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Ismeretes,  hogy a fogalmazástanitás-tanulás az alsó tagozati 
anyanyelvi nevelés egyik fontos részösszetevője. A 70-es években 
egyre több folyóiratban, tanulmánykötetben, kiadványban láttak 
napvilágot olyan cikkek, tanulmányok, beszámolók, amelyek az emli-
tett területen tapasztalt ellentmondásokat, metodikai problémákat 
tárták az olvasó elé. Az okok feltárásában, a járható ut megmuta-
tásában különösen két tanitóképző főiskola -.a jászberényi és a 
kaposvári - és gyakorlóiskolájuk alkotó közössége végzett uttörő-
munkát. 

.Mindezek ellenére hiányzik egy olyan átfogó jellegü könyv, 
amely az alsó tagozati fogalmazástanítás-tanulás nehézségeinek, 
ellentmondásainak megszüntetéséhez nemcsak elméleti, hanem gyakor-
lati segitséget is, adna. 

Könyvem megirására nem elsősorban a hiánypótlás szándéka kész-
tetett, hanem az a sok-sok benyomás, tapasztalat, amelyekre tani-
tóképzős hallgatóim tanitási gyakorlatain tettem szert, számos be-
szélgetés, amelyeket végzős hallgatókkal és már jó néhány éve tani- 
tó kollégákkal folytattam, olvasmányélményeim, végül, de nem utol-
sótorban saját tanitási gyakorlatom: az alsó tagozatban eltöltött 
nyolc esztendő. 

Mint  minden kezdő tanitónak, kezdetben nekem is sok fejtörést 
okozott a fogalmazás tanitása, sőt saját tanitói gyakorlatomban is 
előfordultak színtelen, uniformizált tanulói fogalmazások. hittem 
a fogalmazás tanitásához készült kézikönyvek mindenhatóságában és 
fenntartás nélkül át is vettem javáslataikat. Akkor még elegendő 
elméleti ismeretek és kellő gyakorlati tapasztalatok hiányában nem 
ismertem, ismerhettem fel a "bajok" okát. Ugy érzem, ma már vilá-
gosan látom fogalmazástanitásunk gyengéit, a buktatókat. Felisme-
résükhöz nagyban hozzásegítettek egyetemi tanulmányaim, a szakiro-
dalom olvasása és az a sok-sok gyakorlati tapasztalat, amelyeket 



volt tanitói munkám illetve a hallgatók tanitási gyakorlatai során 

szereztem. 
könyvem megirásakor elsősorban a fogaimazástanitással kapcso-

latos szakirodalomra támaszkodtam. Igyekeztem megismerni, elemezni 

és értékelni fogalmazástanitásunk korábbi felfogásait, eredményeit. 
Szükségesnek tartottam ezt egyfelől azért, mert azokat a tapaszta-
latokat, amelyeket ma és a jövőben is hasznosithatunk, nem szabad, 
hogy veszni hagyjuk. Szükséges az előzmények ismerete másfelől a-
zért, hogy kimunkálhassuk a továbblépés elvi elgondolásait és gya-

korlati megvalósitásait. 
Munkám során felhasználtam a komplex matematikatanitási és a bajai 
nyelvtantanitási kisérlet didaktikai alapelveit. Ugyanakkor értéke-
sitettem a  pszichológia /elsősorban a képességfejlesztéssel és a 

kreativitással kapcsolatos szakirodalomra gondolok/, valamint a 
nyelvtudomány és a hazai gyermeknyelvkutatás legujabb eredményeit 
is. Tapasztalataim és az olvasottak alapján'arra törekedtem, hogy 
összegezzem mindazt, amit jónak, hasznosnak tartok a fogalmazásta- -

nitás-tanulás eredményessé tétele érdekében, s ezáltal másokat .is 
ösztönözzek a minél hatékonyabb eljárások keresésére. Tudom, hogy 
ez nem könnyii feladat. 

Elképzeléseim gyakorlati megvalósitáaa érdekében az 1976-77-es 
tanévtől a főiskola gyakorlóiskolájának egyik, a következő tanévtől 
kezdve pedig valamennyi harmadik illetve negyedik osztályában az 
általam kidolgozott elvek és eljárásmódok szerint folyik a fogalma-
zás tanitása-tanulása. A gyakori óralátogatások, a gyakorlóiskolai 
nevelőkkel folytatott beszélgetések, a tanulók fogalmazásainak át-
olvasása-lehetővé tették elképzeléseim menet közben történő módo 
sitását, finomitását. Neon kisérletet dólgoztam ki /ugyanis a ki-
sérlet alapvető feltétele az eredménymérés módjának és a mérőesz-
közöknek a kidolgozása/, hanem csupán olyan elvek, eljárásmódok, 



valamint gyakorlati megvalósitásukat szolgáló tevékenységformák ki-
munkálásán fáradoztam, amelyek eredményesebbé tehetik az alsó ta-
gozatban a fogalmazástanítást-tanulást. 

Az Olvasóban jogosan vetődhet fel a kérdés: Szabad-e kiragad-
va vizsgálni a fogalmazástanítást-tanulást, elveket, eljárásmódo-
kat javasolni hatékonyabb raegvalósitásához akkor, amikor az egysé-
ges anyanyelvi nevelés létjogosultságához napjainkban nem fér két-
ség? Ahhoz azonban, hogy az egységes anyanyelvi nevelés célkitüzé-
seit, feladatait maradéktalanul megvalósitsuk, indokolt - az ösz-
szefüggések figyelembevételével - a részösszetevők differenciált 
vizsgálata. 

Nehéz, de szép munka a fogalmazástanitás. Igen nagy felelős-
ségérzetet kiván a'tanitótól. A siker záloga is az ő kezében van. 
Neki kell elinditania a 9-10 éves tanulókat a tudatos irásbeli ön- 
kifejezés meglehetösen nehéz utján, hogy aztán megizleljék és meg-
szeressék az alkotás örömét. De, aki egyszer is átélte a tanitéá-
nyai sikeres fogalmazásai feletti örömöt, az tudja, a fáradozás nem 
hiábavaló. 

Remélem, hogy a könyvemben leirt elméleti megállapitások, 
gyakorlati pldák, órarészletek és óraleirások hasznos segítséget 
adnak elsősorban az alsó tagozatban tanító kollégáknak, valamint 
a. tanitójelölteknek. Kivánom, hogy leljék örömüket  a  fogalmazásta-

nitásban, hogy szeressék ezt 'a munkát, hogy tudjanak szüntelenül 

megujulni ehhez a munkához. 
ázom abban is, hogy könyvem az anyanyelvi nevelést szivükön vise-
lő szakemberek ézámára sem lesz haszontalan olvasmány. 

