződni. Az idő mérése 

akkor lett volna jelentős, he a tanulóktól a szöveg tolma 

csolását kivántuk volna meg és forditásuk szóban hangzott 

volna el. /Ezt is meg lehetett volna oldani, de gondoltuk, 

hogy a mérésnek legyen egy olyan területe is, melyet a ta 

nulók itásbeli dokumentumai alapján értékelünk./ 

Az értékelést ugy véOztük, hogy a szövegeket elemi 

részekre bontottuk, azaz minden olyan leirt szót vagy szó-

kapcsolatot tekintetbe vettünk, melyből bizonyos foku meg-

értésre következtethettünk. Pl. a második mérés első monda-

tát/Nálunk, Eagyarországon, 14rilis  4-e nag7 'anneia./ öt, a 

második mondatot /István meghivta Károlyt, Jánost és Sándort  

veraligséa.2./né&,  egységnek vettük. Az első mondatban Linden 

egységnek jelentéstmegkülönböztető szerepe van, a másodikban 

viszont azt kellett felfogni,  hogy  valaki  valakiket meghivott 

vendégségbe.  /Ha a nevek nem egyeztek, azt természetesen 

nem  vettük  figyelembe./ Ilyen felosztás mellett a félév ele-

jén felolvasott szöveg 33, a második méréskor szereplő. pedig 

54 ea?ségből alit. A mérés ig -,; viszonylag egyszerii volt mert 
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csak azt kellett összeszámclni, ho: kinél hány  eset  

találunh. Az összeszámolás után a következő eredn-nyt kap-

tuk: 

hisérleti osztályoknál  

1. mérésnél az egy főre eső megértett egységek száma: 9,09 

2. mérésnél 

	

	 :18,9 -  

A fejlődés xx* 100 % -os 

A hontrorLosztályoknál 

1. mérésnél az egy főre eső  mégértett e ,;ségeh száma: 11,8 

2. H 	H H 	H 	: 12,2 

A fejlődés 3 %—os. 

A beszólt nyelv szempontjából ezen  értékelés  termé-

szetesen helytelen, met 

a/ voltak olyan  tanulók,  akik  csak  szavakat  írtak,  

tehát náluk tulajdonképpeni megértésről nem lehetett szó, 
- 

mert  igazi  hogy egyes szavakat percipiáltak, de mondatokat, 

azaz gondolatokat  nem  fogtak fel ) nem is beszelve a kis tör-

ténetecske megértéséről, 

b/ néhány tanulónál  az egységek ugyan mondatokban 

szerepelnek, de csoportositásuk teljesen önkénes, a tanu-

lók fantáziájának terméke, tehát Ismét nem a közölt gondo-

1:,tokat, esezlénysort értettek meg. Ezért egy másik mérési 

formát is alhaImaztun::, ahol a megértett eg y seek számát 

szlaroztuk azoknak a mondatoknak a  számával,  nelyek  megfelel-

tek a felolvasott szöveg értelmének. Igy a következó ered-

ményt kaptuk: 

A kisrleti osztáIyoknál  

1. mérésnél egy főnél 2,5 mondat, tehát 9,09 x 2,5 = 23 

2. mérésnél 
	

5,73 " 	" 18,9 x 5,73 .108 

a fejlődés 370 %-os 



A hontrollosztályoknál  

1. ::érésnél egy.  főre 2,8 :!..,ondat, tehL!-.t 11,8 x 2,3 = 33 

2. 3,6 mondat, tehát 12,2 x 3,6 = 43 

A fejlődés 30 ro-os 

mérési forma szerint tehát a hisérleti 

osztályokban tapasztalható fejlődés lényegesen nagyobb; 

mint a kontroa osztályokbm. 

Ez természetes is, hiszen a kisérleti osztályokban 

éppen az audio-vizuális eszközök hauználata miatt a hallás 

utáni megértés sokkal jelentősebb szerepet játoszott, mint 

a kontroll osztályokban, ahol meg  általában  a szövegeközpon-

tuság jellemzi a tantervi anyag feldolgózásának módját. 

ad 2/ A beszédkészség egyik legfontosabb területe az, 

hogy az illető nyelven elhangzott kérdésekre' felelni tudjunk. 

A felelni  tudás feltételezi a  kérdés megértését, a felelet 

pedig, mint produktiv tevégenység a tanult nyelvi ismeretek 

önálló alkalmazását kivánja meg. 

Mindkét méréskor öt kérdést kaptak a tanulók. A kér-

désekeket egy, a félév folyamán feldolgozott olvasmány alap-

ján állitettuk össze Az első félévi anyagból a November 

/4.olvasmány6 a  második féléviből az vszakok /11.olvasmán7/ 

cinű szövegekhez fűződtek a kérdések. /lásd: 11. számu  melléklet! 

A  kérdéseket  a szaktanáa: adta fel. Ha a tanule első 

hallásra nem értetté: meg azt, még  kétszer  ismételte el a 

szaktanár es csak teljes értetlenség eseten  tértünk át a 

következő kérdésre. landen egyes feleletnAl külön stopperórá-

val  mértük  a reagálási időt azt az  időt ,  mely a kérdé s .  

elhangzásától a f6lelet befejezéséig telt el. Egy kérdésre 

több mondattal is lehetett felelni, és ilyenkor minden.mon- 

datot külön értékeltör24 HA a válaszból kitant, hogy a tanuló 
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a kérdést . -_ -_eL;ér'Jstte, a17:or a feleletet 1-5 72ontta1 érté-

kelta: a t.:.rtacrmak l_cL,felelően. A felcetben vétott p , elv-

tani hibákat a ontozásnál nem vettUk figyeleL:.)e, de k:j.lön 

feljegyeztak, mert ezakből is nkli következtetést szeret-

nénk levonni. 

A Liérés  ered7  -yeit a köv3thező adtok rögzitik. 

A kisérleti osztáloknál  

1. Léréshor tE1116) 

Szilléri isk. 11 

Sá yard.  isk. 9 

Béke isk. 9 

felelet --;ontérték 	idő 

17 	72 	158 

36 	168 	315 

30 	133 	337 

összesen: 	29 	83 	373 	810 

Egy tanulóra eső felel4t: 83/29=86 

Egy feleletre eső oontszára: 373/83 = 4,5 

1-]& feleletre eső idő: 810/33 = 9,75 

Az első uéréshor 29 tanuló 63 feleletet 373 _)ontértékben 

810 riásodperc alatt teljesitett, 

A teljesitnény tehát 8 .373 pont 1 9.810 , 31 sec 

2. méréskor tanuló felelet pontérték idő 

Szilléri isk. 11 28 131 257 

Ságvári isk. 9 60 279 400 

Béke isk. 9 40 180 212 

összesen: 29 128 590 869 

Egy tanulóra eső felelet: T28/29 = 4,32 

Egy feleletre eső pontsz.: 590/128 = 4,61 

Egy  feleletre eső idő: 869/128 = 6,73 

A másódik  méréskor 29 tanuló 128 feleletet 590 pontértékben 

869 másodperc alatt teljesitett, 

a teljesitl_ány tehát 12.5_50 _ -oont 
77769- 	) sec 



ILL.9.11. dés 129 2f) -os 

A kontroll osztál-:joknl 

1. .;:..éréskor tanuló felelet pontérték idő 

Béke  isk. II. 6 16 72 202 

Kolozsvári. 
téri  isk.I. 11 23  89  496 

Kolozsvári . 
téri isk.II. 9 33 138 464 

összesen: 26 72 299 1182 

4.;ar=lóra eső felelet: 72/25 = 2,77 

EG-:/ feleletre eső 1)ontszám: 299/72 = 4,16 

feleletre eső idő: 1162/72 = 16,45 

Az első Iciéréskor 26 tanuló 72 f(.1eletet 299 pont6rtékben 

1182 násodpert alatt teljesitett, 

2. I:_éréskor 

a teldesitliény tehát  

tanuló 	felelet 

22.2 _33 pont 
2=32 = 

pontérték 

()" sec 

idő 

Béke isk. II. 6 23 111 215 

Kolozsvári. 
téri ish.I. 11 23 85 272 

Kolozsvári 
téri isk. II. 9 37 148 421 

összesen: 26 83 344 908 

Eay főre eső felelet: 83/26 = 3,2 

feleletre eső -12Öntsz.: 344/63 = 4,14 

EG, feleletre eső idő: 908/83 = 10,93 

A  iásodik  Lléréskor  25 tanalő 33 feleletet 344 -oontértékben 

908 másodnerc alatt teljesitett, 

a teljesitmény  tehát  85.344 	TDont 
26.908 - 1 ' 21 sec 

A fedlődés 73 %-os  

Tapasztalatok a kérdésre adott válaszokkal kap-

csolatban a következők. land a kisérleti, mind a kontroll 

osztályokban fejlődés tapasztalható az első méréshez képesti 
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A kisérleti osztályokban lényegesen nagyobb, mint az ellenőr-

ző osztályokban. Ennek magyarázata egyrészt abban rejlik, 

hogy a kisérleti osztályok tanulói a  kérdéseket  nagyobb 

százalékban értették meg, másrészt pedig nyelvi ismereteik 

is biztosabbak, ezért voltak feleleteik tartalmilag inkább 

helytállóak. Nyelvoktatásunk gyakorlatának megfelelően a 

válaszok  iskolás  jellegüek voltak, azaz a tanulók a minden-

napi beszédtől,a társalgás nyelvétől eltérően kérdések-

re  nem egy  szóval, hanem egész mondattal feleltek. al. 

egy évben  hány hona  p van? A természetes felelet: tizen-

kettő. A tanulók azonban igy  válaszolnak:  Egy évben tizenkét 

hónap van./ Az igaz,  hogy  az ilyen‚fajta feleletek nem 

élItszeraek, de ezen  á  fokon a teljes mondattal való vá-

laszoldAdidaktikailag indokoltnak tartjuk. Az eszavas 

feleletek ugyan tartalmilag helyesek, de nem adnak lehető-

séget az egyes nyelvi egységek gyakorlására, automatizálá-

sára. A fenti feleletnél pl. az is a  célunk,  hogy az "évben" 

nyelvi  e gységei  a tanulók szinte gondolkozás nélkal tudlják 

használni. Ehhez 1,)edig az kell, minthogy  gyakorlási  lehető-

ség  kevés  van, hogy a feleletekben is ismételjék, gyakorol_ 

ják a struktarákat. Ezért ragaszkodunk az iskolában a tel-

jes mondatokkal történő válaszoláshoz. Felsőbb fokon, vagy 

az életben nagyon.könnyen megszokják majd a felelet egyszb-

rabb, életszerabb formáit. 

ad 3/ A beszédkészségnek igen fontos területe, 

hogy az idegen nyelven kérdezni is tudjunk. Tapasztala-

taink szerint az  iskolákban tanulóinknak  ez,..irányu hész- 
wift 

cége  eléggé fejlett,  pDen ezért az e téren mutatkozó fej-

lődést is mérni szándékoztunk. Az második ponthoz hasonló-

an a félév folyamán feldolgozott egy-egy  olvasmány  nyelvi 
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any.aga szols; a ',.,érés ala:)jául. Az első félóvi aivagból • 

az 5. acvél/ olvasány, a 	soi félóviből a 9. //,1z uj 

b-artnő/ olvaszlány öt y,.cndatat választottuln ki. /lásd.:X. 

szau uelléklet/. A Ilondatok rövidebbek - hosszabak voltak, 

ugy ho ui percil)iálásuk, a beank kifejezett gondolatfel- 
, 

fogása leaönböző er3kIfejtést követelt a tgnuloktol. 

több szóból álló -Llondatokhoz ten_észetesen több kérdést 

is lehetett feltenni. Az első félévben adott Londatohhoz 

22, a Lásodik félévihez 23 kérdést. /Az eldönteildő kérdé-

seket iJ neL vetttk szár2itásba/. 

A IlonNdatohat itt is háronszor isiJételhette el 

a szaktanar. lértia a reagalási id3t, fi&eleiZ.)e vett: 

a hérdések cz:.:..mát, a erdoseke 	 üiakieL;felelően .  

1-5 2ontt:..1 értékeltLa es a nu-elvtani hibahat is felje-

37yeztük. Az adatok a követ17.ező1, 

kérdes -. :ontérték idő 1. 	.],éreshor tanuló 

Szillóri isk. 11 0 24 250 

Sagv:xi 

 

isk, 9 41 184 779 

Behe isk. I. 9 41 164 512 

összesen: 	29 	90 	372 	1541 

Egy fő_e eső kérdés: 90/29 = 3,1 

hérdésre eső'pontsz.: 372/90 = 4,13 

Eg-,/ 1:érdésre eső idő: 	1541 /90 = 17,12 

Az els3 -zéréskor 29 tanuló 90 kérddst tett fel 372 7pont-

értékben 1141 .Lásod:oerc alatt, 

a teljesitthén teht: 00.372 	0 	-oort = 75 sec 



2i méréskor 	ta=ló 	kérdés 	. Dontérték  Id3 

Szilléri isk. 	11 	65 287 793 

rri isk. 	9 	94 4CS 861 

Béke isk. I. 	9 	09  390 636 

összesen 	29 	248 1085 2490 

Bj  tanulóra eső  kérdés:  248/29 = 8,55 

Egy  kérdésre  eső pontsz.: 1085/248 = 4,39 

EL-y kérdésre eső idő: 2490/248 = 10,04 

A második luéréskor 29 tanuló 248  kérdést  tett fel 1085 

L)ontértékben 2490 1_,.ásodoerc alatt, 

a teljesitrérru tehát: 246.1085 pont = 373  , 	
sec 29.2490 

A fejlődés 398 %-os. 

A kontroll osztályoknál 

1. méréskor 	tanuló kérdés pontérték idő 

Béke isk. II. 	6 a8 2?-5 445 

Kolozsvári 
téri isk. I. 	11 24 276 

Kolozsvári 
téri isk. II.. 	9 35 88 508 

összesen: 	26 75 237 1229 

Egy tanulóra eső kérdés: 75/26 = 2,89 

Egy kérdésre eső -D ontsz.:  237/75 = 3,16 

Eg„ kérdésre eső idő: 	1229/75 = 16,39 

Az első méréskor 26  tanuló  75 kérdést tett fel 237 pont- 

értékben 1229 másodperc alatt, 

a teljesitmény tehát: 75.237 	C 56 punt
26.1229 - 	sec 

2. nérékkor 	tanuló kérdés po térték idő 

Béke isk. II. 	6 52 234 552 

11 27.  84 563 
Kolozsvári II. 	9 

összesen:  
39 136 754 

26 118 454 1869 
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Egy tanulóra eső kérdés: 110/26 = 4,54 

Egy kérdésre eső -eontsz.: 454/118 = 3,04 

Ea, kérdésre eső idő: 1869/118 =  15,82 

második Liéréskor 26 tanuló 118  kérdést  tett fel 454 Dont-

értékben 1869 mádodperc alatt, a 

a teljesit.ény teát: 118-;-454 Dont 77.17-6g = 1,10 sec 

a fejlődés 98 %-os.  

A félév elején eszközölt mérések azt mutatták, 7aogy 

a tanulók  többsége  nem tud  kérdeznie  A Laitatószámok éppen 

ezen a tellaeten moltak a legalacsonyabbah. A násodik mérés-

nél a kísérleti  osztályok eredmóye ugrásAszeru fejlődésről 

tanuskodik. Lényegesen megnőtt a kérdések száma, a kérdések 

tartalmilag is jobbak Voltak éá csökkent a reagálási id. 

Tetuészetesen.hiányosságok még bőven vannak, de a kisérlet 

alapján meggyőződhettünk arról, hogy tervszerü munkával  lé-

nyeges javulás érhető  el 

ad 4/ A beszédkészség egy másik teralete az önálló 

elbeszélés valamilyen meghatározott témáról. Akkor, amikor 

a beszédkészséghek ezt a területét aladuk fejleszteni, am-134r 

iskolában ilyen irányu oktató munkát végzünk, akkor a se-

gitségnek két irányunak kell lennie: egyrészt sugalmaznunk 

kell a  gondolatokat, melyeket az adott témával  kapcsolatban• 

a tanulók kifejthetnek, másrészt pedig a nyelvi kifejezés esz-

közeit kell elsajátittatni és gyakoroltatni. A jelen esetben, 

amikor mérést végzUnh, akkor éppen arról ak=unk meggyőződni, 

hogy a  tanulók milyen  nyelvi ismeretekkel /1eNikai, és gramma_ 

tikai/ rendelheznbk és azokat to d an tudják alkalmazni. L7.éré-

sank során-tehát csak a -be-mat kellett meghatároznunk, hogy azt 

Irfejtve képet kapdunk a tanulók nyelvi ismereteiről ós beszéd-

készségük fejlettségi fokáról. 
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A téL.at te=tikus ké-0 segitégével kivánt 	yujtani. 

Igy minden tanulói azonos feltételek mellett kaDott gondola-

ti össztönzést a téma kifejtésére. Az első fel_érés sorón 

az iskolai  képsorozatból  a "Falu" ci -J.Z. 10p, a Ilásodik fel-

héréskor pedig egy általunk megrajzoltatott kép  alapján  kellett 

a  tanulóknak be3zélni&k. A képek olyanok voltak, hogy a tanu-

lok az előző félév folyamán tanult le:cikai anyagot jól hasz- 

nosithatták volna. 

Amikor erre a mébésre került sor, minden tanulónak 

külön ismertettük a feladatot. "Most látni fogsz euy  képet, 

melyen olyan személyek tár&,ak és cselekmérr,ek vannak, 

melyekről a félév  folyamén  is beszélgettünk. A felaatod 

az, hoy mindent elmcndj a képről, amit azon látsz. Azt mon-

dod és olyan formában, ahogy akarod és tudod,TIA gondolataiddal 

készen vagy, jelezd azt, és  kezdjük  a felvételt." 

A tanulók általában 40-60  másodpercig  gondolkortak, 

utána elkezdték mondókájuhat. A kép természetesen előttük 

volt. A tanulók hangját, magnóra vettük és többszöri le-

hallgatás és a beszéd lejeyzése  után értékeltük teljesit-

mégyeiket. 1,:értük azt az időt amennyi ideig egy-egy tanuló 

beszélt, feljegyeztük a mondatok, a szavak számát, értékel-

tük a tartalmat és tekintetbe  vettük az elkövetett nyelvtani 

hibákat is. A  mérés adatai  a követhezők. 

A kísérleti osztályoknál 

1. méréskor 

Szilléri isk. 

Ságvari isk. 

Béke isk, - I. 

összesen: 

tanuló,idő, mondat, szó,  tartalom,  hiba 

24 

27 

22 

7 

11 581 33 122 10 

o .) 685 40 177 12 

543 24 1C7 9 

29 1809 97 406 31 

A teljesitményt er& hányadossal  ::érjük,  melne1:  

a szmlálójában a -zIondatok, szavak és a tartalmi érték 
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szorzata, nevezőében -)ediE a tanulók sz;:.:_nak, az ideneh 

a 1-Libk tizedészének  szorzata 

A teljesitmúny 9_7.406.31 

szere2el. 

_ 
- 3 2 11 

188 

 325 

232 

pont 

35 

44 

42 

29.1809.7,3 

A násodik méréskor 	tanuló,idő,mondat,szó,tartalm , ,hiba 

Szilléri ish. 	 11 	595 	52 

SágvLoi isk. 	9 	1005 	04_
no  

Béke isk. I. 	9 	713 	56 

sec 

17 

25 

19 

összesen: 	29 	2313 190 745 51 121 

J:,  teljesitIlény 	190.745,61 . pont 
29.2318.12,1 10,61 sec 

A fejlődés 241 %-os. 

A  kontroll osztályoknál 

1. móréskor 	tanuló 	idő 	mondat szó tartalom hiba 
, 

Béke isk. II. 	6 	517 	29 1e2 f:9 16 

Kolozsvári 
téri isk. I. 	11 	922 	48 168 16 26 

Kolmsvéri 
tári isk. 11. 	9 	857 	53 212 17 32 

összesen: 	26 	2396 	130 502 32 68 

A teljesitmény 130.502.32 a  29.1TI 

hiba 

30 

48 

55 

7t72-3 6.6,8 = 

2.  méréskor 	tanuló 	idő 	mondat 	szó 

Béke isk. II. 	6 	715 	41 	192 

Kol czsvári 
téri isk. I. 	11 	1253 	83 	257 

Kolozsvari 
k. II. 	0 	923 	75 	224 téri  is 	, 

'''' -Se-c-

tartalom 

13 

25 

21 

összesen: 	26 	2891 	200 	673 

A teljesitménj 200.673.59. 
7-67271713,3 = 

59 

7 2 51  
pont 

133 

sec 

2A fejlődsés 35 °A-os.  

A teljesitmégy , annál jobb volt, minél több mondatot mondott 

a tanuló a képről, de az is fontos,  hány szóval alkotta meg 

a rondatait. Az elbeszélésnél ellentétben  a megértéssel 



gmAmitásba vettük a flinkcionális szavakat is,mert ezek az 

idegen nyelvi kifejezésnél nagyon fontos szerepet játszanak. 

A tartalmi elbitálást ugy végeztük shogy ha valaki a képről 

egy mondatoise,vagy csak egy mondatot mondott,akkor telje-

sitményét nullának tekintettük. 

Ha 24 mondatot mondott a tanuló t akkor kettes, 

ha 5-8 	" 

ha 9-12 " 

ha 13 -nál többet, " 

hármaS; 

neues 9 

ötös  osztályzattal 

értékeltük tartalmilag a feleletet.Ennél a mérésnél a hibák 

számát is erősen befolyásoló tényezőnek tekintettük,mert egy-

részt könnyebb volt a megállapitásuk omásrészt pedig elég nagy 

számban fordultak elő  ahhoz ‚hogy  figyelmen kivül hagyhattuk 

volna őket/De minthogy nem a nyelvtani helyesség elbirálái-

sát 	fő feladatunknak l ezért a tört nevezőjében 

a hibák  csak tizzel osztva szerepelnek./ 

trdemes egy kicsit részletesebben is elemezni a képleirás 

során Tapasztaltakat'iA mondatok többsége egyszerü lprimitiv 

,:két.,szavas o alanyból és Allitmányból Alló mondat,/Ez falu. 

A tanitónő olvas./de előfordult néhány alárendelt összetétel 

is.Nagyon kevés volt a jelzős szerkezet,birtokos szerkezettel 

csak  egyszer Immidmitxxl találkortunk. 

A nyelvtani hibák közül legfeltünőbbek az igeragozás te-

rén elkövetettek:sok helyen .helytelen az egyeztetés/egyesszá-

mu alany után többea.számu állitmány és megforditva/ l az ige-

időket is következetlenül használták/jelen  idejű  mondatok 

után gyakran következtek mult idejüek/.Nagyon bizonytalan 

az előljárók használata,igy a bővitett mondatok legtöbbször 

hibásak. 

A gondolatok viszonylagosan gyors kifejezéséről,folya-

matos,összefüggő beszédről csak néhány tanulónál -a legjob- 



baknál - lehet szó,Megfigyeléseink szerint a tanulók meg-

nyilatkozásait akkor lehet beszéd...szintünek nevezni tha ki-

vülről megtanult moildat,okat\reprodukálnak.'Ilyen csak egynéhány 

akadt,p1.  Nyáron  a tanulók a Balatonnal pihentek.Süt a nap, 

virágzanak  a  fák és a virágok .  Hasonlót tapasztaltunk azr,.; 

egyik tanulónál /Vadász György,Béke utcai isk.-  kontroll osz-

tály/,aki a tanulmányi versenyre való felkészülés  során  az 

iskolai képsorozathoz készült szövegeket kivülről megtanul-

ta t  és azok mondatai közül most sokat  reprodukált ‚bár azok 

nem a mi képiinkre vonatkoztak. 

Az önáll6,összefüggő beszéd készségének kialakitása terén 

az eredmény nem nagy.Enn6k  okát abban látjuk,hogy a tanulók 

lexikai ismeretei nem elég szilárdak/keresik a szavakat Inem 

emlékeznek azokra/ 9 6s ha eszükbe is jutnAk,a mondatIAZ: fü-

zés,tehát a beszédben való alkalmazás igen nehezen megy,' 

Annak illusztralásáraphogyan értékeltük a  tanulók teljesit-

ményeit az egyes részterületeken ta következőkben bemutatjuk 

egy tanuló /Batári Ferenc t oroszból az osztályzata félévkor 

négyes vole a Kolozsvári téri iskola VII.b osztályában/ fe-

leletei elbirálásának módját.a második mérés alkalmából. 

adl.A felolvasott szöveg megértése: 

"Nekünk,magyaroknak április 4-EEEy  iinnep Janos meghivta 

Sándort és István vendégségbe.Csak  ketten voltak.Hol  van 

Janos  -kérdezte "István.ő  játszik jól az udvaronagama 
	I t 

trtékelésnk szerint a szövegből 13 egységet értett meg ,  

és ezt 4 mondatban fejezte ki. Teljesitménye tehát 134 pont. 

ad 2. Kérdésekre felelet. 
idő,mondat opnbtérték 

I.B ruyippEaTbijaeCHILI. 	64 	I 	3 
2.Becmo2 norua xopomo.4BeTm gBeTyT 

m Aepe  m Twice 11BeTN... gBeTyT 	18 " 	2 	5+4 

3.AeTmme mecHal  TOK  e HpacmBayi m Becez. 



/A kérdés második megismétlésére 
következett a helyes felelet./ 

joHAjon l aBrycT. 	 25 	I 	3 

4.1tpecTime 	aBrycT..oceHB 	 22" 	I 	2 
5.Mm sxmorri KaTaTcH Ha caincax • 	8 	8" 	I 	4 

Osszesen; 	79 " 	6 	22 

7g-- - ,67 see  Teljesitmény 6.22 1 _ 	pout  

3.Kérdések 

I.KTO roBopmn THOBOVI AeBaqice 	 37" 	I 	5 

2.0Ha KorAa cnpocmna HoBym AeBotilty ? 	XX" 	7 	0 
3.KT0 TpmHaAgaTB neT ? 	 26 	I 	4 
4.KorAa yqemmu HoBok AeBoultm ? 	7 	0 

01COALKO BonpocoB 9 	 40 	I 	2 
5.KT0 xopomo pmoyeT ? 	 i 	5 

re pmcyeT EBa ? 	 X 	0 

RTO AenamT xopomo EBa ? 	 25 	I 	5 
összesen: 	122 " 	5 	21 

Teljesitmény 21 = 	22.0.  086 sec 4.1Kép alapján elbeszélés. 

"Ha KapTmme none.B none pedwra. PedHTa m yulTenB.Aem Ky- 
naTcH B osepe. Tam aspamm.OAHa AeBonicm oőeAa .TyT ropa, 

mAbT npoBos. B AepeBHe Tam. B Aepe  BHe nBeTyT nBeTm. Anx Erpum. 
YulTen lama. napoBo3 MAT B ropoAe. B ropoAe He Amen. 

/A képleiráskor nem jeleztük a szüneteket t ismétléseketa 

Idö:126 ",12 mondat,38 szó,tartalom:3,hbák száma 

Teljesitmény 12 	9,9 ffgt  • 

ad. 5. A magnó használatának propagálására legtöbbet han-

goztatott érv,hogy igy nagyban javul a tanulók beszédtempó-

ja,kiejtése és intonációja. Kisérletünkkel ezt igazolni  nem  

tudtuk o legfeljebb egy részét tami a beszédtaóra vonatkozik. 

A reagálási idő csökkenése mutatja,hogy a tanulók beszéd- 



tempója meggyorsult. 

A kiejtés és intonéció fejlődésének mérését objektiven 

végezni nem tudtuk.Ez felmérésiinknek leggyengébb pontja. 

Csak hallásunklia lmegérzésünkre voltunk utalva.Az értékelés 

nagyon nehezen ment,mert a tanulók többségénél,Ok kivételé-

vel, a feleletek nem folyamatos mondatokban jutottak kifeje-

zésrephanem sok esetben mondattöredékekben,néha összefüggés-

telenül egymás mellé dobált szavak formájában.Zavarta az ér-

tékelést a szavakozókapcsolatok gyakori ismétlése is.Ezért 

széppjó kiejtésről,illetőleg a kiejtési készség fejlődéséről 

csak a jó tanulóknál beszélhetünk. Hogy az elbirálást mégis 

viszonylagosan tárgyilagossá tegyük,hárman,hármas  osztály-

zattal- 1-3 igyekeztünk éttékelni egy-egy tanuló felele-

teit a kiejtés és intonáció szempontjából.Még igy is eléggé 

bizonytalannak éreztük az értékelésnek ezt a módját l ezért 

a mérés adatai közé fel sem vettük./Mostani tapasztalataink  

alapján EAr  a beszédkészségnek ezen a területén végbemenő 

fejlődést is tudnánk pontosabban mérni,de a kisérlet elin-

ditásakor ennek nem tulajdonitottunk kellő jelentőséget l és 

igy a részletes kidolgozására sem forditottunk elég gondot./ 

Általános megállapitásokat azonban megkockáztathatunk. 

Annak ellenérephogy tárgyilagos értékelést végezni nem tud-

tunk,megfigyeléseinket a következőkben összegezzük. 

a/-ig a kontroll osztályokban a kiejtés és intonáció te-

rén semmi javulást nem észleltünk,a kisérleti osztályok ta-

nulóinál fejlődést tapasztaltunk l és ez,ezeknél a tanulóknAl 

pontszámokkal is kimutatható volt./Ennek okát abban látjuk, 

hogy az első mérés után a kisérleti osztályok tanáraival meg-

beszéltük a kiejtés terén tapasztalható hiányosságokat és 

tipus hibákat,mig a kontroll osztályok szaktanáraival ilyen 



megbeszélést nem folytattunk./ 

b/A kiejtés javulása ezeknél a tanulóknál az uj nyelvi 

egységek  helyes  hangsulyozásában,a hangsulytalan magánhang-

zók megfelelő elszintelenedésében l az előljárók kellő össze-

olvadásában,a lágy és kemény mássalhangzók közötti killönb-

ségtételben nyilvánul meg.Kiejtésbeli hibák még -náluk is bő-

ven  akadnak,mert a régebben tanult szavaknál a helytelen ki-

ejtés annyira megröpődött,hogy azt félév alatt javitani nem 

lehetett. 

e/A kijelentő mondatok intonációja  általában  megfelelő l de 

a kérdő mondatok hanglejtése nem javult omost is a magyar 

mondathangsuly érvényesül: 

A nyelvi ismeretek  fe 4 lődése 

kérésünk nem terjedt kiarra,hogyan fejlődtek a tanulók nyelvi 

lsmeretei a 11.félév folyamán.Ezt nem is mérhettük,mert akkor 	2;2; 

egészen más területeken másmérési módokat kellett volna alkal-

maznunk.Ennek  ellenére jelen mérésünk alapján is levonhatók 

bizonyos következtetések. 

A lexikai anyag elsajátitásával kapcsolatban érdekes meg-

vizsgálnunk a kérdésekre adott  válaszokat.  Ez természetesen 

csak egy  témakörön  belül ad tájékoztatást, nevezete en az 

Évszakok CiEla olvasmánnyal kapcsolatban, mert ennek alapján 

kellutt a tanulóknak a kérdésekre felelni. A  második viusgá-

lati területünk /feleletek kérdésekre/ adatai világosan  mutat-

ják a lexikai anyag elsajátitásának mikéntjét is. Ot  kérdést 

kaptak a tanulók. A kisérleti osztályokban az egy tanulóra 

eső feleletek száma 4,62 , egy felelet értéke 4,16, a kontroll 
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osztályokban az egy tanulóra eső feleletek száma 3,2, egy 

felelet értéke 4,14. A kérdésekre adott több felelet és 

a nagyobb pntszám arra l_utat,  hogy a kisérleti c.sztályok 

tanulói  az adott időszak alatt jobban begyakorolták ennek 

a téa_lakörnek a szevait, szókincsét, mint a kontroll osztályok 

tanulói. 

A nyelvi ismeretek másik nagy területe a nyelvtan. 

A IV. fejezet első részében szóltunk arról, hogy a második 

félévben milyen nyOlvtani anyaggal kell foglalkozni. A tanu-

lók feleleteiből némileg  következtethetünk  a nyelvtani is-

meretek elsajititásának szilárdságára is. A tárgyalt nyelv-

tani anyagból két teületet ragadunk ki, melyek a mérés 

folgAmán is szerepeltek. Az egyik az életkor kifejezésével 

kapcsolatban a részeseset használata. Mérésünk harmadik 

területén, amikor a tanulók kérdésfeltevési készségét 

vizsgáltuk, egy olyan mondat is elhangzott /Éva 13 éves!, 

melyhez szerkesztendő kérdések a félév folyamán tanult nyelv- 

.tani ismeretek alkalmazását kivánták meg. A kisérleti osz-

tályok tanulói a fenti fondattal kapcsolatban 22 kifogás-

talan kérdést tettek fel, mig a kontroll osztályok tanulói 

8-at. 

A másik kiragadott  területünk az igeragozás körébe 

tartozik. A félév folyamán tanfiltottuk a ecTb . enni ige 

rasozott alakjait. A negyedik területen, a képleiráskor a 

tanulóknak lehetőségük volt ezt az it is beleszőni beszéd-

jükbe, uKanís a képen néhány tanuló kenyeret és almát evett. 

Az ige haszhálata természetesen nem volt k kötelező,  de  hasz-

nálata lAgis némi  következtetésekre adott lehetőséget. A 

kísérleti osztályok tanulóinak képleirásában tizszer fordult 

elő a fenti ige, helyesen ragozott alakban csak kétszer. A 

kontroll osztályok tanulói hatszor használták, helyesen egy 
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esetben sem. 

E néhány kiraa:adott példával csak azt akartuk igazolni, 

hog,/ az audio-vizuális eszközök  alkalmazásával  a nyelvi is-

meretek elsajátittatása is eredményesebb lehet. De ez ter-

mészetes is, hiszen készségek csak ugy alakulhatnak ki, ha 

a tanulók az ismereteket felhasználni és alkalmazni is tud-

ják. A készségek nagarányu fejlődéséről pedig a számadatok 

tanuskodnak. 
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Osszehasonlitó táblázat  

A mérés ereda6nyeinek összegezése.éppen egy összehason-

lító táblázatot közlünk, mely párhuzamosan mutatja be a kísér-

leti és kontroll osztályok százalékos fejlődését a mérés egyes 

területeire vonatkozólag. 

A megértési készség fejlődése 

A kísérleti osztályokban 	370 yo—os, 

kontroll osztályokban 	30 %-os. 

A feleletadds készségének fejlődése a 

A kísérleti osztályokban 	129 %-os, 

a kontroll oszá6lyokban 	73 %-os. 
A kérdés feltevés készségének fejlődése 

a kísérleti osztályokban 	398 70-0s, 

a kontroll osztályokban 	98 %-os. 

Az önálló elbeszélés készségének fejlődése 

a kisérletí osztályokban 	241 %—os, 

a kontroll osztályokban 	35 ro—os, 
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VI. 

Tapasztalatok, m Rjeg;zéseh, következtetések 

kisérleti anyag tanitása során többször is, a mérés 

lefolytatása után oedig elmer:satebben megbeszéltük a kartársak-

kal a problémákat)  illetőleg a tapasztalatokat. Ugy  gondol j uk, 

hasznoS lesz,  ha a tapasztalatok  közül legfontosabbakat közöl-

jük. 

A szaktnárok szcrint a részletes téma-és óratervek olyan 

nagy segitségükre voltak, hogy az órákra való felkészülés nem 

i L,ényelt több időt, mint más óráknál. Az 6raterveket ala9osan 

áttanulmányozták, azok  alapján készültek fel, azokat  a. szük-

ségnek megfelelően módositották. A szemléltető anyag, a uagnó 

és a diafilm beállitása nem okozott különösebb nehézséget. 

Az órák főbb  vonásokban  a tervezettnek megfelelően folytak, 

de a részletek meg-alósitása különféleképpen  történt. Időbcli 

elcsuszások gyakran előfordultak; nem mindig sikerült a terve-

zetnek megfelelő anyagot elvégezni. A jobb osztályokban ilyen 

időbeli eitolódás csak technikai zavar eseten következett be, 

a gyengébb osztályoknál többször is, mégpedig akkor, mikor a 

. száktanár ugy gondolta, hogy több &akorlásra van  szükség.  

Ebből arra következtetünk, hogy tervünk bizonyos fokig maxima-

lista volt. Vagy  kevesebb. anyagot kell tervezni néhaby  órára, 

több időt  száni  bizonyos jelenségek gyakorlására. 

A technikai segédeszközök közül a diafilm képei nyerték 

. :Leg a  szaktanárok és a tanulók tetszését. A rajzok stilusa 

közel áll a gyerekek képzeletéhez; p z órákon lekötötték  fiyel- 

szívesen elnézegették azokat az órán hival is, sőt szi-

vesen másolgatták azokat. /Az eLyik kéanket, hely az életkor 

tanitásához szolgál szeLiéltetésül, az OPI is Atvette iskolai 

képsorozat részére/. 



szaktanárok szerint a nyelvtanár munkája me .önnyebb 

lenne, ha egy-egy  olvasmányt még több kép, még több részlet-

rajz tenne szemléletessé. Tapasztalatuk szerint a képek jobban 

használhatók, Lint a diafilm: 

a/ Az'  igaz,  Logy  az. első ordkon a tanulók fig-yelmét még 

lekötötték a vetitett képek, később azonban, mikor a vetités 

elvesztette az ujdonság varázsát,  jobban koncentráltak a tedhni-

kai kivitelre,  mint  magára a vetitett képre. 

b/ A veti -Jéskor a termeket nem sötétitették el, és bár 

a vetitett képek i t,y is elég élesek Voltak, a tan-Lllókhoz L:égis 

közelebb állnak a rajzolt képek, mint a vetitettek. Egy iskolá-

ban tanitó két kartárs is megfigyelte ezt, ugyanis  rendelkezé-

sükre bocsátottuk azokat a képeket, melyekről a diafilmek hé-

szűltek. EgyikUk megállaTAtása szerint a kép az élet, a film 

pedig a kép absztrahálása a gyerekek szempontjából, azaz a kép 

inkább a valóságot  elenti számukra )mint a film. Ugyanezt 

tapasztalta egy másik  kartárs, akinek menet közben Owneséltűk 

ezt a megfigyelést, Ez a kartárs a filmek alapján másolatot 

kész,itett és készitettett 4ke ekekkel /a kivetitett képek  kör-

vonalait lerajtolták, majd kiszinezték/, és a következő időben 

felválttva használták a filmet és a képeket. 

c/ A vetitő beállitása, tekercselése, a  magnóval való 

szinkronba ifie4-6 hozása ha nem is mindig, de elég sokszor néhány 
a 

perces holtjáratot jelentett. A vetitő gépet rendszerint tanulók 

segitségével működtették, de ez  néha /különösen az egyik nehezen 

fegyelmezhető osztályoan/  kilengésekre  is lehetőséget adott. 

A képek felmutatása kellő időben könnyebben  megoldhatónak  bi-

zonyuit ,I mint a vetitő használata. 

A  kartársaknak  ez a tapasztalata  elfogadható,  de a g,.a-

korlati megvalósitás szempontjából mégis csak a diafilm jöhet 
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számitásba,mert annak sokszorositása l tárolhatósága sokkal 

könnyebb,mint több száz  nagyméretű  szemléltető,képé* 

A magnó használatával nem voltak ennyire elégedettek a 

kartársak*Ennek oka azonban nem a technikai eszközzel  szem-

beni általános bizalmatlanság volt,hanem a mi szalagjaink 

technikailag gyenge kivitelezettsége*Sajnos,a felvételeket 

és a másolatokat házilag készitettük el/studió és megfelelő 

berendezés nélkül/,igy a másolt szalagok a hang tisztasága, 

érthetősége szempontjából erősen kifogásolhatók*Legtöbb e-

setben a tanulók nem is értették meg első hallásra az anya- 

nyelvi bemondók beszédét o csak a  tanári ismétlés után-*Ez azon- 
'3g 

ban még jó felvétel esetén is fennáll* 

A szaktanárok megfigyelése szerint az első órák nehéz-

ségei után a tanulók viszonylag ha(ar megszokták a gépi han-

got o és később mar a megértés sem okozott komolyabb nehézsé-

get* 

A magnó használatával kapcsolatban nagyon fontosnnk tart-

juk a kisérletet folytató szaktanárok megjegyzését*Vélemé- 

szerint lha tanitványaik többségénél nem is beszélhetünk 

nagymértékü fejlődésről a kiejtés és intonáció terén,annál 

inkább érzik ők maguk,hogy milyen hasznos volt számukra a 

szövegek sokszori meghallgatása anyanyelvi bemondók közveti-

tésében.E megjegyzésüket azért tartjuk nagyon fontosnA.k,,mert 

ha a szaktanér kiejtése az adott anyagon belül számottevően 

javul obizhatunk abban4hogy ez később tanitványaiknál még 

gyümölcsözőbben nyilvánul majd meg* 

A kisérleti tervvel dolgozó kartársak egybehangzó  vélemé-

nye  szerint a technikai eszközök alkalmazásának egyik  legfon-

tosabb jelentősége az,hogy erősen lekötik a tanulók figyel 

mét*Megfigyelésük is igazolja azt a megállapitást,hogy "Az 
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audio-vizuális eszközök erős és változatos s egyidejüleg több 

érzékszervre hat6 szuggesztiv ingerei egyrészt csökkentik a 

szándékos figyelem okorta fáAtság lehetőségeit lmásrészt 

szuggesztivitásvkkal önkénytelen figyelmet váltanak ki,s ez- 
40  

zel erősiak lalátámasztják a szándékos figyelmet." 

Az eredményességet az is befolyásolja $hogy az audio-vi-

zuális eszközök nagyobb változatosságot t több kollektiv gya-

korlási lehetőséget tesznek lehetővéOs igy a tanulók egész 

órán val6baa aktiv tevékenységet folytatnak. 

A sok pozitivum mellett negativ tapasztalatuk is van a 

kartársaknak.Az audio-vizuális eszközök használata nagyon 

lecsökkenti a tanulakal lkülönösen a gyengebb tanulókkal 

val6 egyéni foglalkozás lehetőségét.A technikai eszközöki-

alkalmazásával az egész osztályra kiterjedő kollektiv munka 

lesz dominálóvá t és ilyenkor kevesebb idő jut arraphogy a 

gyengebb tanulókkal egyénileg is lehessen törödvi.Ez az 6rák 

keretébe mér nem fér bele.A tanulók többsége J61 tudja követ-

ni az órák tempóját:a kollektiv munka $ az aktiv tevékenység 

miatt a fejlődésük is jobban biztositottpde a gyengébbek,a-

kiknek még több gyakorlásra volna szükségiik,elmeradnak.Ezt 

bizonyitják a mérések is $melyek adatai szerint a gyengéknél 

szinte semmi fejlődés nem tapasztalható. 