Ez uton mondok köszönetet Cséfalvay itargit ős dr. Gunyhó Im-
réné gyakorlóibkolai szakvezetőknek"odaadó, lelkes munkájukért. 

Győr, 1980. december 
A szerző 

U.i. E munka kéziratát a Tankönyvkiadó elfogadta, s a könyv vár-
hatóan az 1981. év végén megjelenik. 



I. 

ondolatkife 'ezés n elvi ala•formái és kölcsönhatásuk 

A fogalmazástanitás korszerUsitését szolgáló elvek, eljárásmó-
dok megvilágitása érdekében szólnunk kell a gondolatkifejezés nyel-
vi alapformáiról, kölcsönhatásukról. , 

A gondolatkifejezés formáit többféleképpen csoportosithatjuk,. 
A legkézenfekvőbb esoportositási lehetőség, ha szó- illetve irásbe-
li gondolatkifejezésre gondolunk. Rubinstein élő- illetve irott be-
szédnek nevezi a gondolatkifejezés nyelvi alapformáit és leszögezi,: 
"Az irott és az élőbeszéd viszonylag bonyolult kölcsönviszonyban 
vannak egymással, a legszorosabb módon kapcsolódnak össze:. De egy- 
ségük igen lényeges különbségeket is foglal magába." 1  

Először vizsgáljuk meg, melyek a szó- illetve az irásbeli gon-

dolatkifejezés közötti különbségek:! 
Szóbeli gondolatkifejezés 	Irásbeli gondolatkifejezés  

e az olvasóhoz szól 
- nincs közvetlen kapcsolat az 
1. és a 2. személy között. "Az  

irott beszédben hiányzik a be-
széd irányitása a beszélőtárs 
vagy a hallgató részéről. Aki 
ir, annak önállóan kell meghá-
tároznia beszéde felépitését ugy, 

lik az is,  ami  nines kimond-
va magában a beszéd tartal-
mában." 2  A beszélőtárs, még 
ha csöndes hallgató is, re-
git a beszéd szabályozásá-
ban: érzékelteti, hogy érti-
e a tartalmat, melyik résznél 
időzzön el hosszabb ideig a 
beszélőtárs stb. 

hogy az az olvasó számára ért-
hető legyen. " 3  Igy aztán a fo-
galmazónak az irásbeli kifeje-
zéskor csak az irásjelek /köz-

pontozás/ és a szőrend megválasz-
tása áll rendelkezésére. 

- a hallgatóhoz szól 
- a beszéd tartalma mellett 
a beszélő partnerek rendelke-
zésére áll a kifejező eszkö-
zök egész skálája: hangsuly, 
hanglejtés, beszédszünetek, 
mimika, gesztusok, "amelyek 
segitségével átadhatóvá vá- 



lazább szerkezetü, spontá-
nabb, "többnyire rögtönzés, 
amely a szókincs és a nyelv 
szerkesztési szabályainak 
használatában nagyfoku auto-
matizmust követel meg, de az 
adott szituáció felismerésé-
nek és a hozzá való állandó - 
sokszor reflexszerit - alkal-
mazkodásának képességét is." 4  
- nehezebb javitani.  

- rendezettebb szerkezetis, job-
ban igazodik a nyelvhasználat 
szabályaihoz, jellemzi a tuda-
tosság és a fogalmiság: a mon-
datok nyelvileg teljes megfogal-
mazása és szigorubb egybeszer-
kesztése, a mondanivaló tagolt, 
rendezett, változatosabb, esz-
tétikusabb kifejezése'. 5  

- könnyebb a javitása. 
I1indezekből, következik, hogy az irott beszéddel szemben má-

sok a követelmények, mint az élőbeszéddel szemben. Az irott beszéd 
logikusan összefüggő kifejezést, átgondoltságot, tervszerűséget és 
tudatosságot igényel, hiszen mindent annak baját értelmi tartalmá-
ból kell megértenie az olvasónak. /Rubinstein, 1964./ Tehát lénye-
gesen nehezebb  tevékenység, mint  az  élőbeszéd. Azonban e két kife-
jezési forma szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban van egymással. 
Rubinstein szerint a  gyermek beszédben fejlődésében eleinte'ter-
mészetesen az élőbeszéd dominál. /Szükségletek jelzése, kapcsolat-

teremtés, élmények elmondása, társalgás.! Ez határozza meg később 
a gyermek irott beszédét. Ebből következik, hogy az utóbbi fejlesz-
tésének az előbbire kell épülnie. Az irott beszéd követelményeit 
az iskolában tanulja meg a gyermek. "Az irásbeli gondolatkifeje-
zés gyakorlása fegyelmezi a gondolkodást, elősegiti a lényegkieme-

lést, csökkenti az eltérülések, gondolatugrások számát, aktivizál-

ja a passziv szókincset, s mindezzel jelentős mértékben javitja á 
szóbeli kifejezés tömörségét, lodkáját, és gazdagitja formakész-

letét,,, is." 6  Az irásbeli nyelvi alkotó tevékenység tehát fegyel-

mező ereiével  kedvezően befolyásolja a szóbeli továbbfejlődését. 
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"A szóbeli kifejezés gyakorlása viszont a kifejezés gyorsósága 
folytán fokozza a természetes asszociAciós készséget, próbára te-
szi az emlékezetet, véglegessége folytán pedig ugyancsak fegyelme-
ző ere jü. °a ?  