MegirjegYzések 
kisérlet 

Megyjegyzéseink két területre:a maimi*N anyagára és a mé-

rés adataira vonatkoznak.' 

A kisérlet anyagát olyan tahkönyvből vettük l melyet az 

• 196566.tanévben használtak utoljára. gyesek véleménye sze- • e 
rint helytelen volt ennyi munkát ölni olyan anyagba lmelyet 

a jövőbenhasználni.nem lehet -,Val6ban helyesebb lett volna 

az uj tankönyvek alapján folytatni a kisérletet l de mikor sri- 
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nak előkészitéséhez hozzáfogtunk, csak  egy uj idegen nyl:vi 

tankönyv állt volna rendelkezésünkre, mégpedig az általános 

iskolai V.osztályos orosz nyelvkönyvek. Az Voiszt ,slyban kft 

tankönyv 42 szerint kétirányu kisérleli jellegü munka folyik. 

'A Mó±itz-féle tankönyv szerint az évi nyelvi anyag nagy ré-

szét a decemberig  tartó  szóbeli kezdő szakasz idejént szóbbli-

leg kell elsajátitaniok a tanulóknak. Az anyag feldolgozási 

módja sok lényeges vonádában,ha más körülmények között is, 

megegypzik a mi kisérlet:Anknél alkalmazott eljárási módokkal: 

domináns vonása a lexikai anyag auditiv után való megismerte-

tése szemléltető eszközök felhasználásával. Igy felesi-ges 

lett volna ott egy ujalDb feldolgötásimóddal kisé:cletezni. 

Különben  is indokoltuk, hogy miért éppen a VII. osztályra esett 
e 

co. 
választásunk. 

Legfőbb ellenérvünk a fenti l'éleménnyel szemben az, 

hogy a gyakorlati segitségnyujtás kísérletünknél csak mellé-

kes szenpont volt, fő eélunknak azt tekintettük hogy az 

audio-vivaális eszközök használatának eredménye égét bizo-

ndelitsuk, Ugy érezzük, ezt a feladatot teljesitettük, 

Ismertettük a mérés módját és eredméuyeit. Ezzel kapcso-

latban feltétlenül szükségesnek tartjuk mWegyezni, hogy a 

mérés számadatait csak tájékoztató jeliegünek tekitthetjük 

több ákmal fogva is. 

1. A nyelvoktatás eredményessségének mérésével ilyen 
-43 

formában tudomásunk szerint még nem próbálkoztak. A mérés 

ilyen Adja is csak kisérletnek szmit, mely magán hordozza 

minden első kísérlet  gyengeségeit és hiányosságait. 

2. A mérés folyamán arra törekedtünk,  bogy az e.Tednényeket 

objektiv számadatokkal fejezzük ki. A törekvés mevolt, de a 

kivitelezésnél mégis bizonyos szereDtt játszott a szubjektív 
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vélem6n37 is. Igy a feleletek, a kérdések és az eleszélés tar-

talmi értékelése pontszámokkal egyéni elbirálás eredménye volt, 

mely bizonyos foku ingadozást feltételez. 

3. kérésünk  csak a nyelvoktatás meghatározott területére 

/a •beszédkészség  egyes részösszetevőire/ szbritkozott, a többi 

területen  mutatkozó fejlődésre csak következtettünk. 

4. A fejlődést is  cs a k  egy viszonylagosan rövid. idő/1 félév/ 

adatai alapján mértük. Az adatok nyilvánvalóan még objektivebbek 

lennének,  ha egy hosszabb időszak eredmbaleit röbzitették volna. 

De mi nemcsak fejlődést  vizsgáltunk általában,  hanem a mérést 

egy  kísérlethez  is kötöttük. A ki ériet feltételeinek megteAl_ 

tése viszont annyi munkát igényelt, hogy megeégedtünk egy fel 

tanév erednyeinek vizsgálatával: Véleményünk szertnt az igy 

kapott adatok is elég meggyőzőek, bár hosszabb időszakra vonat-

kozó mérések biztosan még pontosabb  adatokkal szolgáltak volna. 

5. Ugyanez vonatkozik a mérésnek  alávetett  tanulók számára. 

Ebben az évben elvileg 36-36 /egy osztályból 12/ tanuló fejlő-

dését vizsgáltuk; a yakorlatban azonban mé -isebbre csökkent 

a megvizsgált tanulók száma. A mérésnél ugyanis csak azoknak 

a tanulóknak teljesítményeit vettük figyelembe, akik mindkét 

,mérésnél jelen voltak. A második mérésen többen  nem  vettek részt; 

elsősorban a gyenge tanulók maradtak el ki nem derithető okok 

miatt. liehet ) hogy a várható eredményteLnség tartotta őket 

vissza, de az is lehet, hogy a szaktanárok nem akartak kompro-

milálni az osztályukat. Igy a tervezett 36-36 tanuló helyett 

a kísérleti osztályoknál csak 29, a kemtroll osztályoknál 26 

tanuló teljesítményei  alapján állitottuk össze az adatokat. 

Több tanuló esdtén a hibalehetőség kisebb, a számszerű adatok 

meggyőzőbbek lettek volna. De a tanulók létszámának emelésével 

a feleletek értékelése annyi  munkát igényelt volna, melynek el-

végzésére primitiv eszközeinkkel nem vállalkozhattunk. 
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A fenti okok .i-iatt hangoztatjuk, hogy,bár az adatok megbiz-

hatóak, de inkább csak tendencia jellegüknál fogva tekinthet-

jük azokat meggyőzőeknek. 

Következtetések 

1. Az első és legfontosabb következtetést a számadatok 

alapján vonjuk lei a tec.mikai eszk_zök alkalmazásával nyelv-

oktatásunkat nemcsak szinesebbé, változaosabbá, hanem ered-

mL22Lt1212± lehet tenni.  Feltételezzük,  hogy aé eredmény még-

szembetűnöbb  lenne, 

a/ ha nem csak egy félévben, hanem a tanulmányok egész 

folyamán rendszeresen és következetesen alkalmaznánk a techni-

kai segédeszközöket, 

b/ ha nem egyszerű,  házi  megoldásban készült segédesz-

közökkel folyna az oktatás, mint a mi esetünkben, hanem tech-

nikailag jobban kivitelezett • képekkel és magnószalagokkal, 

c/ ha több gyakorlattal és tapasztalattal rendelkeznénk 

. a technikai eszközőknek a tananyagoz alkalmazkodó tervszerű 

és következetes felhasználásában. 

2. A fejlődés a vizsgált teLületek mindegyikén tapasztal-

ható és kilnutathatÓ. Szeretnénk azonban hangsulyozni, hogy 

bár hisérletünknek  konkrét céljaként a beszédkészség fej-

lesztééét tüztük ki -  nem feledkeztünk meg a tanterv komplex 

feladatmeghatározásáról,és - véleményünk szerint- hasonló 

fejlődést lehetne ki_utatni az általunk nem vizsgált terüle-

teken.is . 1:éré...Aink nem lehetett minden oldalu, de az anyag 

feldolgozásánál, begyakorlásánál és számonkérésénél is tekin-

tettel voltunk a tantervkövetleményekre. Ezt igazolják a 

téma-és  óratervek, melyek szerint tervszerűen  folyt az 51- 

vasási készség /ezen belül a szintetikus  olvasás!,  a szöveg- 
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megértési és fol:ditási készség fejlesztése is. Következte-

téskAht azt szeretnénk levonni, hoLy az audio-vizuális  esz-

közök alkalmazása nem zárja ki a tanterv 1,:omplex célkiti:.zé-

seinek megvalósi:A.sát. 

Itt szeretnénk kitérni - előbbi megállaitáskal lát-

szólagos ellentétben - nyelvoktatásunk egyik legaktuálisabb, 

legégetőbb problémájára. Kétségtelen, hogy az utóbbi  évek- 

ben  a tanulók b.szédkészsége határozottan fejlődött. Uanahl.:or 

- vagy él)1;e. ennek következményeképpen beszédjükben egyre 

L;yakrLbban vétenek a nyelvtani szabályok ellen. Ezt biz° 'it-

ja a mi  mérésük is.  Mikor  a tanulók feleleteit elemeztük, 

.feljegyeztük a hibák számát/azokat csak egy részterületen, 

az 6/16116 elbeszélésnél vett.Lh fi&elembe mint a teljesit-

ményt befolyásoló tényezőt/ elsősorban bizonyos következ-

tetések  levonása  céljából. A 'imbák száma a teljesitmennyel 

együtt emelkedett. Az önálló elbeszélés folyamán a kisérleti 

osztályok  tanulóinál  73-ról 121-re, a kontroll osztályok 

tanulóinál  68-ról 133-ra. E jelenség mellett szó nélkül el-

menni nem lehet. Jelen dolgozatunknak nem feladata az, hoy 

ézzel a kérdéssel részletesen foglalkozzék, de itt is  sze-

retnék rámutAni arra, hogy véleményünk szerint - mi 

lehet enne a jelenségnek egyik okt. A beszédkészséget mi 

is ugy akartuk fejleszteni, hogy a  tanulóknál  egyes nyelvi 

egységek szinte automati4us használatát akartuk kialakitani. 

Ez részben sikerült is. Amikor a tanulók olyan nyelvi egy-

ségeket reprodtkáltak, melyeket sokat gyakorKtunk, akkor 

kevesebb hibát követtek el. Az önálló elbeszélésnél azonban, 

amikor saját gondolataikat önállóan öntöttek nyelvi formába; 

akkor elsősorban nem kivülről tudott strukturákat használ-

tak, hanem magyarul megfogalmazott gondolataikat igyekeztek 

oroszra forditani. /Ezt a magnófelvételek nagyszerűen  igazolják  
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Több esetben hallható egyes tanulóknál a magyarul elsutgott 

monda5, majd annak oroszra ferditett válttozata./ A forditáshoz 

azo@ban biztos nyelvi /lexikai és nyelvtani/ ismeretek, valamint 

a nyelvtani ismeretek tudatos használata sz'jaséges. 

Nyelvoktatásunk 	 szakaszában eyrészt a tudato- 

sitás, másrészt a tudatos alkalnazásnak leghasznosabb gyakorlási 

módja a forditás, háttérbe szorult . Ezért itt megk ckáztatjuk 

azon vélemnyüxk hangoztatását, 	minthogy a tanulók önálló 

beszédjéből a forditást, logalábbiis a belg.6 forditást kikűszö-

bölni nem lehet)  nyelvoktatásunkban az automatizált hasznélat_:a 

való törekvés mellett negyobb gondot kel_ forditan=h a nyelvtani 

jelenségek tudatos alkalmazására és nagyobb szreet kell jut cat-

mink  a magar-261 igegen nelvre való forditásnak. 

3. A fejlődés általánosságban kimutatható, de lényeges  különb-

ségeket tapasztalhatunk egyes tanulók eredmnyeinek vizsgálatakor. 

Vannak olyan tanulók, akiknél ugrásszerű fejl&Astől, másoknál 

viszont csak stagnálásról beszélhetűnh. Érdemes volna megvizs-

gálni, hogy a technikai  eszközök alkalmazása egyes tanulóknál 

nem  okoz-e gátlásokat, illetőleg mik lehetndka gátlások okai. 

4. Vélemény -dnk szerint a  kimutatott ereemény nemcsak a 

technikai segédeszközn: használatnak tualajdonitható, hanem 

a tananyag tervszerű feldolgozásának is Ha tehát ezen a terü-

leten is több segitséget kapnának a szaktanárok /irányitó tan-

menetek ‚részletesen  kidolgozott tématervek es óraleirások for-

m'ájában/, akkor nemcsak néhán iskolában, hanem az iskolák több- 

ségében is lényegesen emlekedne nyelvoktatás -mk szinvonala. 

5. Ehhez sziikséges volna a tárg...ii :.eltételek megtermmtése. 

Leg kell Váltcznia annak a felfogásnak, boy csak a temliészettu-

dományths tárgpak oktatásához van  szükség k'dlön előadóteilLe, 

fe szerelésro és szertárra,  A ered2Anyes nyelvoktatásnak ezek 
p epugp feltételei, mint a fizikának, kémián -a vag bf_ologiának. 



Ennek természetesen az anyagi ellátottságban is meg kell 

nyilvánulnia. 

6.Magától értetődően meg kell változnia sok nyelvszakos 

kartárs felfogásának a nyelvoktatás célját,módját és a tech-

nikai eszközökhöz való viszonyukat illetőleg.Szeretnénk meg-

győzni mindenkit  arról ‚hogy  még a jó tanárok is jobb eredmé-

nyeket érhetnek el a technikai eszközök alkalmazásával lmint 

azok nélkül t és éppen a maguk munkáját  jók  és eredményesne# 

vélő kartársaknAk kellene példát mutatniok a haladás iránti 

fogékonyságban.A technikai  eszközök tna kezelésében való já-

ratlanság senkit sem riaszthat vissza tmert alkalmazásuk nem 

kiván különösebb ismereteket s csak egy kevés gyakorlatot, 

7.Az audio-vizuális okatatással kapcsolatban igen sokszor 

merül fel az a kérdés,hogy az audio-vizlális eszközökkel 

folytatott nyelvoktatás gazdaságos-e lvagyis a befektetett 

munka arányban áll-e az eredményekkel.Azok a kartársak t akik 

ilyen irányu munkát végeznek és tapasztalataikról beszámol-

tak o irásaikban soha nem tesznek emlitést  arról ‚hogy  egy-egy 

órára való előkészület mennyi időt vesz igényba.A velük foly-

tatott beszélgetés során azonban kiderül lhogy minden órához 

legalább 3-4 órai felkészülésre van szükség. 

A mi tématerveink,óraterveink s a képek és hangszalagok el-

készitéséhez egy-egy tnnitási óra 45 percéhez legalább 8-10 

órára volt szükség .  

De ha a szaktanárok készen kapják mindezt vakkor a felké-

szüléshez nincs szükség több időre,mint a multban voltsKi-

sérletünket éppen azért kötöttük tankönyvhöz smert tudomá-

sunk szerint a nyelvi laboratóriumokkal,vagy az audio-vi-

zuális oktatás alapvető felszereléseivel rendelkező iskolák 

szaktanárai a tecbnikai eszközöket legtöbbször saját , maguk 

Altai összeállitott forgatókönyvek alapján  használ  ják.Az 
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ilyen forgatókönyvek elkészitése nagy munkát igényel l és 

rend szerint egyedi példányokban szerepelnek:Viszont lha a 

tankönyvekhez központilag készitett diafilmek és magnósza-

lagok állnak rendelkezésre,/ahogy ez mar az Altalámos isko-

la V•és VIosztályos orosz anyagához megvan/akkor ezek kü-

lönböző,változatos formában való alkalmazása mér külön nagy 

felkészülést nem igényel,ahogy ezt a kisérletet lefolytató 

kartársak is bizonyitjáki- 

Nem azt állitjuk,hogy az audio-vizuális eszközök alkalma-

zásával magától megoldódnak nyelvoktatásunk problémái shanem 

csak arról szeretnénk meggyőzni mindenkit lhogy igy-bktató-

nevelő MUnkAnk  eredményesebb lehet.Ezt a célt kivántuk szol-

gálni ezzel az értekezésfinkkele 

Befejezésül szeretnénk köszönetet. mondani mindazoknak, 

akik, a kisérlet előkészitésében és lefolytatásában közremii-

ködtek:igy az OPI Igazgatóságának a szines diafilmek elké 

szitéséértia JATE -Orosz Intézet orosz anyanyelvü dolgozói-

nak a szövegek magnóra olvasásáért és mindenekelőtt a ki 

sérletet lefolytató kartársaknek,Kunstár Jánosnak,Tóth Ist-

vánnénnk és , Várnai Kálmánnak egy féléven át végzett önzetlen 
,nalnkájukért 
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6.Banó István:Az idegen nyelvoktatás korszerii módszerei 

és technikái. 8evezető.Audio-vizuá1is Közlemények,1965.5-7.sz. 

7.Somorjai Ferenc:A franciák "audio-vizuáliemódszere 

INyT.1963.2.sz. 

Mikó Pálné:Vizsgáljuk meg az idegen nyelvek oktatásának 

nyelvészeti és pszichopedagógiai alapjait,INyT.1963.2.sz. 

Jansen:L'enseignement des langues vivantes par les 

moyens audio-dvisuels,Les Langues Modernes,1963. /Audio-

vizuális eszközök az élő nyelvek tanitásában,Országos 

Pedagógiai Könyvtár D 16328. 1 

Beliczv Gyula:Audio-vizuális nyelvoktatási kisérlet 

a Budapesti Müszaki Egyetemen,Felsőoktatási Szem1e,1963.9.ste 

Suzanne Bava: Méthode audio-vocale.Déroulement d'une 

legon,Les Langues Modernes,1965.2sz. 

Serény Andor:Kisérleti oktatás a Voix et Images de France 

tanfol■yammal,ModernNyelvoktatás,1965.3.sz. 

Tibor Lászlóné:Audio-vizuális tapasztalatok és lehető-

ségek a nyelvi laboratóriumban,Modern Nyelvoktatás,1965.3.sz. 

A franciákhoz hasonló módon audio-vizuális eszközökkel 

dolgoznak a  zágrábi egyetemen.Erről tájékoztatnak: 

Petar Guberina:Az audio-vizuális strukturális-globális 

módszer,A Pedagógia Időszerii Kérdései Külföldön,Bpest,1964. 

B.H.TyAK0B,3pATWILHO-Cayx0B02 meTu msyqemul mflocTpati- 

MIX 513HROB B 10rOCZaBIAM, Malki. 196302 2. 

S.Tanterv és Utasitás az  általános  iskolák számára,Bpest,1963. 

Tanterv és Utasitás a gimnáziumok számára,Bpest,1965. 

9.Bm Kramer Jenő:Megforduljon-e megint a nyelvoktatás? 

Modern Nyelvoktatás,1964,5-6.sz.6.old. 

10.Dr.Hadas  Ferenc: Forradalmi Atalakulás,stagnálás,avagy 

hanyatlás az orosz nyelv hazai oktatásában? Felsőoktatási 

Szemle,1966.7-8.sz. 



11. A normalizált beszéd fogalmával Otto Hermenau-nál 

találkozunk először/Methodik des Russischunterrichts,Ber-

lin,1957.37.old./ 

Kosaras István:Idegen nyelvi beszédkészség és iskolai 

nyelvoktatás cimü cikkében /INyT.1961.2.sz./ a normalizált 

beszédet a következőképpen határozza meg."Az ilyen  szintű 

beszédet a legfontosabb fonetikai tmorfológiai,szintaktikai 

szabályok megtartása 4ellemzi.Beszédtempója akadozó t általá-

ban lassubb az anyanyelvinél,vannak benne gondolkodásra és 

belső forditásra felhasznált szünetek.Szókincse sokkal  szű-

kebb az anyanyelvinél és szakterületre egyáltalában nem ter-

jed ki.Az ilyen beszédkészséggel rendelkező az idegen nyelvü 

beszédet -ha az nyugodt tempóju és pontosan artikulált -meg-

érti l és mindennapi témáknál az ismeretlen szavak értelmét 

a szövegösszefüggésből megsejti." 

12."Kétségtelen,hogy a modern technikai eszközök felhasz-

nálása még nem  tömeg»-jelenség  sem a magyar iskolákban,sem 

a külföldi iskolákban..." irja Drdigoston György KA mo-

dern technikai eszközök szerepe a pedagógiában vElőszó he-

tyett,Szeged,1966.6.old. 

13•A diafilmek didaktikai felhasználhatóságáról,előnyei-

ről több cikkben olvashatunk: 

A.H.47KKH,MCnORB30BaHMe AmagNalwoH Ha 3aHRTMHX HO pyccRomy 
HMV C cweHTamm-HHocTpaHgamm, lucmaH MAW 1963. 

PadoTa c Amapiummamm Ha 3aHHTI4RX HO pa3- 
MUM pexim s "BilcmaH mmaan Mocloa,1963. 

B.M.Snwadaym, AmaymiBm Ha yp -olt, HER. 1964,1i2 3. 
AaHmaeHRo-KozoHpgeHa, M3 OHMT3 padoTu  Ha  A cocTameHmem 

vicHongaoHaHmem AHOProamoH HO pyccRomy Habacy AJIH HalamHamumx. 
HOMOla npenoAaBaTenHm pyccitoro nun HaR HHocTpaHHaro ,Mocfma, 

1965. 



Walter Apelt:Lichtbildreihen im Emglischuaterricht, 

FrSpU.1963.9.sz. 

14."Gyakorló nyelvtanáraink többsége mindmáig idegenkedik 

a magnetofon rendszeres használatától.Egy részük azért,mert 

fél a  nyelvóra technizálAdasától,mások azért o mert nem szi-

vesen vállalják a magnetofonos nyelvoktatással kétségtele-

nül együttjáró bizonyos többletmunkátV irja Fülöp Károly az 

Orosz nyelvi beszédgyakorlatok magnetofonnal cimü  cikkében, 

Iffer.1964.4.sz.121.old. 

15."..  .az auditiv segédeszközök/magnetofon-sualagok,hang-

lemezek/ az idegen nyelvet anyanyelvként beszélő,különböző 

bemondók hPreját l intonációját,az élőbeszéd ritmusát és me-

lódiáját viszik be az osztályba s s ezzel megsokszorozzák az 

auditiv recepciónak eddig csak a tanár személyére korláto-

zódó lehetőségét." Dr.Tálasi Istvánné:Az életszerüség elve 

az idegen nyelvek tsnitásában,INyT.1961.4.sz.99.old. 

16."...a jövőben különös szerepet kell juttatamik a  nyel-

vi magnetofonszalagok használatának,hisz ezek segitségével 

általában természetes beszédtempóju l eredeti idegen nyelvii 

beszédet hallhatnak a tanulók." Kosaras István:A hallás u-

táni megértés készsége fejlesztésének sajátos problémái, 

INyT.1962.2.sz.37.old. 

17."A  jártasságok és készségek vonatkozásában elsősor-

ban a hallás utáni megértésben észlelhető teljesitmkay-e-

melkedésa Siegfried Dauders:Methodisch aufbereitete Sprach-

ton:loader bewahren sich, FrSpU.1964.12.sz.603.old. 

18."A hangszalag alkalmas arra o hogy bizonyos feladatokat 

levegyen a tanár válláról.Igy pl.egyes szalagrészek leját-

szása közben  figyelmét  az osztály pedagógiai-metodikai irá-

nyitására  koncentrálhatja ‚vagy  pszichológiailag átállithat-

ja magát a  követező óraszakaszra." Klaus Günther: Modern 
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mmikaeszközök az idegen nyelvek tenitására az NDK-ban. 

INyT.1964.3.sz.74.old. 

19.Dr Szász pálné:Képek,dia lmagnó lélektani megvilágitás-
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egy orosz nyelvi órán,Modern Nyeloktatás,1964.5-6.sz. 

Dr.Körmöczi László:Hanglemezek és magnetofon.,6zalagok 

az idegen  nyelvek óráin, A modern technikai eszközök szere-

pe a pedagógiában,Szeged,1966.cimii kötetben 

Walter Mosel:Tonbömder far den Russischunterricht, 

FrSpU.1962.9.sz. 

A.M.flaHoB,Marmo0oH Ha ypoice jialia.190. M 5. 

21. A.C.AmdepmaH, Maraino0oH Ha ypolie, MN. 1963.M 5. 

22.Hlavács József:Orosz nyelvkönyv az általános iskolák 

VII.  osztálya száméra,Budapest,1964. 



23.Sem3én Gyula:A szöveg szerepe az idegen  nyelvek okta-

tásában, Az idegen nyelvek oktatásának időszeril kérdései 

ilizNK.128.-sz./,Bpest,1957.212.old. 

24.Krékits József-Földesi Ferenc: Orosz órák a hódmező-

vásárhelyi Bethelen Gábor Gimnázium nyelvi laboratóriumában y  

INytE.1964.5.sz. 

Krékits József:A nyelvoktatás fokozatai a laboratóriumi 

munkában,INyT.1965.3.sz 

Suara Rőbert:A nyelvi laboratóriumi gyakorlatokról, 

odern.Nyelvoktatás,1965.5;.sz. 

25.Dr.Agoston György:A programozott oktatás és az oktató 

gép lKöznetelé S93.963 .16'• sz .495 • old. 

26.TAlasi Istvánié dr.:A szemléltetés az idegen  nyelvek 

tanitásában,Audio-vizuális Közlemények,1965.3.sz.28.01d* 

27.A magnószalagok szerepével kapcsolatban ugyanaz volt 

a felfogitatink lmint Klaus Günther-nek,aki erről igy ir:"A 

szalagoknak az a funkciójuk,hogy a nyelvi anyag kiválasztá- 

sa és formába öntésepmeghatározott tipikus tényekre való kon-

centrálása által l az egyespaz általános pedagógiai és szakdi-

daktikai törvényszeriiségeknak megfelelő nyelvi tevékenységek 

kiválasztása és elrendezése Altai a tanárnak mnximélis kon. 

krét segitséget nyujtson az előkészitéshez,feldolgozáshoz 

és  értékeléshez." Methodisch aufbereitete Tonbander -  sin 

Schritt auf dem Wege zur Teilprogremmierung des Fremdsprachen- , 
unterricht0,FRSpU.1964.98.sz.361.old. 

Klaus Rinther:Es geht um sine wirksame Hilfe für den 

Lehrer.Noch einmal zur Diskussion um methodisch aufbereitete 

Tonb&nder,FrSpU.1965.1sz. 

28.Voix et Images de France.Livre du maitre,Paris,1962. 

29.A lexikai anyag tanitási módjának eltervezéséhez a 

következő cikkek nyujtottak segitséget: 



Éder Zoltán:Auditiv lexikai előkészités magnetoforrAl  

olasz órán az I.osztályban,INyT.1962.3.8z. 

Walter Mosel:Der Einsatz von Tonbandern zur Festigung 

von Sprachkenntnissen und zur Entwicklung sprachlicher Fahig- 

keiten und Fertigkeiten, FrSp11.1963.7-8.sz. 

C.Z.AmpeeStia, HCHORB30Baime marH1T4oHa B npollecce 

odynema CCK0M r3u1cy, Pycclulk H3BIK AAR mHocTpaHneB,I964. 

Kaayc rioHTep,0 palepadom HOBUX meToAoB padoTm HaA 

HHEIR.1963 N9 I. 

B.E.Olcome s  Aeltemecime ynpalitHeHma c KapTmHicamm, 

KRIEK.1964.k 2. 

CmoTema ynpalicHeHx2 no 4opmxpoBalmo 

decnepeBoAHoro BaaAeHria JIeKcI4ICo1, KRWK.1965 N9 2. 

30. "Az orosz nyeltlben a grammatikai rendszer absztrakt 

jelenségeit a tanulók először a gyakorlati nyelvhasználat-

ban ismerjék meg.Csak azután lesznek képesek a tanulók a tat-

vényszerüségeket szabályokat its a grammatikai rendszer tőbbi 

összetevőjét helyesen értelmezni és használni." irja Otto 

Hermenau: Die Entwicklung der Sprachbeherrschung imRussisch-

unterricht,Berlin,196a 

31 - ';A nyelvtani anyag technikai eszközökkel történő fel-

dolgozásával többek között az alábbi cikkek foglalkoznak: 

F.Emig:Praktische Grammatik und Tonbandgerdt,FrS0.1964'.4.'sz 

A.F.3y6K0B4,HeROTOplaB npmfundnm padoTm no 3altpenaelum 

rpammaTiNecxxx Oopm C vicnonBsoBaHviem marlinTo0oHa 

2.11 ..MExata3Im, 0 Txnax rpammameciox ynpalicHeHmg c npx-

meHeHmem marimocboHa Ha HallaaBHom odygema t  

Y00.4PyccENR 311K Ana cTyAeHToB-JaHocTpaHneB4/ MocHBa,I90. 

B.C. Comp°, 0 . nemmxlecicom noAxoAe K padoTe,HaA rpam-

maTmicora l  MN. 1963A a. 
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32.A megértési készség fejlesztéséről a következő mű-

vekben olvashatunk: 

Kosaras istván: A hallás utAni megértés készsége fej-

lesztésének sajátos problémái,INy1 9 1962.2.sz. 

Dr.Juhász anos:A hallás utáni megértésről 

"A  korszerű nyelvoktatás kérdései" Bpest $ 1965.81-88.old. 

• 	Otto Hermenau:Die Entwicklung der Sprachbeherrschung 

imRussischunterricht,Berlin,1965.. 126-155.old. 

H.A.Ba3apHoB CnemanHme yualcHeHmH B HOHNMaHVIN C ony-
xa, JAHMK.I96I Pi2 2. 

AyAmpoBaHmeNTo 3TO  TKO  e ? KHIK.1964 112 5. 

E.R.MOTHHa, KOHORB30BaHNO marHmTo0oHa AJIH Bralpaőmcm 

Hamm osymaim m 3aHmom neKgm2 "Pycomk H3NE AEH oTy-

ACHTOB rimocTpaHgeB "Momma,1963. 
00pleH4e ric;HmmaHvim pew' Ha cayx,JAHMK.I96432 2. 

T.M.YaR3ep-C.K.Oonomma l  Pamme HOHJAMaHMH yoTHo2 pe- 

B 5-6 maccax, MHMK.1964.  2 5. 

M.J.BaRcdyp, Odyqeme noHmmatimm 4aocTpaHHo2 petal Ha 

o3Iyx,Mocpa t I965. 

33."A közvetlen megértés természetesen elsősorban nem 

intuitiv jellegü lhanem logikai és grammatikai elemzés ered-

ménye,mely azonban villanásszerii gyorsasággal megy végbe. 

Pszichológiai kisérletek  mutatják ‚hogy ebben a legfontosabb 

szerepet a hallott szöveg kulcsszavai játsszák.A kulcssza-

vak megragadása sokszor lehetővé teszi a mondat lényegének 

megragadását már altkor is l amikor az még nem is fejeződött 

be." Kosaras 

34.A.B.rpegcep,TpeHmpoHolmme peueme ympalltHeHmH, 

HHMK.1963.142 3. 

R.M.rpmdaHoBa, CmcTema padoTm  Ha  A HaviKamm yoTHoM pe-
qm,MHMK.I963.k2 3. 
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B.M.RxceneB, PegeBble yripameHmil Ha ypoice, MHMK.1964 112 I. 

35, B.r oCHodmH, OdylleHme Amaaormllecn2 pegm, 	MH.1964.112 5. 

36. -yx A M.M.BepmaH R R 6  --.-.-mmAep, CHTyaTHBHOCTB m odylieHme 

ycTHoll pew', 1/IflEH.1964.M 4. 
A.C.AemHcoH, Pa3BPITHe HaBHROB yeTHoR peqm B cTapmmx 

maccax, I1HMK.1963.k,  5. 
A.A.Fpacma4 HeHoTopme HIIMU OdylleHHH yoTHok pew, 

MHI1iK.I964.1Q 4. 

37.Dr. egedüs József:Nyelvszemlélet és nyelvoktatás, 

A korszerü nyelvoktatás kérdései tBpest,1965.5.old. 

38.A tanórák nyelvével kapcsolatban érdemes idézni Walter 

Hiinsch szavait:"Még a legjobban képzett szaktanároknAl is 

kialakul egy oktatási nyelvpmely annál inkább eltér az ere-

deti nyelvtől,minél rosszabb az osztály teljesitményealeg-

nyujtják a szavakatozótagolva beszélnek t a redukció törvé-

nyei egyáltalában nem vagy helytelenül érvényesülnek•A he-

lyes intonáció legtöbbször teljesen elsikk.wd." Komplexe 

Verwendung von optisch-akustischen Hilfsmitteln in der Be-

rufsschulearSpU.1965.6.sz.307.old. 
• 

39.Ezt több szerző is hangsulyozza t többek között pl 

Kosaras István:i.m.41.old. "...ne kedvetlenedjk elpha azt 

tapasztaljuk ohogy tanulóink első hallásra nam mindent érte-

nek meg a magnetofonszalagra rögzitett szövegből." 

40. Dr.Agoston György-Dr.Nagy József-Dr.Orosz SAndor: 

A technikai eszközök szerepe az oktatásban,Audio-vizuális 

Közlemények 4-5.sz. 

41.Dr.Körmöczi László:Tanitási órák idegen nyelvüségé- ,  

nek másfél évi eredménye számokban s Pedagógiai Szemle,1965. 

9.sz.82o.old. A szerző megállapitja thogy" nem nagyobb erő-

feszitéssel shanem batékonyabb -és talán gazdaságosabb 
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módszert választva tudunk jobb eredményt elérni az osztály 

tanulóinak annál a zöménél,amelyik minden körülmények kö-

zött a természetes,az anyanyelvi beszéd-tanuláshoz közelitő 

idegennyelv-tanitás iránt mutat fogékonyságotagyanaz a gyen-

ge tanuló abban az osztályban t ahol az idegen nyelvet idegen 

nyelven tanitják,5-ször többre képes." Ez a megállapitás 

részben talán vonatkozik a közepes  rendű tanulókra l de -ki-

sérletünk tanusága szerint-sajnos t az elégségesekre nem. 

42.Hlavács József-Rhédey Györgyné:Orosz nyelvkönyv 5. 

Bpest,1965. 

Dr.Moritz György-Kovács Józsefné: Orosz nyelvkönyv 5. 

Bpest,1965. 

43.A tanulók teljesiLményének objektiv elbirálása ál-

landó témája a szakirodalomnak.Ujabban a német  szaksajtó-

ban jelent meg ezzel kapcsolatban több cikk is; 

Heinz Rott:Fachmethodische Prinzipien zur Entwick-

lung der Sprechfertigkeit und darauf beruhende.Bewertungs-

kriterienfür die Schülerleistung,FrSpU.1961.9.sz. 

Klaus Günther:Für  eme objektive Leistungsbewertung, 

FrSpU.1964.3.; 9 4. 9 5.sz. 

Norbert Lademan:Versuch einer objektiven Bewertung 

mündlicher Sohdlerleistungen,FrSpU.1964.5.sz. A cikkben a 

miénkhez hasonló értékelési módról olvashatunk. Angol nyelv-

ből a 11.osztály tanulóinak egy olvasmány tartalmát kel-

lett megtanulniok.A következő órán a tspér  két tanuló fe-

leletét - magnóra vette és teljesitményüket a következő a-

datok alapján értékelte:összes elhangzott szó l felhasznált 

különböző szavak,beszélési idő l eg3; percre eső szavak száma, 

lexikai és grammatikai hibák.A két tanuló feleletét az a-

datok alapján összehasonlitotta és ugy értékelte. 

Dr.Ernst Stelzig:Der Zeitfaktor bei der Leistungs-

bewertung,FrSpU.1964.1o.sz . A szerző szerint az összérté- 
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kelésnél "a reagálási idő vagy a beszédtempó szekundér sze-

repet játszik.Előtérbe a közlés kommunikativ értékét kell 

helyezni,melyet az érthetőség,tartalmi teljesség,tárgyi és 

nyelvi helyesség,valamint a nyelvi jártasság alapján kell 

elbirálni." 

Joachim Brandstdtter:Zur objektiven Bewrtung münd-

licher Leistungen auf einer höheren Stufe der Spachbeherr-

schung,FrSpU.1965.1sz. 

44."A beszéd a tanulóknál rendszerint az anyanyelven meg-

fogalmazott gondolatok gyorsprejtett forditásának formájá-

ban következik be." olvashatjuk 

Otto Hermenau:Wortschatzminimum far den Russischunter-

richt in der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechni-

schen Oberschule.Berlin,196o.37.old, 



l•-számu melléklet 

Téma—és óratervek 



A kisérleti anyag részletes felbontása témákra és órákra 

Kisérletünknek megfelelően az általános iskola VII* osz-
tályos második félévi.anyag feldolgozását audio-vizuális 
eszközökkel terveztük.Fő célunk az volt,hogy mind a fel. 
dolgozás módjával,mind pedig az azt követő gyakorlatokkal 
a Tanterv megfelelő követelményeinek tegyűnk elegetaehát 
bőviteni akartuk a tanulók nyelvi /lexikai és nyelvtani/ 
ismereteit és fejleszteni akartuk  különböző készségeiket. 

Ebben az időszakban kb.lo-8o uj szó/szókapcsolat/ meg-
ismerésére került sor.Ha az olvasmányokat tartalmi szem-
pontból vizsgáljuk t meg állapithatjuk,hogy azok naiad 361 
beleilleszkednek a Tanterv 29o-91*oldalán felsorolt tárgy-
körök és témák valamelyikébe.Igy a 8. 9 9* ős lo* leckék 01- 
vasmányainek cselekményei "A tanuló iskolai környezetec*té-
makör  kereteiben játszódnak le.A 11.1ecke "A természet% té-
makörben az évszakok,hónapok neveivel,valamint az  időjárás-
sal kapcsolatos  szókinccsel  ismerteti meg a tanulókat*A 12* 
olvasmány a "mesék"világába viszi el a hetedik osztályosokat* 

Az olvasmányokat követő Pa3r0Bpp -ok célja shogy tanitvá-
nyaink a mindennapi életben gyakran előforduló kérdések meg-
értésében es feleletek adásában minél nagyobb gyakorlatra 
tegyenek szert;Igy először a vásárlással,majd az életkor-
ral,később a társadalmi érintkezéssel kapcsolatos leggya-
koribb lexikai anyag megtanitására kerül sor*-  

A Ky3HeA,Xpadpaa codamés 3aramta eimü kis kiegészitő 
sorok versike tanulásra,tréfa megértésére és egyszerU kis 
rejtvény kitatálására adnak lehetőséget. 

A VII.osztály nyelvtani anyagából erre az időszakra nem 
sok jutott. A AnHés nponmelőljárók használatát,az első 
főnévragozáshoz tartozó rime tipusu főnevek ragozását és 
különböző esetekben való használatát kell megtenitanunk.Ige-
ragozásból a eon t az - 0BaTBrégii és amou ige ragozása az 
anyag. A legfontosabb a roA és JITO  főnevek szatevek utáni 
használata,valamint az életkor kifejezése. 

A tankönyvben ennek az időszaknak nyelvtani anyagaként 
szerepel még a keménytövü melléknevek ragozása is,de ezt 
az uj Tanterv csak aeismeret fokán" követeli meg./292.., 
297. és 3o6*oldal/Mi tehát ezekkel is megismertetjük a tanu-
lókat l és megkivánjuk  ‚hogyha  egy melléknév jelzőként szere- 
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pel egyf főnév  mellett  valamilyen orosz szövegben,akkor a 
jelentését automatikusan felfogják,de olyan követelményt 
nem támasztottunk l hogy beszédakban a jelzős szerkezeteket 
automatikusandaibátlanul használják.' 



A 8.olv,:smn feldolozásának  tematikus terve 

A 8. lecke és a vele kaT;csolatos nyelv'Gani an-yag feldolgozását 

5 óráb n végezz k. Ez idő alatt akarjuk megvalősitani a nevelési 

és didaktikai cllkitazéseket. 

Nevelési célunk: Ki az igazi barát ax nomoraeT nacTonum Appi 

Didaktiai  céljaink megvalósítása  során  nyelvi ismereteket 

nyajtunk és készsé , eket fejleszt ..nk. A nyelvi ish..eretek bővitése 

het területen folyik: 	lexika és a nyelvtan körében. 

A Tpvi TOBPUii olvasmányban és az utánn. következő PaeroBop 

cimü beszé akorlatban kb. 8 uj szó /szókapcsolat/ van. Nyelvtant 

a )131H előljárá jelentését és használatát, valamint a ecTry enni ige 

ragozott alakjainak alkallalazását kivánjuk eisajátittatni. 

A HoBoe nepo cimid szve-rész öt, tartalmilag össze nem fi4 Ijgő 

mondatból All. A tankönyv szerzőjének nyilvánvalóan az Volt a 

célja, hogy ezekkel a mondatokkal a melléknév semlegesnemU alakjá-

nak ragozását gyakoroltassa. De minthogy az uj tanterv a melléknév 

ragozását csak ismeret fokán követeli meg, ezért ezzel a szöveggel 

kapcsolatban mi is megelégszünk annyival, ha a tanulók az ott 

szereplő mondatokat megértik és eLmelléknév különböző végződéseit 

megfigyelik. 

A készségek  terén  a beszédkészséget akarjuk fejleszteni, még - 

pedig ugy, hogy 

a/ a tanulók a képek alapján el tudják mondani az olvasmany 

tartalmát, 

b/ beszélgetni tudjanak az egészségről, valamint a könyv 

és folyőirat vásárlásról. 



Ezen az órán a TpwTotralswvcix cimd tankönyvi szöveggel ismertet-

jük meg atanulókat. Az óra célja az olvasmány mondanivalójának 

teljes megértése, az ismeretlen szavak meg■ismertetése és a ec.76 

/enni/ ige ragozásának elsajátittatása. A feldolgozás menete: 

1. A tanulók magnóról meghallgatják a tankönyvi szöveget, 

közben a tanár a képen mutatja, miről van szó , fAlcája segítségével 

bemutatja aL szereplőket, sőt lehetőleg utal a cselekményre is. 

2. A  szöveg első Meghallgtását követi egy második is, és még 

ekkor is csak a képek segitenek a metétésben. 
• 

3. A másodszori lepergetés után megkérdezzük,mit értettek me's 

a hallottakból. Az sem baj, ha a tanulók félr..értettek valamit. 

Ebből az első reagálásbél tudjuk meg ieginkább, minek a kifejtésé-

re, megértetésére kell nagyobb gondot forditanunk. A hibákat most 

még nbm javitjuk. Ha vannak olyan tanitványaink, akik másképp ér-

tették, mint azok, akik beszámoltak, természetesen elmondhatják a 

vélemánfiket. 

4. kost  is a magnó  közvetíti  a szöveet, de a gépet minden mon-

dat után  megállítjuk, és a mondatokat legálább háromszor kórusban 

ismételtetjdk a tannlókkal. Itt szükség van  tanári segitségre is. 