Az is közismert, hogy a gyermek irott beszéde nagy mértékben 
lemarad a szóbeli közléstől. Elsajátítása némi nehézséget is okoz 
számára, mivel az irásbeli kifejezőtevékenység az alsó tagozaton 
bizonyos mértékig függvénye a tanuló értő olvasásának, helyésirá-
sának, íráskészségének, figyélemmegosztásának, valamint a gondolko-
dásának /a rendszerezés, az' összefüggés-, a lényeglátás fejlettsé-

ge, a  folyamat gyorsasága, rugalmassága, eredetisége/. 
Agy gondoljuk, nem lesz hiábavaló, ha más oldalról is megköze-

litjük a kérdést: Fiiért nehéz a 6-10 éves tanulók 'számára az irott 
beszéd? Eligazitásért, válaszért forduljunkVigo'tszkijnak a Gondol-
kodás és beszéd cimii munkájához. Kutatásaik megmutatták, hogy az 
irott beszéd nem a szóbeli beszéd` egyszérii lefórditáoa irás jelekre, 
az irott beszéd elsajátitásá nem azonos az irá'stechnika egyszerit 
elsajátitásával. Az irott beszéd magasfoku absztrakciót kiván. 8  

A fentieket Vigotszkij az alábbi tényekkel viligitja meg: 
- az elvontság először is abból "adódik, hogy az irott beszéd nél-
külözi az' anyagszerit hangot, tehát hiányzik belőle a hanEzásbeli 

rész. A tanulók csak elgondolják a beszédet, de nem mondják ki. 
- az irott bezzéd azért is absztráktabb az élőbeszédnél, mert tá.rs- 
nélküli beszéd. A második személlyel valö kontaktus hiánya nagyobb 

elvonatkoztatást kivin a tanulóktól, mint a társalgási helyzet. Eb-
ben rejlik a második alapvető nehézség, amellyel a tanklóknak meg 
kell birkózniok gondolataik irásbeli kifejtésekor. 

- a  harmadik  nehézség abból ered, hogy az irásos kifejezés szük-
séglete az'iskolai oktatás kezdetén még éretlen a tanulóknál. 

- az irott beszéd szituációja más  kapcsolatot  tételez fel, mint 



az élőbeszéd. Az élőbeszéd szituációja percröl-percre megalkotja 
minden egyes beszédfordulat motivációját. Az irott beszéd során a 
tanulóknak akaratlagosabban kell cselekedniök. Nekik maguknak kell 
a szituációt m'egteremteniök illetve gondolatban elképzelniök. 
- az irott beszéd az akaratlagosság mellett nagyfoku tudatosságot 
is igényel. Ugyanis amikor a tanulók irásban fejezik ki gondolata- 

- ikest arra kényszerülnek, hogy áttérjenek a csak saját számukra ért-
hető és erősen leszükitett belső beszédről a kifejtett, igy a mások 
számára is érthető irott beszédre. Ez az átváltás komoly pazichi- 

.kus erőfeszitést és nehézséget okoz számukra, valamint intellktu-
álisabb cselekvésre készteti őket. 9  

Az alsó tagozati anyanyelvi nevelés részösszetevői közül a 
fogalmazástanitás az, amelyik a legközvetlenebbül szolgálja a sző-
és irásbeli gotidolatkifejezés fejlődését, a szó- és irásbeli kife- 
jezőképesség formálását. Bebizonyosodott azonban az, hogy csak sok-
rétü beszédfejlesztéssel teremthetjük meg kellőképpen a fogalmazás-
tanitás-tanulás alapját, hogy a beszédfejlesztés tennivalóit egye-
dül a fogalmazástanitás nem vállalhatja magára. Ezért a beszéd fej-
lődését az anyanyelvi nevelés valamennyi területén gondoznunk kell. 
A fogalmazástanitásban viszont többre kell eljutnunk: előrehaladni 

az irásos nyelvhasználatban'ugy, hogy közben megmaradjon a tanulók 
nyelvhasználatának egyéni arculata. "De ez nem jelentheti azt, hogy 

előbb magas szinvonalra emeljük a szóbeli nyelvhasználatot, s csak 

ezután kezdünk a fogalmazástanitáshoz." 10  A beszédfejlesztéssel pár-

huzamosan kell végeznünk a fogalmazási tevékenység fejlesztését. A 
fogalmazástanitás összefogó ős rendező 'szerepe abban  van, hogy a-

lapvető fogalmazástechnikai ismereteket /Orosz S. szavaival: fogal-
iiiazási müveleteket/ sajátittat el a tanulókkal, val amint a szó- ős 

irásbeli fogalmázótevékenység működtetésével egységben megtanitja 
őket gondolataik megformálására, a gondolatok szó- vagy irásbeli 
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közlésének, kifejezésének könnyed végzésére, a valóság megismerésé-
re. 

A fogalmazás Szó értelmezése 

A mindennapi életben, nevelő-oktató munkánkban, sőt afogalma-
zástanitásban is több értelemben használjuk a £oralrnazás szót. A 
"fogalmaz" igéből képzett "fogalmazás" főnévvel egyaránt megnevez- 

- zük a produktumot, a fogalmazótevékenységet és a fogalmazás folya- 
matát. /Orosz S., 1972./ 

Mielőtt e három jelentést tisztáznánk, hadd emlitsünk meg né-
hány felfogást - a teljesség igénye nélk iil - a fentiek bizonyitásá-
ra. 

A magyar nyelv értelmező szótárában a fogalmazás cimszó alatt 
a következőket olvashatjuk:  1. A fogalmaz igével kifejezett cselek-
vés, tevékenység. 2. Ennek eredménye, a mondanivaló megfogalmazott 
alakja; főként az irásban kifejezett mondanivaló; fogalmazvány. 

Faranyai Erzsébet-Lénárt Edit szerint a mindénnapi fogalmazás 
funkciója az, hogy "Az ilyen fogalmazás irója elmond egy eseményt,' 
leir egy jelenséget, megformuláz egy felszólitást, kifejti  gondola-
tait, mindezt az olvasó tájékoztatására, ilyenko r  mintegy átad neki 

valamely tartalmat, erről tudósitja.1111 . 
kerékgyártó Imre értelmezésében fogalmazáson gondolataink  tu-

datos, meghatározott nyelvi törvények alapján történő megformálását' 

értjük. 12  

Lene László a Kinek is fogalmazunk? cimü tanulmányában ezt ir-
ja: "... a fogalmazásnak - mint szövegalkotásnak * - minden válfajé-' 

ban, sőt minden konkrét esetében társas célja van: a magunk kifeje-
zésén tul a magunk megértetése. A szöveg a  kommunikáció közege. Az 

a feladaA hogy gondolatainkat /s nem kevésbé érzelmeinket, aka-
ratunkat/, melyek agyunk - idegrendszerünk - pszichénk zárt világá-
ban, másoknak érzékelhetetlenül létrejönnek, e kinyilvánitás, ki- 



vetités, megjelenités utján érzékileg megfoghatóvá tegye.n 13  

A fogalmazás szóhoz kapcsolódó jelentések pontositásának, meg-
különböztetésének szükségességét Orosz Sádor veti föl. Javasolja, 
hogy fogalmazás szóval a produktumot /a "kész • terméket", a nyelvi 
eszközök segitségével objektiválódott, rögzitett személyiségtartal-
mat/ jelöljük; nevezzük fogalmazási tevékenységnek /fogalmazótevé-
kenységnek/ a kifejező eszközrendszer funkcionáltatását. A fogalma-
zötevékenység műveletrendszerének együttes megnevezésére ajánlja a 
fogalmazástechnika szót. Meghatározása szerint a fogalmazótevékeny-
ség folyamatában a személyiségtartalom mobilizálódik a fogalmazás-
technika funkcionálása által. 14  Kijelenti, hogy a fogalmazástechni-
ka /fogalmazási műveletek: a tartalom kimunkálásának müveletei, a 
szerkesztés müveletei, a stilizálás müveletei/ elsajátittatása spe-
ciálisan fogalmazástanit'ási feladat. . 

Világosan kell látnunk azt is, hogy a fogalmazótevékenység dialek- 
tikus folyamat. Benne kölcsönösen hat egymásra a folyamat két el-
választhatatlan tényezője: a kifejezendő személyiségtartalom és a 
kifejező technika. "A személyiség akarati szférája /külső vagy bel-
ső késztetésre/ inditja el a technika funkcionálását, s a technika 
mozgositja a személyiségnek /a téma szerinti/ aktuális elemeit, a, 
személyiségtartalmat. A fogalmazás folyamatában alakul  a technika 
által mozgásba hozott személyiségtartalom, de a funkcionálás által 

fejlődik a technika is." 15 A szerző az iskolai fogalmazást nem te- 
kinti művészi produktumnak, hanem a művelt ember oindennapi kommu-

nikációs eszközének. 16  
A felsorolt idézetek közül Beme László és Orosz Sándor megál-

l.apitásaival értünk egyet. Az ő meghatározásuk alapján alakitottuk 

ki felfogásunkat. Nézetünk szerint a fogalmazótevékenység az ember  
önkifejező tevékenysége. Az a folyamat, amelynek során értelmi-ér-
zelmi-hangulati tartalmainkat az akarati cselekvés, valamint a  fo- 

salmazótevéken'sé: műveletrendszerének se itsé_ével szóban va:' 
irásban kifejezzük és mások számára érthetővé tesszük. 



Az alsó tagozati fogalmazástanitás korszerü- 
h 

sitésével kapcsolatos eddigi eredmények összefoglalása, értékelése 

A 70-es évek eleje óta egészséges pezsgés kezdődött a 3-4. 

osztályos fogalmazástanitásban. A korszerUsitési folyamat aegindi - 
tósa a Kaposvári Yanitóképző Főiskola és Gyakorlóiskolája nevéhez 

fűződik elsősorban. Fogalmazástanitási kisérletüket az 1969/70. 

tanév 2. félévében annak érdekében inditották el, hogy kiküszöböl-

je fogalmazástanitásban tapasztalható nehézségeket, ellentmondó- 
sokat. 

A kisérlet inditékai közül az egyik az alábbi tény volt: 

"... szakfelügyelői jelentések, felmérések, saját iskolalátogató- .. 
saink figyelmeztettek'arra, hogy a fogalmazás az az alsó tagozatos 
anyanyelvi tárgy, amelyben az oktatás eredményessége a legkevésbé 
kiegyensulyozott."1  Az indítékok közül az első helyre került az a 

megfigyelésük, miszerint a szintetizáló módszer /pszichikai-logika-

i-nyelvi tényezőket'számi tásba vevő módszer: a fogalmazőtevékenysé- , _ 

get tanithatónak, tanulhatónak tartja, ezért fogalmazástechnikái 
ismereteket is nyujt, amelyeket gyakoroltat, kezdetben több, maj d . 
egyre kevesebb tanitói segitséggel/ az iskolák gyakorlatában nagy 

százalékban ugy jelentkezik, hogy tulságosan sok a tanitói segit-

ség, a közös fogalmazások elhuzódnak egy-egy témakörön  

A kisérlet hipoté zisének alaptétele: a szintetizáló módszer 
korszerü, jól átgondolt, és eredményre vezet. síiben vélték megtalál-
ni az okait annak, hogy a jónak tartott módszer mégsem vezetett min-

den esetben a kivánt eredményekhez? "Az egyik az, hogy a tantervi 

utasitások részben szükszavuak, részben hiányosak, mert az alapve-

tő koncepció megvalósitásának részletesebb eljárási módozatait nem . 

adják meg. A másik okot pedig a jó módszer hibás gyakorlati alkal-

mazósában látjuk." 2  
A kisérlet hipotézisének kialakitásakor figyelembe vették az 
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oktatáslélektan raegállapitáeát, miszerint a ,iártaseág  a képzóe fo-
lyamatdban a készségek alkalmazásának magasabb foka,  mesterségbeli  
tudás,  vagy  ügyessé ;,  "amely végső fokon iazaentek ős készségek szin-
tézise, amelyre mindig jellemző a tudatosság." 3  E felfogás alapján 
a kisérlet irányitói jogosan vonták le azt a következtetést, hogy  a 
jártasság sző  nem alkalmazható a fogalmazótevékenység alacsonyabb 
fokára. A fogalmazótevékenységben a "nagyfoku tudatosság" mellett 
önálló és a tanuló ezemalyiségét tükröző alkotó 'tevékenység  i3' je-
lentkezik. Ezért az irásbeli fogalmazótevékenység igen kis mérték-
ben automatizálható, alig van lehetőség az eljárási módok "besuly-
kolására". /rr.Bellyei, 1974./ 

A kisérlet didaktikai-tantár seda iai alalelveinek kidolgo-
zásában vitathatatlan érdeme volt dr.Bellyei Lászlónak és Bódi And-
rásnénak. Alapelveik egy része pontositotta, sajátosan értelmezte, 
következetesen érvónyesitetté az akkor érvényes /a2 1963-as/ tanterv 
€ocalzaazástanitásra vonatkozó oélkittizéseit. Az alapelvek másik ró-
szét pedig a kisérlet ténylegesen uj elemeiként könyvelhetjik el. 
A kisérlet hozzájárult a hibás gyakorlat torzulásainak korrigálá-
séhoz ős az uj tanterv előkészitésébez. 