Az első és második ismétlésnél a tanulókkal együtt mondjuk a 

mondatokat. Harmadszorra lehetőleg már  önállóan történjék az is:LétléE 

5. A magnó monadatait hallják  egyenként  a tanulók, de most már 

az egyes mondatok elhangzása  után  a következőiifejezéséket is felir-

juk a táblára, a tanulók pedig a szó -Arukba. 

Bonus HoTepu  3aBTpax 	: elvesztette  a tizóraiját 

BoxoAH He eA 

Ao odeAa ene Amen 

OH HpoTHHyn  emy 3ampaH 

'dew  

BOT HOROBMHa  

	evett 

: az ebéd még messze van 

odany -ultotta 	 

: vedd 

• 	 a fele 



A ecTB igE rL..gozott alakjait a faze -no is beirják a tanulók: 

H em 3aBTpaK 	 ME eAmm aaBTpalt 

TM emB " 
OH ecT tt 

eon, : enni 

BM eAmTe " 
OHM eAffT 	" 

Lult ideje: en, ena,  ernm 

6.Áz irásbeli mu_ka Után a tanár és a tan-alók közL3tt beszéletés 

következik aecTB ige ragozott alakjainak beakorlása céljából. 
ECTL y Te6H 3ampalt? /na, y menff ecTB. HeT, y mensi HT  3aBTpaKa./ 
Y Koro 3aBTpaK? /Ymem, Y Alecapoma m  
Wicapom, noltaxm 3aBTpall 
Kora  TM emB ne 3aBTpaK? 	ha ypoKe? Ha nepemeneg em na nepem 

TO TM emB Ha saBTpalt? Mum? Xned c macnot? 
4To AHTOH ecT Ha 3aBTpax? 
Kora  BM eAmTe 3aBTpaK? 
qTO. eAHT  ytieHmKm Ha 3aBTpaK? 
HocmoTpmTe na KapTmHxyl 
KTO He ex Ha nepemeHe? ponoAn/ 
A Apyrme plenum enm 3m3TpaK? 

Irásbeli házi feladatként a tanulóknak 5  olyan  mondatot kell 

irniuk, melyben a tanult ige valarc(ilyen ragozott alakja előfor-

dul. Szóbeli feladatuk is az ige ragozásArak megtanulása. 
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2.óra 

Az óra célja: az eiőző órán ,egiam 2t lcrikai  an 	beako±lása, 

a beszéaLószség fOlesztése kérdések segitségével, 

az olvsétsi készség fejlesztése. 

Az óra menete a következő: 

1. Az irdsbeli házi fele-adat számonkérése/3 tanuló felolvassa monda- 

tait/ 

2.A hLult órán kiirt szavak gyakorlása a képek alapján folytatott 

beszéi,getés foriLlájában. A tanulók először kétszer sgyPasután meghall-

gatják a magnó talmácsolásábn a t6nkönyvi szveLet, majd azután kö-

vetheznek a kérdések. 

Első  kép :  Kyna mn6T Bonos? 

11TO OH noTepne 

második kér):'i(OPO habl BMAMM Ha itapTmmie? /MBaHa, AHT0Ha 	/ 

1TO  nenam yneHmitm? 

Bce yneHmitm ennT? 

KTO He ecT? 

n0 11eMy OH He ecT? /3adux OH 3aBTpax Aoma?HeTooTepna 

Honpna TM pice 3aBTpalc,ioBan q)epm? 

Sadun TM pe 3aBTpalt, MonBHap? 

gTO TM Badbui Tice  oma? /IcHmry,TeTpaAB,penmHicy....?/ 

Amex() 6m6 Ao Mena? 

CHORBHO qaCOB en  no odena? - /ABa l Tpm aca?/ 

gTO ecT MBaH? H6ROHO?  TO OCT AHToH?Xned c macnom? 

Tcaradik kép: KOPO MM BHAMM Ha TO  icapTmHice? 

gTO eman AHTOH? /npoTnHyn.../  TO OH roBopmT? 

3. Ujlpól pőr tj -:a a szalNagot, de minden :Londat után megállitjuk. 

A sztimitben az előzőleg elhangzott mondatra hérdez:_nk, a tanulók a 

-.1ondattal felelnek. Kérdéseink: 

KTO noTepnn BaBTpalc? 

Kora  Bce manymm 3aBulpaltaam? 
KTO He en? 
qT0 cnpocmx MBaH? 
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TITO noTepHn BMW? 

TO cica3an MBan? /nnoxoe eno./ 

Hoqemy 3T 0  nnoxoe Am? 	odena  ea  6 Aanexot/ 

TITO cnpocmn Came 
3HaeT BononH, 'loon aampam noTepHn? 

TITO cHaaan OHHTL 1/033H? 

KTO ne CACMA  Hero?  

TITO nenan AHTOH? TITO OH cica3an? 

A :eleletek természetesen nem következnek mindig gyor,an és a fent 

leirt módon.  Tanári segitségre még ilenkor nag szükség van. A 

feleleteket többször elismételtetjük a tanulókkal  egyénileg és 

kórusban is. 

4. Megint előlről kezd4iik a kérdéseket, melyeket most magnószalag-

ról  hallnak  a tanulók. A képen látottak alapján válaszolnak. 

5.Nyitott könyv mellett a tanulók  kétszer meghIllgatják magnóról 

az összefüggő szöveget. 

6. A tanulókkal olvastatjuk az olvasmdnyt. 

Házi feladatkent atanulóknak odahaza sokszor /legalább ötször/ 

fennhangon el kell olvasniok a szöveet. Eegmond4Uk, hogy a követ-

kező órán az olvasásra osttályozunk 

Irdsban a 60.oldal 5. gyakorlatának 1.,2.,5. és 8.  kérdéseire 

kell válaszolniok 
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9 	5.6ra 

Ennek az órának a didahtikai célja a begj akorolt nyelvi ismere-

tek segitségével a b,szédkészséG fejlesztése. A tanulóknak önál-

lóan, több összef'd gő :mondatban hell elillondaniok, hilt látnak a  képe-

ken.  

Száz,onkérés: a házi feladat  táblára irtása, 

közben bes.Algetés képek alapján, 

a szöveg olvasása összefasgően /osztályzatra6 

a szöveg olvastatása szereposztásban. 

A szerepeket kiosztjuk, a jövő órán több csoort lejátssuka his 

jelenetet. 

Az óra hátralévő részében vázlatot adunk az olvasmányhoz. A ta-

nulók nyitott könv mellett válaszolhatnak kérdéseinkre. A  kér-

dések a táblára, ilZétőleg a f'-zetekbe is fel, ill. beirádnak. 

11TO Aexanm manBximm Ha nepemeHe? 

Bce manwimm 3aBTpaHa3Im? 

KaHme Bonpocm MBaH m Cama. 3aAaBanm? /flogemy TH He emB?rAe TM 3aBTpaH 

noTepHn?/ 
odeAa 

TO OHM cHasanm Bonozo? /Tm saBTpax Aoma 3a6mn.flaosoe Aem,Ao Rum 

Aanexo./ 

KTO HaCTOHWAR ToBapmm? Hollemy AHTOH HacToHmmk ToBapmm? /OH limier° 

He cnpammBaeT,oH nomoraeT Apyry./ 

Otthoni munaként a tanulóknak a vázlat kérdéseire kell felelniök 

szóban, és 3-4 kijelölt kérdésre irásban is. A  vázlat  alapján az 

olvasiaány ta -.2talmát önállóan is el kell tudni mondaniuk. 
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Az óra első felében néh:Any cso]-)ort eljátsma Vologya történetétv 

Mielőtt erre sor kerülne, qbanár néhány kérdést intéz a szerpp-

lőkhöz és az osztályhoz: KTO Tm? /H BONOAH./ 

KTO OH? Az osztálytól OH BOMAR. 

KTO TM? PRIABalW KTO OH? /OH MBaH./ 

11TO TM emB, KBaH? /H em HORORO./ 11TO OH eCT? 11TO TM emB,AHToH? 

KTO HatimHaeT pa3ro4Tm I Came/HeT,MBaH HallmmeT./Hy,AaBaR,HatimHaM 

1.A csPortok eljátmák a jelenetet. 

2.Néhányan elmondják a tartalmát is. 

3. Most következik a Pa3roBop cimü párbeszéd feldolgozása a 

képek és a magnó segitségével. A tanár  bevezető  szavai után:naBelk 

	

m Cama pa3roBapmBamT noA ORHOM AHT0Ha 	a tanulók kétszei,  

egymás- után meghallgatják magnóról a  párbeszéd szövegét. 

• 4. Minden mondat után megállitjuk a magnót, a tanulók'ismtlik 

a hallottakat. 

AHTOH npocTyAmncH kifejezést a tanulók beirják a szótárba. 

A ra3eTa,mmra,TeTpaALocypHan szavak szemléltetése ujsággal l  könT 

vel stb.  történik 

5. A füzetbe a következőt másolják a tanulók a tábláról: 

	

Himn. Semi. n. 	Nőnem 
AnH oTg-a 	/B.e./ 	AnH cecTp-m /B.e./ 

az apának, az apa számára, a nővérnek, a  nővér 
számára 

6. Beszélgetés a képek alapján: 

re  pa3roBapmBamT HaBen m Cama? /n0A ORHOM AHT0Ha./ 

re  AHTOH?  TO OH AenaeT? /B momHaTe.OH nexmT./ 

Houemy emy HaAo nemaTB? 

Kam OH 3aOonen? 

KyAa mOT HaBen? 11TO OH Tam AenaeT? 

7.6zituáljuk a beszéLzetést: KTO ceroAmH oTcylicibyeTKHa oonBHa? 

HpocTyAmnan osaY RorAa ofia saoonena? 
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8. Nyitott  könyv  mellett hallgatják a tanulók magnóról a szöveget, 

• majd ók is ólvassák szereposztásban. 

A következő órára önként vállalkozók megtanulják a két szerepet. 

Irásbeli házi feladat:kérdésekre felelet /60.old.5.gyak. 3 .részből/ 

5.ára 

Számcnkérő, begyakorló, összegoglaló óra. 

1.Az irdsbéli házi feladatot a táblára iratjuk. 

Közben önként vállalkozók Antiról és  a. vdsárlásról be -S6élgetnek. 

Az előző órán már hallott kérdéseket ismit feitc-sszük a :Deszél-

getésben résztevőkhöz és az osz6ályhoz. 

KTO TM? re BE pa3roBapnBaeTe? 	 

2.A padsorokat két cspportra  osztjuk, ável és Szása szerepére, 

és nyitott könyv mellett először a magnó szövegét hallgatva, majd Ls-

mételve, begyakorlljuk a dialógust. 

Szóbeli házi feladatként a kövdtkező órára az "A" oszlop Pá-

ye?, a "E" oszlop Szása szerepét tanulja meg. 

3. AHoBoe nepo cimü rész olvasása, a melléknév Végződéseinek 

megfigyeltetése, a  táblára és füzetbe való iatása. 

4. A melléknév ragozását csák ismeret fokán kivánjuk meg, ezért 

a 60.oldal 5.g7akorlatának második bekezdés,:t a  táblázat segitsé-

gével oldatjuk meg. Ez lehet az irAsbeli házi feladat is. 
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A 9. lecke feldolgozásának te:mati_us terve 

A 9. lecke három ta-k nyvi szöveget tartalmaz: HoBan nupyra c. 

olvasmányt, eg7,  1. -vid:be3zélgetést a  bevásárlással kapcsolatban és 

eu,' kis költemnyt Ky3nen cimmel. 

A nyelvtani anyag a keména..tövű melléknevek nnemű alakjának, . 

valaDint az -oBaTEvégt  igék ragozása. 

Az elsajátitandó lexikai anyag nem nagy:kb. 16-16 uj szó,  szó-

kapcsolat megismertetését és boK .akoriását tervezzük. 

A készségfejlesztés terén a lecke egyik részével kapcsolatban 

fő feladatunknak azt tehintj .,k, hogy tanitvánainkat hallott szöveg, 

illetőleg  képek alapján kérdezni /különböző kédések feltevésére/ 

tanitsuk meg. 

A 9. lecke  nevelési  lehetőségeket is nyut;növendékeink vilk-

néteti és erkölcsi arculatának formálására hasz_Alhatjuk fel. A 

világnézeti nevelésre a ity3Hea  clad vorsike ad lehetőséget, .amikor 

arra matatunkx TA, ,.logy ikent a kovács "uj életet  kovácsolt'  1 1 is 

egy uj életért dolgozunk, tanuiunk.fty3nen nobT o TOM, IITO OH no3y1O 

xkxxxxt;;tkigidc IM3HB KyeTalm Tose 3a 3Ty  HOB  TO I143HB paooTaem. 

Az erkolesi nevelésre aHoBaH nupyra cimű olvasány alapján 

foautatott beszélgetés során kerül sor, amikor azt láttatjuk Lleg 

tanitvánlainkkal, hogy segithetnek egy -isnak a -1J.unkában.flmonepm, 

nmotiepicm nomoramT Apyr Apyry B pa00Te. 

A lecke feldolgozására 6 óra 6,11  rendelkezésünkre,  amit a követ-

kező■képpen kivánunk felhasa 

1.6ra: a433311cima versike és az-oBanivégű igék ragozása. 

2.61.4 A kérdőszavak összegyűjtése és 

a HoBaR noApyra c. szöveg első és második bekezdése. 
X.  5.óra: 	 harmadik bekezdése. 

40(5ba: 	 negyedik bekezdése és a mellék_ 

név ragozása 
5.6ra:BeszélLetés a képek ,alapján. 
6.óra: fa3rasop 	fel.• 



n-elvtani anyag 

Nevelési ,61: 'Buy uj  életért dolgozunk. 

Didaktikai cél: Nég -; uj szó, 

hatsoros versike l_legtanitása 

--atBan vég-Li igék  ragozása 

Az c5a. felépitése 

1.Az irásbeli házi feladt ellenőrzésedigy tanuló  a t:1,1ára irja, 

és ezért a munkájirt osztályzatot is kap./ 

2.A szóbeli feladat ellenőrzése: 

a/ A tanulók több párositásban elmondják a 9.olv. PasroBop- ját. 

/Sugót is szerepeltet'dnk/ 

b/ Közben két kijelölt tgnuló felkészül, ho y elmondja, uit lat 

a kéDeken. 

Az irdsbeli és szóbeli fblkészülés ellenőrzésére kb. 15 percet 

forditunk. 

Az uj anyag feldolgozása 

ceroAHR MN maylimm maneimmoe CTX—  Tanéri bevezetés.  Itt is‚és a ver-

xoTBopelime.B cTmxax POBOINITCH 0 sikében is előfordulnak olyan 

mysHene t uTo OH AenaeT,mam  OH pa-szavak, melyeket a tanulók rrég 

6oTaeT. 	 nem ismernek, de ez nem baj. A ké- 

. pek segitségével  szeretnénk  a 

megért ést megkönnyiteni, 

TenepB nocnymaMTe cTmxoTBope- 
Hme B marHmTo0HHok sanmcm. 

BOT mysHen.KTo oH? Koro MN 

BMAKM Ha mapTzHme? 

Ity3Hell CTOVIT y cTaHma. 

re  OH CTOKT?  TO OH AenaeT? 

Za,oH pa6oTaeT. OH my6T. Rya-

HCI my6T xezeso. 

TITO AeaaeT mysHenTITo OH myeT? 

Kam oH pa6oTaeT?/Beceno/ Bum- 

Háromször lepergetjük a versikét. 

A képekről f4ytatott beszélgetés 

során a tanulók megismerkednek az 

uj szavak jelentésével. A szavakat 

szókapcsolatok formájában a táblá-

ra, a tanulók a füzetükbe  írják. 

A  tanár elmondja, mit  láthatnak  a 
képeken, és kijelentő  mondatai után 



Te, OH no0T. 

IITO OH AemeT,KorAa OH KyeT 

xexe3o? 

1/1 TTO OH HOT? OH HOÖT Houm 
HeCHIO. 
3HaeTe BM, 0 qem OH noeT71.:_r 
Mu Bum Ky3Hena /Ky3Hen/ 

Hymen CTOMT y cTaima 

kérdéseket is intéz a tanulókh6z, 

ho y azokat az uj szavak haszná-

latára kényszeritse. 

OH HOT OTOMOTO OH 3a HOBTO 
IEM3HL pa6oTaeT. OH HOBTO EM3HB 
KyeT. 

3TO CTaHOR 
, 

letArt.4, k4  
TO  OTaHRM 

Ky3Hell KyeT 
H nom necHm /HecHH/ 
OHHTB noczymaem cTmxoTBopeHme,a megállitjuk, a tanulók lefordit- 
BM nepeBe0Te Ha BeHrepcKmk H3MKAak azokat. 

BOT MM yze-3Haem,ollem roBopmTcHA magnó koronként ismétli a ver-
B cTmxax,Tenep  MM  BliTIMM MX Haike szövegét, a tanulók pedig 

1/133TCTB, 	 utána mondják. /5okszor, amig az 

időből futja./ 

BO3BMMTO Kilmry.Mu npoumTaem 	Kórusban kétszer-háTomszor el- 

cTmxoTBopeHme.Bce BmeCTe.X0p0Iii_.olvassák a versikét. 
Házi l'eladatként a tanulóknak meg kell tanulniok a szavakat és a 

kis költeményt. Irásbelí aun_Ajuk,az lesz, hogy a tankönyv 64.oldalán 

lévő A/b gyakorlatot megcsinálják. 

A magnót minden mondat után 

7. host pedig egy kis nyelvtani 
felirják a tanulók: 

—oBaTB—eBaTB 
KoBaTB,pmcoBaTB,TaHgeBaTB 

H KIO 	mu Kyém 
TM KyemB 	BM KyeTe 
OH Icy-6T 	OHM IcymT 

pmcym KapTmey 
H xopomo Tanym 
H eme He Tainlym  

an7ag következik. A füzetbe  címként 

végü  igék ragozása 

A cm  m után egj sort kihagyatunk 
a  tanulókkal, oda  majd később irdák 
be az anyagot. 

Felirjuk,a Kara:rt. ige ragozott 

alakjait. hi ttént? Az - 4:47 he-

lyébé került. Fent jelöljk. 
Elragoztatjuk. 



2. óra 

SOdlonhérés 

1.Szavak,kifejezések s,akorlása a képek seEitsé0vel. 

Ky3Heg 	KM) MM MINIM Ha KapTimite? 
TBOR oTeg Ky3Heg? 
re  paooTaeT Ky3Heg?/Ha 3aBoAe?/ 

OTaHOR 	.1:713 CTOMT Ity3Heg? 
ECTB JIM y  HC  B micone CTaHKM? 

11TO ME Bumm Ha cTamtg? 
KOBaTB 	AenaeT Ity3HegY 

IITO OH Ity6T? 
KoBan TM yaw xéne3o? 

pmcoBaTB.. 11To AenaeT AeBoxlita? 
/0Ha pmcyeT Ha  ocite./ 
TM  Tom pmcyemB? 
Kora  BM pmcoBanm? BIlepa?flo3awlepa? 
Kora  BM OyAeTe pmcoBaTB? B cpeAy? 
AmömmB TB TmcoBan? 

TaHgeBaTB. 11To AenamT peOHTH? 
qT0 OHM TaHgymT? qapAam? TaHro? 
KTO M3 Bac TaHgyeT? 
TM ye  TaHgeBanY 

Hen 	 LITO  AenamT TieHMMITY 11TO OHM HOMT? /H0ByM HecHM./ 
2,Az irásbeli  házi  feladat ellenőrzése. 

3. A vrsikét  kórusban mo_dja el az osztA17, majd két három tanuló 
önállóan is. /Osztályzatot is kapnak./ 

Ceromm mm pasroBapmBaem OHHTB 	A -Uanár bevezető szavai. 
o mKone. B iacce HOBaH yueHmgs. 
0Ha upmexana M3 Mmmiumga. 
TenepB BM noczymamTe marmmToNH- 
Hym 3anmc6, nocmoTpxTe Ha KapTmmul 
m y3HaeTe Tax,KaKaH  ea  HoBaH yuem 
Hmga m TITO oHa AenaeT. 'A magnó  kétszer egymailtán le-

játsas a _tankönyvi szöveget, köz-
ben a ké-oen 1L.utatjuk, miről van szó. 

Hama yumTenBHmga 
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Tenep BM nepecHalme, 4TO 	A tanulók először magyarul mond- 
BM HOHHAM. 	 ják el, hogy mit értettek meg a 

szöveg és képek alapján. Lehetőleg 
minél  több tanulót szólaltassunk meg. 

Ha cileAymulla ypoitax mu Oy- 	Ezekkel a szavakkal készitjük 
Aem 3aHHMHTECH S TO R TeM0g,h0 H aelő a téma feldolgozásával kap-
cneAymmva ypoicax He a HA BM csolatos egyik didaktikai cé-
fiyAeTe cHpaluviBaTID.ZJIH 3TOPO HpifiHakcaltatTBazt hogy tanitványaink- 
BonpocviTeamble qaCT1/11.111, 	kal a kérdezni tudást •KakorIl- 
BosmaxTe TeTpaABHK,HanmmmTe 
Homep ypoita,AaTy m 3arname. 

Táblakép 

Kérdőszavaink 
HTO 	4TO 	re 	itorAa 	HaH 	nollemy 
Horo 4TO 	HyAa 
Homy 	oTgyAa 
c Hem 
O KOM  

qT0 AexiaeT 
4TO AeriaA /AenaAa t Aezamq 

-HaHog t HaHaH l HaHoe,Hame 
CHOABHO 

• BE Bce 3HaeTe STM BonpocmTP:3Tranun mar -vair időnk, a különböző kér- 
qacTiAgN. HOITOdyMTe COCTHBHTB dőszókkal  kérdéseket gyArtatunk. Bonpocs. 