Először azokról az alapelvekről szólunk,  amelyek  p©ntositatták 
az 1963-as tanterv ős utasitás fogalmazástanitásra vonatkozó meg-
állapitásait. 
- Nagy gondot forditottak az alábbi tantervi utasitás megvalósitá-
sára: "A 3-4. osztályban a fogalmazás tarvitása szoros kapcsolatban 
áll a többi anyanyelvi tantárggyal. ezért a ' tanitó különösen figyel-
jen a tantervi koncentrációnak az oktató-nevelő munka gyakorlatá-
ban való érvényesitésére." 4  Igy a fogalmazási ismeretek nagy részét 
a többi anyanyelvi tantárgy keretében készitettők elő. A fogalma- 
zási ismeretek alkalmazását viszont mác3 tantárgyakban is gyakorol-
tatt-ák. 
- Sajátosan értelmezték a tantervi utasitás által előirt, a szó- 
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és irásbeliségre vonatkozó ar4nyszámokat is, miszerint "A 3. osz-

tályban a készitendő gyakorlatoknál a szó- és irásbéliség aránya 

1:1. Á 4. osztályban' 1:2 ... A gyakorlatok készitésekor fokozatos an  
kell haladni a közös munkától az önálló munka felé. Minden téma el-

ső gyakorlatainál - még a 4. osztályban is - a közös munkából indul-

janak ki. Közös fogalmazások készitésével gyakran több órán keresz-
tül is ' gyakorolják az azonos fogalmazási ismereteket." 5  A kisérle-
ti munkában a szó- és irásbeliség arányát ugy alakitották ki, hogy 

a szóbeli'fogalmazótevékenység kizárólag az irásbeliség elókészitó-

je volt. Zömmel irásbeli gyakorlást végeztették a tanulókkal a té-
makörök gyakorló óráin. Helyesnek tartották ugyan a közös fogalma-

zástól az önállóhoz vezető fokozatosság elvét, de a közös fogalma-
zást csak átmeneti formának, eszköznek tekintették az önálló fogal-

mazótevékenység elsajátitása érdekében. /Bellyei L.-Bódi Ané, 1970./ 
Ugyanakkor vallották és helyesen alkalmazták anyanyelvi nevelésünk 

egyik fontos alapelvét, azt tudniillik, hogy a szóbeli kifejezőké- 

pesség fejl esztése minden tantárgy és tanitási ára feladata. Véle-
ményük szerint azonban helytelen az a megoldás, ha a fogalmazásórá-

kat vele tulterheljük. 
- Fontos feladatnak tekintették a tanulók minden irásbeli fogalma-

zásának javitását, értékelését és javittatását. Az egymás után kö-
vetkező gyakorló órákat ugy szervezték meg, hogy az órák ellenőrző 

részében értékelték, javittatták az irásbeli fogalmazásokat. Időn-

ként beiktattak egy-egy teljes javitó órát is. Csak azokat a tar- 
talmi hibákat javittatták - jelölésükre külön hibajeleket alkalmaz- 

tak -, amelyeknek a helyesbitését a tanulók könnyűszerrel önállóan 

meg tudták oldani. /Dr.Bellyei-Bódi Ané, 1971./ 
A kisérlet uj eleme volt az, hogy a fogalmazástechnikai isme-

retek közlését, tudatositását egy-egy témakörön belül nem huzták 

szét. Tették ezt azért, mert a fogalmazástechnikai ismeretek rövid, 
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pár mondatos, aránylag könnyen felfogható tételek, és mert a fogal-
mazástechnikai ismereteket a tantárgyi koncentráció következetes al-

kalmazásával megfelelően  előkészitették. Ezz& a megoldással arány-
lag nagy számu gyakorló óra állt rendelkezésükre, amelyeknek leg-
fontosabb didaktikai célja a fokozatos haladás a közös fogalmazó-
tevékenységtől a tljesen önálló munkáig. 

Egy-egy kisérlet értékelhetőségének feltétele azonban az ered= 
ménymérés. "Ha nem tudjuk a kisérlet hatását mérni, bizonyithatóan 
megállapitani, akkor a kisérlet megmarad a köznapi tapasztalás szint-

jén."6  
A kaposvári fogalmazástanitási kisérlettel foglalkozó tanulmányok, 
cikkek elolvasása után arra a következtetésre jutottunk, hogy a kim. 
sérlet megszervezői nem tudták megvalósitani a pedagógiai mérések 
metodikai-metodológiai követelményeit. Ezt  a megállapitásunkat a kö-

vetkező idézetekkel szeretnénk alátámasztani: 
"Az eredményt folyamatos óralátogatásokkal, a tanulók fogalmazásai- 
nak tanulmányozásával állapitottuk meg:"7  
"Ugy vélem, hogy a kisérlet eddigi eredményeinek szemléltetésére 
legalkalmasabbak a tanítási órák - valóságos és hiteles szituációinak 

a leirásai, valamint a tanulók elért teljesitményeinek a hiteles do-

kumentálása."8 	
. 

"A fogalmazástanitás eredményeinek mérésében a legfőbb mutató, ami 
minden mást megelőz: ,a tanulói önállóság fokának megállapitása." 9  

Uérőeszközök hiján a kisérlet irányitói az eredményesség meg- 
állapitása érdekéban a tanulók szó- és irásbeli munkáit a következő 
szempontok alapján elemezték: milyen foku volt a tanitói segitség, 
milyen mértékben tudták,a tanulók elkerülni a sablonos aztereotipia 
egyhanguságát fogalmazásaikban, található-e bennük egyéni hangvétel. 

Az igaz, hogy a fogalmazástechnika mérése sokkal bonyolultabb 
feladatot jelent, mint általában más tanulói teljesitmény mérése. 
/Lr.©rosz S., 1972./ Az is igaz, hogy az alsó tagozatos tanulók fo- 
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galmazástechnikájának a mérésére nincs kidolgozott módszer. Ugyan-
akkor egyetértünk Bellyei Lászlónak azzal a megállapitásával, mi - 
szerint "... bármilyen egzakt mérési módszerekkel is rendelkeznénk, 
éppen a jó fogalmazás kritériuma egy olyan terület, aminek megité-
lésekor a biráló szubjektiv tényezői és elkerülhetetlen szubjektiv 
szempontjai is szerepet játszhatnak."l°  Mindezek ellenére azonban 
ugy véljük, hogy a kaposvári fogalmazástanitási kisérletet csak ak-
kor nevezhetnénk a szó igaz értelmében vett kisérletnek, ha irányi-
tói az eredmények mérésériek módját és a mérőeszközöket is kidolgoz-
ták volna. 

A fogalmazástanitás korszeriisitése érdekében sokat tett  a  
Jászberényi Tanitóképző Főiskola és Gyakorlóiskolája is.  Tapaszta-
lataikról "A fogalmazás , élményszerüsitése és a téma" cimü cikksoro-
zatban /A Tanitó 1972. 5., 6-7., 8. sz./ Nagy J. József számolt be. 
Két harmadik és két negyedik osztály valamennyi irásbeli fogalmazá-
sának alapos elemzése közben felismerték azt a tényt,,hogy sem 'a 
szervezési, irányitási, sem a müveléti, eszközi változtatások önma-
gukban nem oldják meg a fogalmazástanitás több lényeges problémá -

ját. Ugyanakkor azt is tapasztalták, hogy  adott esetekben hiába 
biztositották a legkedvezőbb feltételeket a fogalmazások elkészité-
séhez, a tanulók mégis sziirke, jellegtelen fogalmazásokat irtak. 
Máskor viszont a kedvezőtlenebb feltételek ellenére is tartalma4 e-
gyéni hangvételű, jó fogalmazások születtek. Ez a tény irányitótta 
figyelmüket a témaválasztás fontosságára. /Nagy J. J., 1972./ Vizs-

gálódásuk arra összpontosult, hogy milyen is a jó téma.  Annál is 
inkább, mivel a legutóbbi tanterv /az 1963-ban életbe lépett és 
1973-ban módositott/ csak általában körvonalazta a fogalmazási té-
mákat, biztositva a nevelőknek a szabad témaválasztás jogát. Ezért 
aztán alaposan megvizsgálták a kézikönyveknek a témákra vonatkozó 
ajánlásait. Arra a megállapitásra jutottak, hogy "... azok meglehe-
tősen gondolati tartalomra koncentrálnak, ismereteket mozgósitanak, 
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erősen intellektualizáló megoldásokat sugallnak."11  Nem sok alkal-

mat nyujtanak az érzelmi-hangulati momentumok bekapcsolására, áté-

lésre. Különben ezt tükrözik a kézikönyvekben közölt várható fogalma- 

zások is. Problémaként vetették föl, hogy célszerű-e a fogalmazások 

témáját ennyire direkt módon a más tantárgyakban /pl. környezetis-

meret/ megszerzett ismeretek rögzitésének a szolgálatába állitani? 

Nem akadályozója-e ez az ismeretközpontuság a kifejezőképesség ha-

tékonyabb_. megalapozásának? Tapasztalataik alapján állítják hogy a 

helytelenül megválasztott téma alacsonyabb kifejezési szintre ránt-
hatja vissza a tanulókat, hogy kevésbé oldja a gyakorlás mechanikus 

jellegét. Ezért föltétlenül szükség van tehát élményeket-érzelmeket, 

fantáziát mozgósitó témákra. 12  Nagy J. József leszögezi, hogy a fo-

galmazások témájának élményszerüsitését - mint kidolgozásra váró 

problémát - be kell vonnunk korsz .eríisitési .törekvéseink körébe, a 

ennek első lépése a téma megfontoltabb kiválasztása. 13 	. 

Mielőtt a cikksorozatban kőzött témákról szólnánk, a félreér-
tések elkerülése végett Yoglalkozunk az élmény szó értelmezésével 

is. A magyar nyelv értelmező szótárában az élmény cimszónál a követ-

kezőket találuk: 1. Olyan esemény,; történés, amelyet az ember lel-

kileg is átél, s amely mélyebb hatást tesz rá, illetve az a lelki-

folyamat, amellyel bizonyos jelentősebb eseményeket, történéseket 

a saját maradandó lelki tartalmává alakit. 2. Az átélő tudatnak köz-

vetlen, szemléletes, a gondolkodás és itélő tevékenység számára 

mintegy nyersanyagként adott tartalma; tapasztalás. 

A Pedagógiai lexikon az élmény cimszó alatt ezt irja: tágabb érte-

lemben minden olyan pszichikus tartalom és jelenség, amelyről tudo-
másunk van  és amit tudatunkban átélünk. Szükebb értelemben kiemel-

kedő történés hatására keletkező erős érzelmektől kisért lelki je-

lenség. 

Ugyancsak .a Pedagógiai lexikonban találjuk meg az élménydolgozat  

értelmezését is. Az emlitett lexikon szerint az élménydolgozat az, 
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irodalmi dolgozatok egyik fajtája, amelyben a tanuló valamilyen va-
lóságosan átélt eseményről számol be /kirándulás, nyári kaland, ut-

cai tapasztalat, szinházi vagy zenei élmény, utazás stb./, lehető 

leg szines stilusban. Az élménydolgozat egyik fajtája az "élménye- 

sitő" vagy "beleélőn dolgozat, amikor a tanulónak valamilyen képzelt 

élethelyzetbe, történelmi korba vagy irodalmi mü felvázolta szituá-
cióba, egy regény- vagy drámahős alakjába kell beleélnie magát, és 

annak nevében számol be "élményeiről". /P1. Találkozásém Petőfivel 

1848. márc. 15-én./ 	. 

Összegezve tehát az élmény és az érzelem szorosan összetartozó 
lelki jelenségek. Ha olyan  esemény történik velünk, amely érzelmileg 
mély nyomot hagyott bennünk ;  akkor az esemény közben keletkező  ér 
zelmek sajátos jelentőséget kapnak, élménnyé válnak. Az  érzelem át-
élésének mélysége és ereje az, ami az élményt kialakítja. Az élmény 

nemcsak konkrét élethelyzetekben "játszódhat le", hanem megjelenhet 

gondolatokban is, mint tudati-élmény. Az élmény lehet kellemes vagy 

kellemetlen, de legjellemzőbb sajátossága az érzelem jelenléte és a 
szubjektivitás. Az élmény-világ mindig sajátosan jellemzi a szemé-

lyiséget. Az  élmény tartalma és ereje általában az egyén össztulaj-
donságaitól /intellektus, érdeklődés, érzelmi-, akarati élet, tempe-
ramentum stb./ és az aktuális tevékenység, vagy hatás tartalmától, 

ereétől fűgg. 14  

Jogosan fogalmazódik meg az Olvasóban azonban az a kérdés, hogy 

van-e minden alsó tagozatos tanulónak valamilyen élménye, és ha i - 
gen, akkor birtokukban vannak-e azok a nyelvi eszközök, amelyekkel 

azokat ki is tudják fejezni? Vagy•. Minden gyerek számára élménnyé 

vált-e az az esemény, amit mi annak tartunk? Ugy véljük, hogy a fen-

tiekkel kapcsolatban mindenképpen megszivlelendők Szerb Antal gondo-

latai: 

" ... amióta a modern pedagógia élményszerű tanitást követel, azóta 

lelkesebb kollégáim szisztematikusan ránevelik a tanulóifjuságot az 
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élményre. Egyrészt ugy, hogy minden második, szavuk az, hogy élmény. 
Másrészt pedig ugy, hogy igyekeznek élményekről gondoskodni a diák-
ság számára. 