Házi feladat. Szóbeli: A kérdőszavakat Atisméteini. 
Irásbeli: Ot tetszésszerintit kérdőszóval mondatokat 

irni. 
Padsoronként megjelölhetjük, mely  kérdőszói 

kal, ho L,y a következő órán sok kérdés 14)-ye/ 
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3.óra 

Számonkéró rész  

Több tanulóval felolvstatjuk a házi feladatkent megirt kérdéseket, 

más tanulók válaszolnak azokra. /Közben egy-két tanuló a táblára is 

ir kérdéseket. 2zekre osztályzatot is adunk./ 

Az uj anyag feldolgozása 
Ha npomaom ypoRe H pice cRa3aa,. 	4 szalagon minden mondat kétszer 

TO  ceroalm mu paaroBapmBaem 0 HO- egymás után  szerepel. Kis szünetek 
BO  2 ylieHmile,RoTopaH npmexaaa ma 	közbeiktatásával hallják a tanulók 
Mmumoamla. 	a  mondatokat,  majd leforditják azo- 
Ho ceronHH MM 3aHmmaemcH TORERO 	kct. Közben az ismeretlen szavakat 
nepBoll qacTipm ypoKa. 	 szókapcsolatok formájában a táblára 
Hocaymafte BHmmaTensHo marHeTo- 	irjuk. 
qmiHym aanmcB. EaxAce npeAaolteHme Ha a forditás gyengén ment, még 
BM AOOEHM nepeBecTm Ha BeHrepcK22 egyszer végig csináljuk. Az nem 
H3MH. baj, ha a forditás nem egészen 

pontos, más tanulók, vagy tanáA_ 
segitséggel kijavitjuk. 

Szavak a táblán 
HoBaH neBouRa npmexaaa Ks . 	 

npmexaTB 
0Ha npmexaaa H Ham 
YllmTeaBHIrma npeAcTamaa e6 

/ero/ aoByT Koaall Bepa 
Bay3Ra Ha HeM deaaH 

OHMS nocaymaem MaHHT0(1)0HHyM 	A szalagot visszaidörgetjük. A taJu- 
newry no npenaoxeHmHm.Bama 	lók ismét kétszer hallanak minden 
HOCTaBIATB H KalicAomy npeaaozeHmm 	monaatot. Egy tanuló kérdést tesz 
Bonpoc. 	 fel. Ha ez helyes, a kérdező padsora 

megismétli  a kérdést, egy másik 
padsor,vagy az egész osztály fe-
lel rá. /A tanulók előtt a füzet 
a kérdőszókkal nyitva van. /Néhány, 
jó  kérdést  a táblára is feliratunk. 

OHHTL nocnymaem paccRaa.Bama 	Ha van időnk, ujból vissza-és le- 
saAatia Tenepm Kaxaomy .  npeAao- 	pergetjük a kettős monda -:okat, - és MOk 
zeHmm HOCTaBMTB Raft BO3MONCHO 60AL- minden mondathoz több kérdést is  le-
me BonpocoB. 	 het leltenni. 
Házi feladat: Szóbeli: kifejezések mz,gtanulása, 

Irásbeli:Néhány, az óra foJ_,,amán felirt kérdésre válasz. 
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4.6ra 

SzaEonkérés /15-20 IAarc/ 

1.FrontAlis 
A tanár lif.rdéseire válaszolnak a tanulók. A kérdéseket 	...'.épek 

ala.e jn tessz -+± fel azzal a céllal, ho gu-  a 1:ult órán tanult ki-
fdjezsekc-t begyahoroljuk., Fel'Atien.1 szkségeS, ,ogy a kérdések 
között 4z olvasmánTtól f-ggetlen, személyi vonatkozásuak is legye-

nek. Pl. /Osztélytársakra vonatkztatva/ KaK e6/ero 3oByT?Kax Te- 
.6n 30ByT ? KaKoe nnane Iday3Ka,nmAlicaK/lia ma /ma mbm/ 

2.Euyéni szá onkérés 
a/ A manót hallják a tcnulikk. A felelőknek az eee ondatokhal 

kapcsolatban kell  kérdéseket feltenniök. Az osztálytársak válaszol-

nak. A többi tanulót ugy.is bevonjuk a  ::unkába,  hogy azok uganarra 
a mondatra más kérdéseket tesznek fel. 2-3 tanuló jeyet kao. 

b/  Képekről mes-A egy-két tanuló. 

Uj  ara   F a 3.beezdés. 
A feldolgozás módja ugyanaz, mint az 1-2  bekezdésé  volt. 

Táblakép 

amma nasmaKommnacm# c monk AeBo1iKo2 
Smma cTana nupyrok EBM 
Smma odIncnReT e2 maTepman 
Smma nomoraeT e2 rOTOBJATB ypoKm 

ILegismerkedPtt 	 

barátnője  lett 

elkészite_Li a leckét 

Házi feladat az előző órához hasonló 
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5.6ra 

Szdh,onkérés 
Hasonló az előző óraihoz. 

1.Az utolsó  bekezdés  feldolgozása az előző óraioz hasonló mó-
don. 

2.1"-j-yitot kő.nyv mellett hallgatják a tanulók a magnóra vett  cl-
vasmán,yi szöveF,et. 

3,A tanulók olvassák a szöveget. 
4.A képek alapján beszélgetést foltatnak.  A tanulók kérdezik 

Házi  feladat: 
Szóbeli: a szöveg szép, értelmes és folyékon olvasása, 

beszletés a képek  alapján  /eg-egy tanuló kérdez, tar- 

sal felelnek, a kérdezők kapnak osztályzatot,/ 
Irásbeli:65/7. Lárom. mondat, /Ezt a gahorlaot az órán is raee;- 

csinalhatjuk el6készitésképpen. Felhivjuk a  tanulók  figellLét a 
melléknév ragotására. Utmutatást ehhez a tankUn,7v 62. oldalán 
találnak./ 
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6 . ór a 

Sznonkérés  

1.Az irásbeli feladat táblára irat 

2.Közben három tanuló elolvassa az 

5.Három tanuló kérdezi az osztálat 
/A  felelőket osztályozzuk is./ 

a Pasronopfeldolgozása. 

BOT maranTAH.KaTmma xoueT AenaTn 
noignm s oHa xOleT HynmTn xneda,my-
KM m caxap. 

RTO 3T0 ?To  npoAanen ? 
Za 3TO npoAaneH.A 8T0  KTO ? 
3TO  KaTmma. 

M BOT  TenepnomicaamoTa, 11To OHM 
TOB0pHT, 

Táblakép:  

A tanár bevezető szavai 

Belalttunk eg7y lisztes zacskót 

és  ej  C4T0S zacskót. . 
A kép alapján kérdezzük. 

A manóról háromszor hallják a 

parbeszédet. 

Eondatac,ként hall Ekjtak és le-

forditják. A szavakat kifejezé 
sek formájában a  táblára irjuk, 

asa. 

a képek  alapján. 

Házi feladat: Eindenkinek meg.kell 

Irdsbeli:65/7-c. 

4TO BM nenaeTe 
ma'am 

4TO TM npoommn 
npocmirn 

H npomy 
H nAlly Hmaorpamm xneda 
" npomy Ana Hmnorpamma caxapy 

caxap 

H npomy HHTB Hmnorpammon myHm 
MHe Hmuero donnme He HylcHNYHa  

OTHpokTe MUM Ha cTp.6I m cneAmTe 
TeKCT HO yliedlimHy! 

rpynna A HOBTOpMT,4TO cHa3ana 
KaTH, a rpynna B HOBTOpMT ozone. 
npoAanna. 

:mit  parancsol 

:mit  kérsz 

kiló kenyeret 
	két kiló cukrot 

öt kiló llsztet 
:Liásra nincs szükségem 

A e‘,nulók naitott  könyv mellE 
hallgatják a szöveget. 

A padsorokat két oszlopril 
osztjuk és kórus,;.an  ismétel- 
tjük a hal1otakat. A magnót 

minden mondat után leállitjul 
tanulnia Katausa szerepet. 
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A 10.1ecke feldolgozásának terve 

A 10.1eckét a tanh.612,yv legnehezebben feldolgozható részei köz- 

zött tartottuk szL_on. 	Lert a lecke mind lexikai, mind nyelvta- 

ni anyag szemontjaból naij követelLIényeLt triasztott. A leckében 

előforduló ismeretlen szavak száná elég nag -j /kb 20-24/.Ezen tull_e-

nően is Larsak levele - akár tartalmi, akár nyelvtani szehlpentból vizs-

gáljuk - kool nehézséget jelent a VII.osztályos tanulóknak. 

Nyelvtnból is sok mindentakartunk eddig megtanitani: 

a/ a keméntövü melléknevek ragozását többesszában, 

b/ a 140ge ragozását jelen és mult időben, 

c/ a r01411eTOszavak hasznAlatát határozot t.  és határozatlan 

szánnevek után, 

d/ az alanyként használt  szárnévi-főnévi szókaresolat egézte-

tését az AllitmánAyal. 

Idindehhez hozzájárult az is, hogy ezt a  nagy  anyagot is a szoká-

sos módón ig -,jekezt .;ink± feldolgozni elsősorban a beszédkészség fej-

lesztése érdekében. Peiig az ilyen- tartalmi és nyelvi szemoontból 

egyaránt nehéz olvasmúnyt nem a beszédkészség fejlesztésére kell 

felhasználni, hanem ilyenkor nyilik alkalom és lehetőség a szinteti-

kus olvasás  bevezetésére, illetőleg gyaorlására, ami szintén tanter-

vi követelmény. 
Az uj tanterv szerint a fent felsorolt  anyagot  nem tell teljes 
mértékben elvégezni; az nagy mértékben csökkenthető, és igy a lecke 

is eredm nesebben feldolgozható lesz, 

Az any elvégzését 6 órában tervezzük. 

Nevelési célunk:Linden tanuló legfőbb kötelesSége, hogy jól ta-

nuljon, rendesen viselkedj.6k. Felhivjuk a figyel-

müket a pálVálasztásra is. 

Didaktikai céljaink: 

a/ a  művelődési  anyag területén:Sz.Marsak megismertetése, 

b/ nyelvi iimeretkk  terén: kb.20 uj lexikai egység elsajátittatása, 
az életkor kifejezésének megtanitása, 

aM0111) ige ragozott alakjainak megis-

mertetése 

c/ készségek terén: bevezetés a szintetikus  olvasásba, 

az olvasási és beszédkészség fejlesztése. 
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1.óra 

óra didaktikai célja kettős: . 
A IlmcBmo Mapmaxa c. olvasmányból néhány szó bevezetése,gyakorlása, 
az életkor kifejezésének megismertetése. 

óra elején az,előző olvasanyban tanultakat  kérjük számon kb. 
-20 perc alatt. 
uj anyag megismertetésére kb.a0-35  percet  tervez ,Zdak. Ezt a követ-
ző Iécésekben végezzük, 

Mu B mxone,mm m xxacce.Bm yiei- 	 A  tanár  bevezető szavai. 
RM M ylleHmilp,a H TIMTWIB.BOT HO- 
geMy MU romopmm Tax mHoro 0 MHO-
neo MHORBHOg IM3HM.  M  ceroAHH MU 
aaHmmaemcH aTok Temok. 

HocmoTpmTe Ha xapTmHxy,nocay-
makTeolTo romopmT Ham marHmTo0oH. 
BOT 00ABM02 M cmemmA xxacc. 

BnepeAm AO0Ha 9 HOBIAR CTOZ,HOBIA2 
cTya.Ha cTeHax Homme xapTmHu. 
YxleHmxm CNAHT Ha HOMNX napTax. 
B macce 30 pleHmxom. 

OHHTB nocnymaem marHmTo0oH-
Hym aanmcB.Hocxe xauaro npeA-
NozeHmH BM ycJimmmTe monpoc.Bm 
=AIM OTBeTMTB Ha monpoc c npen-
mAymem npennozeHmem. 

A magnó kétszer lejátssza  az 
első kis részt. A tanulók a 

képeken is látják, miről van 
szó. 

A szalagot visszapergetjük, 

és ismét lejátszuk ugy,hogy 

.minden mondat után- leállitjud 
a gépet, és a tanulók felelne 
a  kérdésekre. /iK, énenként, 
padsoronként vaGy az egész 
osztály/ 

KTO paccxazeT Ham Too 116m WI 

AO cmx nop romopmnm. 
B xnacce 30 pleHmicom.Bce  OHM 

mecnue l uopomme.Bce WHORBHMHM 
meanme m appomme.B iacce  ye-
HMHM timTamTommyT t pmcymT.OHm 
plaTcH xopomo tgax pimacH AeHMH. 

OHM meAyT cedH xopomo.Bcem MHORB-
HMHaM HaAo xopomo yxlmTLcH t mcem 
ylleHmxam Haig) BeCTM cedH xopomo. 

Egy tanuló összefüggően el_ 

mcndja, amiről eddig beszélte 

Folltatjuk magnóval a monda-
tok közlését, utána a kérdé-

seket.Közben az iBmeretlen 
szavakat a táblára irjuk. 
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Táblakép 

1/113aH uopoBid: 
AHHa uopoBaH: 
Bcem miconmmicam Huo: 
Bcem MICOABHMKaM Huo BeCTM cedH xopomo: 
H Buy cedil xopomo: 
BeOmB TN cedH xopomo.? 

TM aJlopomd,CTenaH? KTO He 
	

A tanár kérdéseket intéz az osztály- 

3710poBia?Bm Bce uopowle?  Bu 
	

hoz a fenti szavak begyakorlása er- 
Becbnme? 
	

dekében. 

KaK BuyT cedH ygeHmice 
HTp  BT  cedH Bcema xopomo? 
Kaic ylimAcH Kelm ? 
Kaic Bam HaAo yquincH? 

BOT AHT0H.AHT0Hy  10  neT.BoT 	A harmadik rés:?t Tpergetjük,köz:)en 

MBaH.HBaHy Toze I0 neT.CEonmo 	a  képen  mutatjuk a tanulókat. 

neT EBe?EBe Twice 10 neT.A Kpe? 
Vipe TOXte IC neT.OHm AecHTHneTHme 
maABIlmal M AeBOIIKM. 

B iacce CTenaH camia cTapmmk. 
CTenaHy II neT.Emy ow1HHugaTB 
neT. 

Ismét mondatonként hallják a ta-
nulók a harmadik részt és lefor-
ditják. 

A  táblára  a következők kerülnek: 

AHT0Hy  10  neT: 
tape 10 neT: 
JABaH AecHutineTHWA manyam: 
EBa AecHTmneTHHH AeBoxiKa: 
CTenaH camm2 cTapmel: 

BOT AHT0H.AHT0Hy  10  neT. 
CHONIXO AaT AHT0Hy? 

MBaHy Tolle IC neT. 
CROABRO neT 1/1BaHy? 

EBe Twice 10 neT. 
0ROJIBKO ieii EBe? 

AHTOH M MBaH AecHTNneTHme 
mantun. 

A magnó Llond ezy mondatot, utána 

ezy kérdés hangzik el, és ere a 

kérdésre kell felelniük a tanulóknak. 
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KTO AecHTmeTHm2 maammia 
EBa m Mpa AecHTmzeTHme AeBOxIMI. 
KTO AeCHTFIAeTHHH ieBOgRa? 
B Hnacce CTenaH cammk cTapmmk. 
KTO B iacce cammk cTapmmk? 
CTenaHy oAmHHaAgaTB zeT. 
CROABKO AeT CTellaHy? 
CHCABKO zeT camomy cTapmemy? 
Camomy cTapmemy II neT. 

flocmoTpmTe Ha Aocxy I 
• A táblára, a tanulók a r,izet 4ikbe a 

következőket irják: 

Ilássalh.végz. 	-a vé tsződés 

CHORBH0 zeT. 	dpaT- y 	CeCTp-e 

CHCABICO @ede ReT? 
SET-TpmHunaTB xeT. 

Cmamo 6MY AeT? 
‘CHCALKO e2 rieT ? 

CROABHO Tede meT ? 	Gyakorlásképpen a tanulók is kér- 

dezik egymást. 

Házi feladat Szóbeli: A szavakat és kifezeéséket megtanulni. 

Irásbeli: Néhány kérdésre válaszolni'.' Pl. 

KaH . CTenaH  BT  cedH B WRONe? 
KTO cammk cTapmmk B Haacce? 
CHCALHO Tede aeT? 
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2.6ra 

z 6: , :a didaktikai  céljául  azt tüzzak ki, hogy megtanitsuk az életkor, 
ifejezését, valaaint aroA és azero szavak használatát  szánnevek után. 

Az óra lefolyása 
Lz első 15 percben az előző órán aegismert lexikai anyagot gyakoroljuk 
zóban és irásban. 

L következő 30 percben az oktatási cél szeretnenk megvalősitani a kö-
retkező lépésekben: 

CHORBKO Tede neT??Ciammo AeT 	 Áthajlás az uj anyagra 
CTenaHy? m T.A. 

CmoTpmTe Ha itapTmHity! 
CHORBKO neT maneiworil EHe ? 

Manwlmity Tpm roAa. 
CROHBRO neT manBilmHy? 

YlieHmicy cemL ReT. 
CHonHo neT ylleHmity? 	

Az életkor  

A magnó a kéT)ek alapján elmondja 
a 3 kérdést, a feleletet is,majd 
mégint a kérdést.Erre a második 
kérdésre felelnek a tanulók 

A táblára a következőket irjuk: 
kifejezése 

e  (1),21,31,41, 	roA 

2, 22,32,42 	 •• 
3, 33,43,53 	 roAa 

	 e 	4, 54,64,74 	 

	 y 5 	 10 	 20 
25,26,27, 	30 neT 

	 e 	55,56,57. 	 60 
A képen csak a számokat takarjuk 

CHWEATe MHe 9 CHOALK0 neT Ae- 	le. A tanulóknak meg kell monda- 
BouHe9 ImanBlimity/? 	 niuk,hány éves a kislány,stb. 

CHORTDRO  ne  T AeAymice? 
	

A "Család" c. szemléltető kép  alap- 
CHORE.H0 neT mame? 
	 ján  folyik a kérdezés. 

Ka*ANDI HoAymaeT,noTom cHazeT, 	Tő'Ao tanuló megacndja, hány éves 
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CROABRO neT cBoe2 mame l cBoemy 	az édesanyja l édesal7ja,n5vérc,stb 

oTny l dpaTy,cecTpe ? 

Tede 15 neT? /HeT,mne 13 AeT./ A többoldalu beal:orns érdel:eben 

Komy B macce 14 aeT?/KoBatly../ szekhez hasonló  kérdéseket  is in-

CHOABKO aeT Tede duao,HorAa 	tézznk a tanulókhoz. 

TM  Hagan(a) X0AMTB B mHoay? 
CHORBRO aeT Tede dmao B npom- 
nom roAy? 

hazi feladatént felelni kell az ilvan  kérdésekre: 

GMAT:at() meT mame,nane,dpaTy,cecTpe ? 
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3.óra 

áhb to lyt at j uk a MACI2M0 MapwaKacolvsuiiy lexikai előkészitését. 
óra első felében az életkor kifejezését gyakoroltatjuk külön- 

7 ő módokon. 

uj anyag nyujtása a kövotkezőképen történi1.1.. 

B Knacce 30 pleHMHOB.OHM A3CHTM-
meTime AeBolom m manwimal.H He mo-
ry cm3aTB I Kem OHM OyAyT,OHM calm 
He 3HamT,Item 6MTL.KOrAa OHM BM-
pacTyT,olim OyAyT KonxoaHmicammocy3- 
Heixamm,y4mTeumm.KTo M3 MAX 6y-
AeT yAapHmKom I mu He mozem cimaTL. 
Bce OHM yllaTCH npmzemo l oHm Be-
AyT ce6H xopomo.gepe3 AecHTB-IIHT-
HaAgaTB neT  14 3 Hmx.BupacTyT xo-
pomme tiecTHme mow. 

B iacce 30 ylleHmicoB.  

A tanulók kétszt/ egyLásrután meg-

hallgatják az összefgő szöveLet. 

A gépet tinden mondat után leál-
litjuk  és a szünetben a ta:_ár 6B 
a tanulók közösen ismétlik a hal-
lottakat, 1z is  eetlen  szavakat 

és m6g egyszor is2étlik a 
mondatotio 

Táblakép 
H He mory cica3aTB 
TM He mourn') cKa3aTB 
MN He MOMM citasaTB 
Rem 6yAyT 
Kem 15UTL 
OHM BupacTyT 

BupacTm 

KTO  143 HVIX $5yA3T 
HTO M3 Bac 
tiepea AecHTB-IIHTHaAllaTB neT 
liecTadi xienoBeit 
IIecTHue amAx 
lleCTHOe ,CA0B0 

:nem tudom megmondani 
:nem tudod megmondani 
nem t udj ua me graondani 

:mik lesznek 
:tik les -Llenek 
:elnőnek ,  le s zneg 

:ki lesz közüliik  
:kzületbk ki 
:lo-15 év malva 

:becsületes ember 
:becsinetes embo ek 
:becsületszó 
Ié eg-yszer meghállgatják az ö. 
szefüggő szöveget. 
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CHOALHO plemmoB B macce? 	 Kérdések alapján gyakorolják be 
ce plelimitm alia0T peocem (mix 	a kiirt, szavakat és szókapcso- 
yAyT? Ilepe3 CROJIBKO aeT Tede 	latokat. 
ye T 14 (Is) ReT ? 