: 	Egy kollégám pl. meg is mutatta nekem, hogyan kell ezt csinál. 
ni. Levezette osztályát az udvarra, és ott gondosan becsomagolt sta-
niclikból /hogy is kellene mondani?/ előzőleg erre a célra féletett 
kenyérhulladékot szórt szét. A szomszéd templomtoronyról csapatostul 
odaszálltak a galambok, és szelid természetükhöz képest bámulatos rö-
vid idő alatt elfogyasztották, majd visszarepültek eredeti helyükre. 
- Látja, kollégám - mondta a pedagógus -, ez most élmény a tanulóif-
júságnak. Host felmegyünk'és dolgozatot irunk róla. ... 

- Furcsa- mondtam eltünődve barátom szavain. - A pedagógusok tudhat-
nák, hogy diákjaik igazi élményeiket nem fogják beleirni a dolgozat-
ba; nem is tudnák, mert ahhoz legalább Rimbaud-nak kellene lenniük: 15  

Ugyancsak figyelemre méltóak rajcsek T-iagda gondolatai is, aki 
a minden áron való "élményesités" ellen emeli fel a szavát. Hasznos. 
tanácsait mindannyian megfogadhatjuk: 
"Csak arra kell ügyelnünk, hogy .valóban élmény legyen az, amit tanu-
lóinkkal annak tartunk. Vagy csak együtt szerzett élményt /pl. közös 

kirándulást, szinházlátogatást/ fogadjunk el élménynek, vagy alapo-
san győződjünk meg arról, hogy valóban élményt ad-e vissza a gyerek 
élménybeszámoló cimén. Az élményt nyujtani kell, nem követelni - 
igy fogalmazódik meg a minden áron való "élményszerüsités" ellen va-
ló jogos tiltakozás. „16 

A' megfelelő  témák összegyiijtése önállóságot, megannyi ötletet, 
eredetiséget kiván a tanitótál. Ezért ésszerűnek látszott a megva-
lósítható témakörök feltérképe-zése. A'szerző az alábbi módon cso-
portositotta az általuk ki is próbált témákat: 
élményeken nyugvó témák 
- Közös friss élmények: pl. az osztály életéből vett események: ki- 
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rándulás, tura, karnevál, az iskolaorvosnál, játékok, madáretetés. ' 

Egyéni élmények: pl. nyári élmények, táborozás, a tanulók életé-
nek emlékezetes eseményei /szomoru, vidám emlékek/,'húsvéti locsol-
kodás, este a családban. 
Megfigyelésen és szemléltetésen alapuló témák  
- 1iegfigyelések: p1. papirlapra csepegtetett festék /a papirlap ösz-
szehajtása, majd szétnyitása, az eredmény megfigyelése/, környezet-
ismereti kísérlet stb. 
Diafilmek, képsorok, táblai rajzok: 

A.szerző azt javasolja, hogy a diafilmeket inkább a wakorlás első 
fázisában hasznositsuk, amikor  az ismerétek elsődleges rögzítése, 
alkalmazása a cél. A későbbiékben óvatosabban használjuk a tekerct-
ket /pl. az eseményekből csak néhány kockát villantunk fel vagy az 
utolsó kockát, kockákat nem vetitjtik le/. Igy megelőzhetjük a fil-
men látottak puszta reprodukálását. Kerüljük az oly an  filmeket, a-
melyek tulzottan didaktikus jellegiiek,'ugyanis ezek nem adnak lehe-
tőséget a tanulóknak az érzelmi-hangulati elemek megfogalmazására. 
Egy-egy esetben 'ők rajzoltak három-négy képből álló eseménysort, de 
gyakorlatukban többször fordultak segitségért a különböző gyermek-
ujságok, képes folyóiratók kép- illetve fotóanyagához. 
A táblai rajzok alkalmazására az a felismerésük vitte rá őket az al-
kalmazásukra, hogy a tanulók sokszor és szivesen rajzolnak fogalma-
zásaik után. Fogalmazást készittettek a tanulókkal pl.  az'alábbi 

rajzok alapján is./1., 2. ábra, A második képsor ötletét Fekete Ti-
. bornénak A tanitó munkája cimii folyciratban /1964. 11. sz./ megje-
lent cikkéből vették. 	 ' 
A leirások témái  
Ami a leirások témáit illeti, kevesebb a tapasztalati anyaguk. Az 
ismertebb témák /"Az osztálytermiink", "A hóvirág", "édesanyám", "A 
barátnöm" stb./ mellett elsősorban olyanokat kerestek, amelyek fel- 
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keltik a tanulók érdeklődését, amelyek  egyéni élménytartalmat hiv- 
nak  elő  belőlük. /pl.. a citom, mesefilmből megismert álommanó, a z . 

iskola környékén levő kis liget, játszótér./ 

A cikksorozat befejező  közleményében a szerző állitja, hogy " 'A 
tanulókban is van kialakult igény az élményszerűbb, változatosabb 

fogalmazási témák iránt." 17  E megállapitást a tanulók körében vég-
zett felmérésükkel igazolja . , Megjegyzi azonban, hogy  'a  tanulók ál 
tal javasolt témák között kevés volt a beleélést igénylő, fantázi- 
át mozgató téma. 