A táblára irják a MO4B ige rago-
zását. 

A cselekedni tudás,a cselekvés lehetőségének kifejezése 

mory citanTE. 	 : meg tudom mondani ,megmondhatom 
TM molicemB cHa3aTL 
OH mozeT cicanTB 

moryT citasan 
Mult idő: off mor, OHa moraa , mm moram 

A házi feladat szóbeli része a szavak,szókapcsolatok és a nyelvtani 

anyag megtanulása, 
irásbeli része pedig néhány kérdésre felelni. 
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4. óra 
A leckével kapcsolatos nevelési célt ezen az órán valósitjuk meg. 

Felhivjuk a tanulók figyelmét a pályaválasztás fontosságára,és 

az olvasmány szavaival mindenkit jó tanulásra,rendes viselkedésre 
ösztönzünk. 

Didaktikai célunk az olvasmány további lexikai előkészitése,ujabb 

hat szó megismertetése és begyakorlása. 
I.A számonkérés 15 perce alatt ellenőrizzük az irásbeli házi 

feladat elkészitését,és besz6lgetést folytatunk a képek alapján 

az osztályról./Milyen az osztály?Milyenek a tanulók? Hogyan tanul-

nak?Hogyan viselkednek?Mi esznek?/Egy vagy két tanuló önállóan 

is beszélhet a képről. 

II.Az uj anyag feldolgozása 

Ja  nepemege YqxTeaL I AHToH,HBaH m 	A tanár bevezető szavai. 

pa3roBapmBamT o Tom,xem 

Y.  Ilepes ABa roAa  BM  olcommTe 
iamy micoay.3HaeTe ylite l item 6NTL ? 

JABaH:fi ye  3Ham.H modal° MaM14HH 9 H 
5yAy mexamcom. 

Yq.011eHL xopomo.Ho ecax TH yqmmL-
)H npmaexHo,TH moxemB CTaTB mote-
Iepom.Kem TH byllell1B 2AHTOH 

AHT0HPO1 oTeg reHepandim 
mao aapoApoma.Kamamg AeHL H BW- 
Ky l ltaK B BO3AyXe NeTalOT CaMOJIbTH. 

X0xly CTaTB 2ITTIMHOM. 
Y1.1.011eHB X0p0M0.316TIIKHM  -TO  

7epom Bomyxa.A AeBywitm,Bil emb 
le 3HaeTe,Rem duTB ? 

EBa5 Aa,ToB.pixTear,JI modal() loco-
IyoleTeM,H byw yulTeaBHmgeR. 
Yq.A Amopom CTaTB HWETO He 

colleT ? 
EBa: Aa,Aa.Mama x Gam roBopHT, 

ITO OH!'!  byAyT 3HaTHHWM AoKTopamx. 
Yq. MoaugH.Ho BH 3HaeTe 9 11TO BH 

103IEHH X0p0M0 M HplanCHO TIMTBCH, 
TOT= 143 BaC BHpaCTyT X0p0MWe 

IecTHme aux. 
3Toro  H xteaam Bam.  

A tanulók magnóról kétszer egy-

má4Ftán meghallgatják a következő 
kis jelenetet.A tanár mutatja, 
hogy most ki beszél. 
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Ujból meghallgatják a magnót l az 
egyes mondatokat magyarra fordit-

ják,közben kiirják az ismerttlen 

szavakat. 

:gépész 

ceHep 
	:mérnök 

lepaz 
	:tábornok 

c rop 	:orvos 

)ro H eRam Bam :ezt kivánom nektek 

'0 TM xenaemB 	:mit kivánsz ? 
Még egyszer meghallgatjuk a jele-

netet összófüggő pergetésben. 

lAe padoTaeT mexamH ?I Ha 3aBoAe/ 
lea oTeu mHzeHep? 
lAe pa3roBapuBae2 yllmTeAB c yqem-
cam ? 
) ubm OHM pavroBapuBamT ? 

:TO dyAeT mexamHom ? 
ITO RIANT HaBeTI ? 
Cem XOqeT OHTla AHTOH? 
:TO THANT mHozy AeTe2 ? 

CTO uomoraeT Ham 6HTB uppoBmmx? 
CaH AORXHU BH TIMTBCH ? 
Came alum BmpacTyT  3  Bac ? 

A tanár és a tanulók beszélget-

nek,hogy,az uj szavakat begya ,- 
Acorolják.A tanár  körülbelüli 

kérdései: 

Szóbeli házi feladat:A szavakat megtanulni ugy,hogy,a tanulók mon-

datokat tudjanak  velük képezni. 

Irásbeli házi feladat:A fenti kérdések  közül néhányra válaszolni. 
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5. óra 
Az óra didaktikai célja az,hogy a tanulókat a szintetikus olva-

sásba bevezessük. 

I.A számonkérés egész rövid legyen.Inkább csck,bemelegitő beszéd 

formájában felidézzük a mult órán tanult szavakat. 

II.Az óra második fele a következőképpen tagolódik: 

ennui?' BM OyAeTe LIMTaTI, HMCBMO. 	Az osztály szinvonalának  megfelelő- 

TO HMCBMO.  Hanmcan Camymn flHOBAeBVIn en a bevezető rövidebb vagy hosz-

nalt.Mapmax 6mn pyccimm COBeTCHMM szabb lehet,magyarul,vagy orosz 

M3TOM.B0T ero nopTpeT.OH °Ilex', AM- nyelven történik.Azt feltétlenül 
;HA AeTeft.OH Hanmcan CTMXX AAH Ae- 	emlitsük meg,hogy a Szovjetunio- 

0.(Barax i BoT Halco pacceHHHmg, 	ban Marsak nevét minden gyerek is- !M 
3okHa c AHenpom,Hotaa BOeHHaH)OH 	meri,számunkra pedig azért  neve- 

lo m  •nepeBoximicom.Talt OH nepeliba 	zetes,mert Petőfi költeményeit 

:TMXM Mexcnmpa l B4Hca l re2He m ne- 	oroszra forditotta. 

*04 Ha pyccitmg HBHH.OH Hanmcan m nmcLmo,HoTopoe BM OyAeTe liMTaTL. 

A feladatotok az lesz,hogy elolvassátok Körülbelül 15 percet engedé- 
t a levelet,és megpróbáljátok ol- 	lyezünk a tanulóknak,hogy maguk- 

sva megérteni.Ismeretlen szó nincs 	ban olvasgassák a szöveget.Köz- 
nne,legfeljebb elfelejtettetek né- 	ben a padok között járkálva biz- 

nyat,de azok is eszetekbe jutnak, 	tatgatjuk őket. 

okat is kitaláljátok,amikor a szö-

get olvassátok.Ne forditani akarjá-

k,hanem olvasva megérteni. 
Olvozaátok el magatokban az egé-

at.Első olvasásra is lesz,amit mind-
rt megértetek.Azután olvassátol el még 

yszer,majd harmadszor is.Csak ezután 

óbáljátok forditani azokat a mon-, 

tokat,melyeket nem értettetek meg. 

iO 3HaTL IHTO Z3 HMX reHepan... 	A tanulókkal olvastatjuk a szö- 

3J1 AymaeTe:amamT... 	 veget.Megkérdezzük,mit nem ér'- 

4 TorAa M3 HMX walpacTyT.... 	 tettek meg belőle.Feltétlenül 

meg kell beszélni az alábbi 

VARPylgatEP at  zi feladat:A következő órára szépen t fdl 	e ereelmesen olvasni 
al tudni a Wiveget,és  felelni  kell tudni a 71.olda1 7/a kérdéseire. 
Irásban az 1.,2.,6. és 7.kérdésekre kell válaszolni. 

Kétszer  egymásután  magnóról is 
meghallgatják a tanulók a,szöve-

get nyitott könyv mellett. 



6. óra 

Az óra összefoglaló jellegii,célja a beszédkészség fejlesztése. 

A frontális  számonkérés  keretében 5 -6 tanuló kap osztályzatot. 

a/ a házi feladatot a táblára irják, 
b/ többen  olvassák  a szöveget, 

c/kérdés-feleletek formájában dolgozzák fel az olvasmányt. 

/Nemcsak a tanár,a tanulók is kérdeznek/ 

Irásbeli házi feladat a 71. oldal 7/b 3 kérdésére válaszolni. 



A 11.olvasmány feldolgozásának terve 

• A Vremena goda c.olvasmány feldolgozása során a tanulóknak a 

naptárral kapcsolatos orosz nyelvi ismereteit akarjuk feleleveniteni 

és bőViteni.'egismerik az évszakok9,az összes hónapok nevét és meg-

tanulnak néhány,az időjárással kapcsolatos kifejeZést.Fő didaktikai 

célunk a beszédkészség fejlesztése olyan irányban,hogy a tanulók  kér-

désekre tudjanak felelni és minden évszakról par mondatot folyamatosan 

is tudjanak mondani. 
olvasmóny  tárgyalása folyamán optimizmusra,derüs-életszemlé-

letre akarunk nevelni,amikor megmutatjuk,hogy minden évszaknak megvan 

,a maga szépsége es öröme. 
A lecke lexikai anyagának elsajátittatását és a készségek 'fejlesz-

tését öt órában tervezzük.A feldolgozádjaz ugynevezett lépcsős,lépcső-

zetes formában kivánjuk megvalósitani.Először csak auditiv Uton is-
merkednek meg a tanulók az uj lexikai aynyaggal,azt  orális formában 
gyakorolják,es csak az azt követő órán kerUl sor ugyanannak aZ anyag-
nak vizuális és greomotorikus uton való /többoldalu/ megszilearditd-

sára. 

.Az öt óRában való felosztás .  a következőkóppen történik: 
Az olvasmányt két részre osztjuk.Az első rész terjedelmesebb,ei tartal 
mazza az uj lexikai anyag nagyobb részét,a 14.sor végéig, a .... 

"kupatsza v reke,v ozereU-ig terjed. A második rész a szöveg fennmaradó 
része. 

Az első órán a képek es tanári elbeszélés alapján hallás  után meg-
ismerik az első rész lexikai anyagát,kb.12-14 uj egységet. 

A második órán az előző órán tanultak megerősitése folyik olvasá s .  
és - iras utján,valamint a hátralévő. tász előkészitése. 

A harmadik órán a lexikai anyag begyakorlása történik. 

A negyedik órán vézlatot készitünk a beszélgetéShez. 

• Az ötödik órán a 'Razgovor" kerül feldoigoz6sra. 
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1.6ra . 
Didaktikai céi:ABpemeHa roAw.pivasmány első felének szóanyagát 

hands utján,szemlatető képanyag és magnó segitségével ismertetjük 

meg a tanulókka1.4zt a következő lépésekben végezzük. 

BOT gepe  Kapuramm. 	 A tanár bevezető szavai. 

TO  m3odpalicamT 3T 4  KapTmmtm? 	Egym4tán megmutatjuk a négy ké- 

Aa,olim m3o6paxamT BpemeHa roAa. 	pet.A tanulók valoszinüleg kita- 

lálják,mit  ábrázolnak.  

BpemH roAa: 	 A táblára felirjuk. 

BpemeHa roAa : 
nocAymafte 
	

A tanszalagról kétszer lepergetjük 
az első részt.. 

PaCCIMEMTellITO BU 110HHJIM. A tanulók elmondják,mit értettek 
meg ihallottakból.  

HomHmTe BU eni6 3T0  cmoTBopeHme? Magnóról meghallgatják a tanulók 

HoHdp 	 a versikét. 

Aen. ceABmoro HoHOH-
KpacHm2 AeHB KaaeHAapH. 

neHAapB. 	
:HITCH 

Kórusban elismétlik 

A tanár egy naptárt mutat t annak 
alapján beszélgetnek. 

Az aláhuzott szavak az uj,eddig is- 

mulapB. 	 meretlen szavak l ezek kiejtésére,gya 

Kai  Ha3mBaeTcH RepBmil mecHu roAa? korlására kell a legtöbb gondot 

	

Ha3oBm HepBmk mecHu roAa. 	forditani. 

KaK Ha3mBaeTc1 BT0130g mecHu roAa? 
Ha3oBm BTopok mecHu roAa. 
MapT, nepB112 mem BecHm. 
Halt Ha3mBaeTcH HepBrik MOCH11 BecHm? 
Tenep BecHa? 
Name BpemH roAa TeneW 
KaK Ha3mBaeTcH BTopok mecHu, 

TpeTmk mecHu BecHm? 
	

Igy,szemantizációs uton próbáljuk 

	

MapT l anpeaB,mak - BeceHHme 
	

legértetni az uj szavak jelentését. 

mecHubl. 
Kalto2 mecHu mapT? aripeNB? 

Ha3oBm . BeceHHme mecHuu. 
KaltaH HoroAa BecHokUopowaH? 
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loqemy? 
;BeT1íT,co3Iige.11BeTyT  UBeTN. 
1BeTyT AepeBBH.ZepeBo gBeTöT. 

CaRok Tenep mecHg? 
liapT BeceHHmk mecHg? 
CaRme BeceHHme MeCHUM TM 3Haela? 
ia3oBm BeceHHme mecHum. 
iaRaH noroAa BecHoth? 

HocmoTpmTe ORHTB Ha RaneHAapB: 
Haim BpemH roAa ,5yAeT nocae Bec-

am?AeTo? 
HepBmg neTHmg mecHg HamBaeTcH 

KaK HumBaeTcH 	 
HmHBoamB,aBrycT73ieTHme mecHgm. 
KaRaH noroAa zeTom? lnao. 
AeTIA RynamTcH  B peRe,B o3epe. 

Amami) TM RynaTBcH? 

Részösszefoglalást végzünk az előző 
kérdésekkel. 

A naptár és a képek szolgáltatják 
a szemléltető anyagot. 

A szavakat az előzőekhez  hasonló-
an gyakoroljuk be. 

0 m'dm mu ceroAHH pa3roBapmBa- 	'u sszefoglalds. 

nm?0 BpemeHax roAa? 
immix BpemeHax roAa mm.ceroAHH roBo. 

palm? 
RaR Ha3MBWOTQg Beceimme Mecum? 

zeTHme mecHgm? 
KaRaH noroAa BecHoM?neTom? 
11TO  mm BmAmm . Ha RapTmHRe? 

Házi feladat. 

Irjátok össze azokat a szavakat,melyek a  naptárral  kapcsolatban hasz-
nálatosak! /Évszakok,napok,liónaPok nevei,nevezetes dátumok,stb ../ 
Akik a legtöbb szót,kifejezést irják,j6 jegyet kapnak a jövő órán. 
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2.6ra• 

i)idaktikai cél:A mult órán hallás utján megismert szavak megszi-

lárditása olvasd  és irás utján; 
az olvasmány második  felében  lévő pár uj lexikai 

egység auditiv uton való megiSmertetóse. 
I. 

Számonkérés/I5 perc/ 

AZ irásbeli házi feladat elkészitesenek ellenőrzése versenysze-

rüen,a követkeZőképpen történik. 
Egy felszólitott tanuló felolvassa azokat a szavakat,melyeket .  a 

füzetébe irt.A többiek a saját füzetükben halványan ceruzával ki- .  

huzzák az. olvasott szavakat/Ugy is . lehet,hogy.két tanul ó .  a  táblára  

irja a szavakat./Mikor az első tanuló végzett,egy másik azokat a.  sza-

vakat  olvassa fel,melyeket nem huzott ki.A többiek megint törli1. a 

hallottakat.Azok győznek,akikn61 a végén a legtöbb kihuzatlan szó 

maradt. zek jegyet is kapnak. 

Az  Óra  második felében kettős munkát végzünk.Az első 15-2o percben 

még az olvasmány első részével foglaIkuzunk.Ezt a következő lépések-

ben végezzük: 
1.Magnóról.kétszer egymásután meghallgatják a tanulók a tanszalag 

megfelelő részét. 

2.Nyitott könyv mellett hallják és nézik.a szöveget.' 

3. Ulvassák és leforditják az olvasmany.  első rószót.Közben kiirják 

az ismeretlen sz'avakat.A táblakép kb. a következő lesz:' 

tame Bpemfi rma.Tenep 	:milyen évszak van most/felhivjuk a fi- . 
3ecemual mecfill 	:tavaszi hónap . 	c-met  a semleges nemre/ 

3ecemaii.noroAa 	 :tavaszi  időjárás  

AapT-nepBm2 mecym BeCHM 	:március a tavasz első  hónapja 

n3eTTAT. =lime 	.:süt a nap /kiejtós! 1 kiesik / 

1BeT6T AepeBo 	:virágzik a fa 

1BeTyT nepeBBH 	tuirágzanak a  fák/rendhagyó  többes !/ 

ia3oBm -Oe) 	t nevezd  meg 

uonB-nemimil mecfm. 	tjunius nyári hónap 

410JIB  14  aBrycT - neTme meeRnm 	tjulius ós augusztus nyári hónapok 

aeTom Tenno 	:nyáron meleg van 

bI moxem unaTBcH 	 :fürödhetünk- 

ignameB B pelie 	:a folyóban fürdök 

AbI ynaemcfi 	:fürdünk 



Mime BpemH rua dvIeT Howie aeTa? Az utolsó 15-2o-percben- a tanár 
ax HanlBaMTCH ocemme  mecHilm? 	a képek es a naptár segitsógável az 

ceHTH6pB s oKTH4B,HoHdpB. 	 olvasmány második felánek szókin- 
naafi peBoamilm naa B 1917-om roAy? csével ismerteti meg a tanulókat. 
KaKo2 npa3AHHK oceliBm? 
KaKoe BpemH roAa dyAeT Hocae'oceHH? 
aK Ha3101BaMTCH 3mmtple  mecHilm? 

aexadpB,HHBapB 4 OeBpaaB. 
qTo aeaamT AeTm 3I'1mo2? 

KaTamTcH Ha caHKax,Ha amatax,Ha 
KoHBKax l mrpamT B cHeliam 	 

Házi feladat: 
Szóbeli:A kiirt kifejezéseket meg ken tanulni. 

Irésbeli:Mindenki ir három  kérdést  vagy a tavasszal,vagy . a 

nyárral kapcsolatban. 
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3. óra 
Didaktikai cél:Az első rész  szávainak sokbldalu begyakorlása, 

a második rész uj szavainak vizuális és grafomotori-

kus megismertetése. 

L . 

Számonkérés - egyéni és  frontális. 
.1. A  tanár kérdéseire válaszolnak a tanulók.Ezek a kérdések több 

esetben térjenek el az előző -óraiaktól. 

Roe umcao ceroAHH? 
'mica labgue ms Tenelm? 

MT o AeNa KppCTLHHe Ha HoaHx? 
ItaH HorAa? 

IZ eTyT rn pice AepeBBH? 
• rAa mda'Aowai? 
oaLito mdHgeH B MAy? 
R HaSEBaMTCH HeceHime mecg110 
R Han1BaMTCH aeTHue mecHum? 
Aa MN xoAmm• HecHok? 

emem  JIM siccityCHN? 
TO AeaamT HpecTLHHe aeTom? 

2.4g.y vagy két kihivott tanuló a társai kérdésére felel.A tanulók 
a kérdéseket füzetükből olvassák fel.Igy történik az irásbeli házi 
feladat ellenőrzése. 

3.Egy-két tanuló a tanszalag kérdéseire felel.Minden kérdés után 
leállitjuk a magnót,a tanuló felel,majd meghallgatjuk a szalag vá-
laszat is. 

Az olvasmány hátralévő részének feldolgozását ugyanugy végezzük,mint 
az előző órán. A táblára kerülő szavak: 

()HOB- ocelma mecHu 	ceHTH6pB 2 oKTHOL I HoHddpB oceHHme mecHgu 
emdpB - umlua mecHg 

Házi feladat. Szóbeli:A kiirt kifejezések megtanulása l a tankönyvi szö-
veg összefüggő,folyamatos,értelines  olvasása. 

Irdsbeli: j- smét három kérdés. 
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4. óra 
Didaktikai célja a bcszédkészség fejlesztése ugy,hogy az évszakok-

ról a tanulók önállóan is tudjanak pár szót mondani. 

I . 

A számonkérés ugyanugy folyik le,mint az el5ző órán. 

A tanár kérdései megint egy  kicsit  eltérnak a szöve6tő1. 

Kora  HalINHaMTCH 3aHHTKH B mRoae? 
KorkaocaHoro timcza HaximHaeTcH BecHe aeTo?oceHL?mma? 
Kora  npaulm BeamHoft ORTH6plook conmaammillecHo2 peBoamgme 
TITo co6mpamT HpecTLHHe oceHBm? 
Koro MN BKAMM Ha HapTmHRe? 
Bo 4TO mrpamT AeTm? 

Az óra második felében vázlatot adunk,amelynek alapján minden 

évszakról tudnak valamit mondani a tanulók. 

	  HatnuaeTcH 21-oro 	  
BecHa t aeTo t oceHLomma 	 , mapTa t mmHH, 	 
	  mecHns Ha3MBaMTCH 	  
Becemime, 	 mapT t .. 
Horozta 	 xopomaH 	  

BecHok 	 Term ocoaoAHo... 
KpecTLHHe 	 cemT namyT t coOmpaRIT 	 

BeCH02 9 318TOM 	ypoxaMpyHTLI 
MH I MHORBHMICH 	  /He/ X0AMM B MHOAy‚TIMMCH 

mrpaem BO ABope 
uém Ha aRcHypcmm 
codmpaem LIBeTm 
oTAExaem 
HynaemcH 

B nmoHepcHom aarepe 
3mmok 	 HaTaemcH Ha 	 

• • • 

Házi feladat.Szőbeli:A kifejezések icmétlése,olvast.sa. 

Irásbeli:Fogalmazást irni a tólről. 



5. óra 

Ezen az órán a;:ra tanitjuk meg a tanulókat,hogyan kell valami iránt 
udvariasan érdeklődni,illetőleg hogyan kell valakit eligazitani a vá-
rosban. 

I . 

Az óra első felében/kb.2o perc/ számonkérés  történik  különböző for-
mákban: 

a/ A tanulók szereposztásban olvassák a tankönyv szöveget, 
b/Egy tanuló kérdezi az osztályt, 

c/Másik tanuló az osztály kérdéseire felel. 
d/ többen folyamatosan /az előző órai vázlat alapján/ mondanak ne-

ha/ay mondatot az évszakokról. 

Az óra második részének anyaga 
flTp EMB6T.B MMIUROJIBIle.OH nepBmk 

pa 3 B ByAaneMTe.OH He maeT l ue Ha-
X0A14TCH BOR3WI. OH MA6T R mmamgm-
oBepy  i  cnpammBaeT 	 

nocaymakTe mari1Tod0oH.  

a Razgovor. 

A tanár bevezető szavai a feldol-

gozóshoz. 

Szemléltetésül a Város cimü iskolai 
faliképet használjuk. 

Magnóról  hallgatják  meg a tanulók 
a kis párbeszédet /legalább 2-szer./ 

HoBTopmTe icallsAce npeAaoxelime. 

ToBapmm mmamnmoHep 
M3BVIH4Te 3a 6ecno4okcTBo 

Nam e cnacmdo 
me 3a TITO 

KTO OTIeT mmamnmoHep? 
A RTC cnpocmT y miumnmoHepa rAe 
HaX0AMTCH Boimaa? 

Ujból meghallgatják a magnó szöve-
'gét.A mondatokat többször ismét-

lik egyénenként és kórusban is.Köz-

ben az uj lexikai egységek a  táblá-
ra kerülnek. 

:rendőr elvtárs 

:bocsásson•meg a zavarásért 
:hálásaninagyon szépen/ köszönöm 

:nincs mit 

LejátsDuk  a jelenetet. 

re  naxoAmTcH 	 
/BoK3aa,noxua l ocTalloBita aBTodyca, 
rommila Beite 

Ha pilule 	 
Ha naomum 	 
Ha yray yamg 	 

A  táblára felirunk néhány formu-
lát,hogy a  tanulók  a helyi viszo-
nyokról is tájékoztatni tudják 

az érdeklődőket. 
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AmTe  no yamge 	 HpHmo,HanpaBo )  

CTenaH He 3HaeT Ham ropu. 
AecB,HepeA MICOA02 cualoriBaeT,ue 
axoAincH 	 
KTO 061HCHHeT emy ) Halc TyAa KATN? 

A város több,az iskola közelé- 
ben lévő épületről kell kérde- 
zősködni és a szükséges választ 
megadni. 

Házi feladat. Szóbeli: 

Irdsbeli 

A kifejezéseket meg kell tanulni.A könyvben is 
megtaláljátok a 73.oldalon. 
.A könyv  alapján  mindenki leir egy ilyen par- 
beszédet.Az idegen a pósta /valamilyen közeli 
épület/ felől érdeklődik tőlünk itt az isko-
la-előtt. Cime: Te  HaXONITCR 



12.1ecke feldolgozási terve 

A 12.1ecke terjedelmét tekintve nem nagy.De ha az ismeretlen t az 

uj lexikai és nyelvtani anyag  szempontjából vizsgáljuk,akkor nagy faj-

sulyunak,nagy sürüségiinek kell mondanunk -ha nyelvi szöveggel kap-

csolatban egyáltalában.lehet ilyen jelzőt használni -ugyanis a vi-

szonylag rövid szöveg tele van a tanulók számára uj jelenségekkel. 

• A tankönyvi szöveg,mely egy kis meséből,egy kis tráfából és egy 

taldlós kérdésből áll,összesen 90 szóval iródott meg,beleértve a funk-

cionális szavakat is.Ebből a szómennyiségből 22-24 a tanulók eddigi 

tanulmányai során még nem fordult elő,tehát minden negyedik szót is-

meretlennek tekinthetünk. 

Ezen a lexikai anyagon . kivül a lecke feldolgozása során még uj 

nyelvtani jelenségekkel 4';s kell foglalkoznunk: a nozetipusu főnevek 
ragozásával es a HIDOMMlőljáró használatával. 

Az előbbiekből következik,hou a lecke elvégzése során a következő 

didaktikai feladatokat kivánjuk megoldani. 

Nyelvi ismeretek szempontjából: a fenti lexikai 	anyag elsajátitása, 
nyelvtani 

készség fejlesztés szempontjából:beszéd és szövegmunka készségének 

fejlesztése. 

A lecke  olvasmányai  a nyelvtanitás általános névelő erőin kivül 

speciális ngvelési lehetőségre alkalmat nem nyujtanak,igy a  témá-

val kapcsolatbon külön nevelési célkitüzésünk nincs. 

A leckét öt órában kivánjuk feldolgozni. 

A AmcMila M xtypaBaBc.olvasmLnnyal 3 .órán át foglalkuzunk. 
1.ora.1472 sor,5 uj lexikai egység,anWie ragozása 

2.6ra.3-5 sor 8 uj lexikai egysággel, 

3.6ra. Befejező  rész 3 ismeretlen szóval. 

4. ora.A tartalommondás előkészitése. 

5. óra. AXpadpaii cod aitwo 3araAKa feldolgozása. 



- 
1.óra 

Az óra'első felében a 11.1ecke PasroBop 	anyagát gjakoroljuk be. 
Először egy-kút tanulóval felolvastatjuk fogalmazványnkat,melyben 

eligazitanak valakit t aki póstút keresi. 
Eajd a táblára irjuk a következő kis szöveget: 

AaÍ  mHe,nozanyMcTa l 	/KapaKnam,pesmHxy..../ 
BOT,depm. 

Bonbmoe cnacmdo. 
He sa 11TO. 

Padsoronként mondják a tanulók a két-két  mondatot  ) a pontok helyé- 
be azoknak a tárgyaknak a nevét helyettesitve be,melyeket a tanút mutat. 

Az  óra  második  felében  a ZHCHga M xypaBZE.c.olvasmánnyal ismertetjük 
meg a tanulókat.Az olvasmány tartalmának megismerésén tul az első  két  
sor lexikai anyagát is alaposan begyakoroljuk. 

Cerozum saHmmaemcH cKasica. 	 A tanár bevezető szavai. 

ary cxasKy BM yze Bce sHaeTe.He 
pas e6 cnmmanm Ha BeHrepcKom H311- 

Ke.Tenepm. ysHaeTe cicasKy Ha pyc- 
CI-WM Hsbnce. 

Hpoczymafte TenT M UOCM0- 	 A képeken mutatjuk,amit a magnó 
Time Ha KapTmimm. 	 mond. 

npomsBeAy TenT BTOpM14H0. 
HocnymakTe,a noTom OTBeTBTe Ha 
Bonpocil. 

KTO  TO  /nmcmga/ 
TITO oHa AenaeTYryaHeT/ 
rne oHa rynHeT?/no nonm/ 
KU!) sTo?ftypamB/ 
TITO OH AenaeT?/Tolice rynHeT/ 
Amcmua m litypamB BcTpeTmnmcla, 
Amcmga BeTpeTrolacB c 2KypaBx6m. 
C  KM  BcTpeTmnacB xmcmga? 
Xypawa, BcTpeTmacH  C  a14c14ge2. 

t. 

OHM cTanm pasroBapyiBaTB. 
TO OHM cTanm AenaTB? 

Amcmga nosBana mipaBnH B rocu. 
KyAa nosBana 	 

Edsodszor is  meghallgatják  a szö-
veget. 

Nem-  kérdezzük meg,hogy mit értettek 
meg/a  mesét  mindenki ismeri/,hanem 
a lexikai anyagot gyakoroljuk be. 

Fel kell hivni a figyelmet,hogy ez 

a madér nem gólya.Az orosz mesék-
ben a daru szerepel. 



011HTB HOBTOIMMOITO ME numm 	Kérdések segitségével mékgyszer 

Ha KapTmHKe.H Hanmmy HoBme Bmpa- 	végigmegyünk az anyagon,de most 

geHms Ha AocKe l BE 3anmmmTe mx 	 már a sArakat is kiirjuk. 

B cBord czoBapmx. 
Táblakép 

itypawm /oH/ 
JO HOEM 

diacmga BcTpeTmEacip c xypaBn6m 
BCTpeTXTBCH 
BcTpexiamTon 

)11M CTWIJA pa3roBapluals 
gmcmga nonana acypaBaH B rocTm 

1703BaTB B rocTm' 

Házi feladat. Szóbeli:A kifejezéseket megtanulni. 
Irdsbeli:80/4/a  négy kérdésre vélaszolni. 

A mai órán nyelvtant is tanulunk,mégpedig két főnév a noze,mope 
ragozásával ismerkedünk meg.Ezek .  a főnevek -e végüek,tehát semlege-
sek es lágytövüek. A lágy tő azt jelenti,hogy az 1-t és az r-t ezek-
ben a Szavakban ragozás közben is lágyan kell ejteni t tehát olyan vég-
ződéseket kell kapniok,melyek a tő lágyságát jelzik,tehát a  helyett  H ;  
,y helyett mál1. 

non-e 	HOZH 
- e 	-H 
-H 

-M 	-HM 

-em 	-HMK 

- e 	-HX 

/Mindkét főnév a tőbbesszámban véghang-
sulyos,a B.e. végződése arri./ 
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2.óra 

Az óra 312'6 felében 
a/ egy tanuló a tz:.blára irja az irásboli házi feladatot, 
b/ az első két sor lexikaanyazát 

paccitaxlitolTo AenamT KoBaq m . 
Monmap.HoczymagTe.mmmaTenmo, 
BM 6yAeTe HOBTOpHTB. 

KOBall mA6T no yzmue. 
Monmap rymeT. . 
OHM BcTpellamTcH./noupammoT../ 
OH  m pa3roBapmBamT. 

CTenaH t paccitaxm,TITo Amami 
KoBaq m MonBHap. 

KoBa  mi  no yamue. 

OH BcTpemincH C MORBHap0M• 
OHM cTanm pa3roBapmBaTB. • 
KoBaq 1103B3I MORBHapa B rOCTM.  

gyakoroljuk be. 
Egy kis jelenetet állitunk be.Két 

tanuló megy,sétál az osztály elő-

terében.Először a  tanár  mondja el, 
mi történik,majd a tanulók. 

Egy tanulót felszólitunk,hogy mond-

ja el a három mondatot. 

Most a tankönyv szövegét a tanulók-
ra adaptáljuk. 

Mama t pacitaxm tuTo Aenanm Bmma 	A  másodszori ismétlés ugy is történ- 
m EBa. 	 hetik,hogy két leány találkozását 

kell elmondani. 

Az óra  második felében az olvasmány 3-5  sorában  szereplő 
got ismertetjük  meg és gyakoroljuk. 

A tanulók magnóról meghallgatják a mondatokat l azokat 
mételtetjükokaaggakanaldak a kifejezáseket kiirjuk: 

flpi'iuii xypamB E Jammu: 
npmmna nmcmna ic xypamm: 
npmiliTm 
xmcmga nuana cyn: 
licypamB nonan cyn: 

noAaTB 
TapenEa: 
7iRMHHB2 HOC: 

xmcmga cama  BC 'd °Ben: 

lexikai  anyag 

többször is- 

KyAa npmma xypamB? 
	

A  begyakorlás kérdések alapján 

TTO  noAana nmcmila? 
	

történik. 

KalcoR Hoc y licypaBAH? 
Mor xypamB ecTB CBOMM AJIMHHIAM MOCOM? KTO cBen  BC?  

Hf.Szóbeli:A kifejezéseket megtanulni.Irsbeli:8o/4/01 4 kérd*„. 



3.  óra 
Az óra első /sz6monkérő,beyakorló/részekb.uoy zajlik le,mint az 

előző  órán. 

a/ irásbeli házi feladat feliratása, 
b/kis jelenet. 

B BocHpeceHLe Cawa OmA B rocTax y 	A tanár elmondja ezt a kis tör- 

CTenalia.Cama npmw6A B oAmHHaAgaTB 	ténetet. 

sacoH.Ha °du mama nuana cyn,ma-
co c HapTo0ezem m TopT.Cawa m CTe-
naH enm xopommm anneTmTom.OHm c5e-
AM BC. 

OTBeTBTe Ha Bonpocm. 	 K6rdések formájában elismétlik. 

Kora  ciui Qua B robTax? 
Y Horo OH dbla B POOTHX? 

B HOTOpMg xlEIC npmm63I Cana? 
ITO numa maTB Ha odeA? 
KaH wiz Cama m CTenaH? 

OeHeTe,paccHaxm l ue 6mA 
Cama B rocTax. 

Az óra második felében a6-8.sorok feldolgozására  kerül  sor az elő 

ző óraihoz hasonló módon. A felirandó kifejezések: 

HyBIUMH: 

HyBIUMH C y3Hmm ropnom: 
y3Hoe ropm: 
y3Haa yimga: 
xypaBAL  BC 

BMIIKTB  
Kora  no3BnA2cypaHAL Amcmgy? 	A bogyakorlás ismét kérdések for- 

KOPO HO3BaA licypaBAL B rocTm? 	májában történik. 

ITO OH noltax? 
B qem oH noAaA cyn? 
MorAa Am Amcmga ecTL? 
Hoqemy  OH a He morna Hmtlero ecTia 
KTO BHUMA BOP 

Házi feladat.Szóbeli:a kifejezések megtanuL'sa. 

Irásbeli:80/4/b. 



4. óra 
Ezen az órán azt szeretnék elórni,hogy minden tanuló el tudja 

mondani az'olvasmúny tartalmát. 

Az óra eleji begyahorlds egészen rövid,kérdések segitségével tör-

ténhetik. 

Az óra második  felének  lefolyása. 

1.1agnóról meghallgatjuk a szöveget. 

2.Nyitott könyv  mellett  a szöveg ujbóli meghallgatása következik. 

3.01vastatjuk a szöveget. 

A következő órára az is feladat,hogy a  mesét  mindenki szépen, 

folyamatosan és értelmesen el tudja olvasni,ezért odahaza legáldbb 

ötször hangosan el kell olvasni. 

következő órára az is feladat lesz,hogy a képek alapján mindenki 

el tudja mondani a mesét. 

Ehhez egy kis segitséget nyujtunk pár emlékeztető szó felirásával: 

Zmcmila 11410,404k..• 
0Ha BcTpmTmaacl, 	 
Ho3Bana  erő 	 
Xypam, Hpmulba 	 
Avicmga noAula 	 
XypamB He MOP 	 

Ha Apyroll AeHB 	 
Xyparn HoAan 	 
Avicmila He,moraa 	 

Házi feladat.Szóbeli:Folyamatos és értelmes  olvasás.  
Irdsbeli:A tartalom leirésa. 
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5.óra 

A számonk.rő részben elolvastatjuk aAmcm4a X 	cimü oovasmányt. 
Az  olvasásra osztályzatotkat is adunk. 

b/Több tanuló elmondja a  mesét.  -6zek is jegyet kapnak. 
c/lb.lo-12 tanuló füzetét beszedjük,ellenőrizzük otthoni  munká-

jukat.  

Az óra második felében kerül sor a didaktikai cél megvalósitására. 
apa6paR co6aiab5aearaAKacimii kis tréfa,illetőleg találós kérdés 

feldolgozásával.A viszonylag kis terjedelmü szövegben sok az ismeretle r 
sz(5.A szavak többsége  nem tartozik  a leggyakrabban előfordulók köze, 
igy begyakorlásukra nem törekszünk,megelégszünk passziv ismeretükkel. 

A készségek  terén  az a célunk,hogy a szövegfeldolgozásban fejlőd-
jehek tanitványaink.,hogy a tréfát és rejtvényt megértsék,a nyelvta-
ni nehézségekkel meg tudjanak birkózni. 

A feladat megvalósitása a következő lépésekben történhetik. 
• 1.Bemutató olvasásban hallják a tanulók a Xpa6paH codalta cimü kis 
rövid szöveget. 

2.A tankönyvi  szótár segitsógével önálló munkával le kell fordi-
taniok a négysoros szöveget.Kb.lo  percnyi időt adunk a munkára.En-
nek letelte után megkérdezzük,kik tudják azt leforditani. 

3.A szöveget olvastatjuk és fordittatjuk.ttlhivjuk a figyelmet 
az értelmes es szép magyaros forditásra. 

4.Kiirjuk a szavakat kifejezések formájában. 
xpa6paH codalta: 

a6pla 31Tx1XE: 
coőalca xaeT:/aann/: 
co6alta BONROB nyraeT: 
co6aHa nomcaza XBOCT: 
codalca őomTcsi BONHOB: 

H 00MCB+ B.°. : 
5JIgyan igy járunk el a Sarum -val is, hiirandó szó: 

a 
.npoTiu 	 

6.A npoTKB előljáró használatát gyakoroljuk néhány kifejezés for-
dittatásával /79.old./b. 

Házi feladat. Irásbeli: 8o/5/c.Forditás magyarról  oroszra. 



2.számu melléklet 

Kimutatás az egyes tanulók teljesitményiről iskolánként 
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5.sz  .melléklet  

A mérések alkalmával felolvasott szövegek 

1.méréskor 

KoBau HmTBaH ytimTcil B ceALmom macce.OH nepenmcmBaeTcH 

C COBeTCKMM pleHMKOM I C KBaHOM. Ha AHHX VIMTBaH HORTIMA nmcBmo 

Fle CCOP,ms AeHmHrpaAa.B nvicBme HBaH noftaroAapma HmTBaHa 

3a HOBHe mapm.HoTom OH paccita3mBaeToialt OHM 210ByTOITO 

AeaamT B mitoze.OH yilmTcH xopomo 9 oH xolleT CTUB yumTeaem. 

2.méréskor 

Y Hac B BeHrpmm 4-oe anpeaff - doaBmok npa3AHmx.HmTBaH 

no3Baa Kaposi ffHoma m Mauopa B rocTm.Ho npmmxm TORBRO Ha-

poll m Mauop. 
are  RHOW 9 -CITOCKA HMTBeH 

-OH He or npmaTm.OH mHoro virpaa Ha ABope m npocTyAmacH. 

Emy HaAo Tenep aelicaTB.-oTBeTma 

MaTB noAaaa pedfiTam icoOe M TopT.AeTm  BC  b cseam M BH-

HMAM. 
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4.sz.melléklet 

A mérések alkalmával feltett kérdések 

1.-méréskor 

KaKo1 AeHL  - ceAume noildpa ? 
Kale EVIAN paboxime m 'KpecTmine AO peBonmgmm ? 
Y Noro dun 3aBuid,Oadimitm m aemmi ? 
Kora  aula peBoamgma ? 
KTO nonyumn aaBum,Opmicm m aemam ? 

2.méréskor 

CiconBm mecHgeB B ruy ? 

KaltaH norua Becnok ? 
Rea Ha3MBUTCH neTue mecHUN 
Kora  namyT m cemT xpecTmine ? 
TITO AeaamT AeTm amok ? 



5.sv.melléklet 

A mérések alkalmával elhangzott mondatok lmelyekre a tanu. 

lóknak kérdezniök kellett 

10 méré skor 

Hama mxona noarma HoBoro ytneuem. 

Ero soByT:Cado 

H xoqy Inman Tede o HOBOM TINTOZe. 

CerOAHR B nnaHdpHom xpyance MM 1103HOROMMUCB C HOBHM yunTexem. 

OH oxieHB noHpauncH mazymicam. 

2.méréskor 

Hama yInnenBHmna roBopma Ham 0  HOBO  g AeBOIllte. 

CerOAHH oHa npeAcTaBlua Ham HoBym AeBoulty,EBy. 
EBe TpramAgan zeT. 
Ha nepemeHe yueHmIN 3aAaBaxm HOBO  k AeBOWie mHoro BOITOCOB. 

EBa xopomo pmcyeT. 



38-8/1966-67.bksz. 	Tárgy: Rosta  Sándor doktori szigorlata 

Dr v Agpston György elvtársnak
Mell.: 1 db. disszertáció 

tanszekvezeté egyetemi tanár 

Helyben  

Professzot Elvtárs! 

.Megküldve Rosta Sándor "Orosz nyelvoktatás audio-vizuális eszkötökkel" 
c. doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni szi-
veskedjék. 
Legyen szabad emlékeztetnem ama  tanácsülési hatdrizatra; mely szerint 
a birdlat benyujtásának határideje maximálisan 3 hó. 
A  disszertáció  a tanszéki;könyvtár leltári állományában marad.' 
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Dr.  Ágoston György professzor - 
Juhász József tanazékvez.  doe., társbiráló 

Szeged, 1966.-  november 28. 

dékáni hivatal vezető 