A téma megfontoltabb kiválasztása mellett Nagy J. József alap-

vetőnek tartja a témához vezető ut kidolgozását is. "... a téma .ön-
magában nem feltétlenül motiválja a  tanulók fogalmazási tevékenysé-
gét. Szükséges, hogy érdekes előkészités, hangulatos bevezetés előz- 

ze meg  a téma exponálását." 18  A'cikksorozat irója helyesen állapi-t-
ja meg, hogy az érdekes előkészités, a hangulatos bevezetés a,sem-

legesebb élménytöltetit témát is képes érzelmi-gondolati tartalmában 
gazdagitani, ami nagyon előrelenditi az anyaggyűjtés és a megfogal 

mazás önállóságát. 19  Példát is ad egy-egy téma érdekesebb, hangula-
tosabb megközelitésére. Kár, hogy ezek száma szerényebb, mint a tó-

majavaslatokév ' 

Elegendő egzakt vizsgálati anyag'hiján ezért ugy tünik,hogy az 
érdekes, a tréfás, a tanulók jókedvét, fogalmazási kedvét életre hi-

vó témákat kell előnyben részesitenünk. ° Az a véleményünk azonban, 

hogy nem hanyagolhátjuk.el a köznapibb dolgok, események, a pusztán 

gondolati tartalom leirására késztetőket sem. Pontos. fogalmazásra is 
tanitanunk kell, nemcsak érzelmi-hangulati elemek érzékeltetésére, 

kifejezésére. Egy későbbi cikkében Nagy J. József is hasonló kije-
léntést tesz, miszerint az irásbeli nyelvhasználat fejlesztésében 

még fontosabb, hogy megteremtsük a gondolati és az élménytartalom 
21 egyensulyát. 



Az alsó tagozati fogalmazástanitás korszerUsitését 
szolgáló elvek, eljárások  

1. Régi tántérv -uj tanterv 

Ebben a fejezetben  a két /az 1963-as és az 1978-ban fokozato-
san bevezetésre került/ tanterv néhány, a fogalmazástanitás szemszö-
géből figyelemreméltó jellemzőjét mutatjuk be. 
Nem törekedtünk a teljes és részletes összehasonlitó elemzésre. Ezt 
a könyv rendeltetése sem indokolja, és nem teszik lehetővé a terje-
delem szabta megkötések sem. 

Az 1963-as tanterv helyesen fogalmazta meg a fogalmazástanitás 
feladatait. A feladatok megjelölésében kimondatlanul ugyan, de ben-
né van az, hogy a fogalmazástanitás a személyiségfejlesztés egyik 
fontős eszköze. Állitásunkat a következőkkel támasztjuk alá: "A fo-
galmazás tanitásának az a feladata, hogy- a többi tárggyal együtt-
miiködve' - megalapozza a tanulók szóbéli és irásbeli kifejezőképes- 
.ségét. Eközben fejlessze értelmi erőiket, különösen logikus gondol-
kodásukat és'alkotó kééueletüket ..0 nyujtson elemi szerkesztési és 
stilusbeli ismeretéket ... Segitse kialakitani, illetve továbbféje 
leszteni a tanulókban a'valóság tárgyainak ős jelenségeinek megfi-
gyeléséhez, elémzéséhez, a helyes kapcsolatok, összefüggések meglá-
tásához, a lényeges és lényegtelen mozzanatok megkülönböztetéséhez 
szükséges képesség6ket." 1  
"A tarvitás anyaga+! cimü részben a tanterv a tananyag megjelölésén 
kivül több esetben is megadja á kialakitándó fogalmazásteóhnikai 
ismereteket. E tény segitséget nyujtó szándéké még akkor is kieme- 
lésre méltó, ha á közölt "fogalmazási szabályok" közül néhány két-
ségbevonható,"illetve tulságosan kategórikús. Pl. 
"Egy gondolat'- egy mondat... Minden  mondatnak a cimről kell szól-

nia." 2  
A módszertani elveket, eljárásokat alapos részletességgel tárgyal- 
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ja a "Tantervi utasitás" cimü rész. Számos javaslatát még ma is 
hasznosithatjuk. P1. 
"A fogalmazási ismeretek kialakitásánál az általánositás alapjául 
szolgáló szemelvényrészleteket a tanitó többnyire az olvasókönyv 
szövegéből emelje ki. 

A megtanult fogalmazási alapismereteket gyakoroltassa  a tanitó. A 
fogalmazási gyakorlatok készitésénél törekedni kell a fokozatosság-
ra a fogalmazási témák kiválasztásában; a szó- és irásbeliség ará-

nyában, továbbá .a közös munkától az önálló munkáig való eljutásban. 
A lehetőség szerint egy-egy szóbeli gyakorló órán több fogalmazási 

témán is gyakoroltassa a tanitó a tanult fogalmazási ismeretek al-
kalmazó sá t. 
A dolgozatok és irásbeli gyakorlatok javitása, a belőlük adódó ta-

nulságok lesziirése fontos .mozzanata a fogalmazás tanitásának. Ezért 

minden irásbeli fogalmazási gyakorlat megbeszélésére és javitására 

biztositani kell a megfelelő időt." 3 	
. 

Az időtálló elvek, eljárások mellett azonban olyan megállapí-

tásokat és utasitásokat is találhatunk e részben, amelyek felett 
már eljárt az idő, vagy amelyek helytelenségére többen rámutattak. 

Melyek ezek? 

"A fogalmazás tanitásának jelentékeny részt kell vállalnia a neve-
lési 

 
 feladatok  megvalósitásából. Ezt biztositsa a tanitö már a he-

lyes témaválasztással is."4  

A gyakorlat bebizonyitotta, hogy a tul didaktikus témák nem, adnak 

lehetőséget az alkotó képzelet kibontakoztatására. Az is köztudomá-
su, hogy a direkt formában történő neveléssel gyakran az ellenkező 

hatást érjük el. 

- "A mondatalkotási munka szóbeli gyakorlást jelentsen. A közösen 

megalkotott mondatokat előbb másolás, később tollbamondás utján 
rögsitsók. " 5 	 . 
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Mindkét utasitás helytelen felfogást tiikröz. Nyilvánvaló, hogy a 

mondatalkotás nem jelenthet csak szóbeli gyakórlást. /Egy-egy önál-

ló gondolat irásban`történő kifejezésére már az első osztályban le-

hetőséget adunk./ Semmi értelmét nem látjuk a közösen megalkotott 

mondatok másolással, tollbamondással történő rögzitésének. Sőt ez 
az eljárás veszélyes'ie lehet, mert kialakithatja a tanulókban azt 
a helytelen felfogást, hogy csak a közösen megalkotott gondolátokat 
lehet leirni. Továbbáhozzáézoktat a kényelmességhez, megkimél.az 

önálló gondolatok megalkotásához szükséges egészséges erőfeszitéstől. 

következmény a befejezés." 
Az első mondatban levő utasitással egyetértünk. Az előzmény és a kö-
vetkezmény felismertetését ugyanis nemcsak a fogalmazástechnika, ha-
nem a gondolkodás fejlesztése szempontjából is hasznosnak tartjuk., 

Tulságosan kategórikus és abszolut érvényű kijelentést tartalmaz vi-

szont a második mondat.'Az ugyanis ritkán fordul elő, hogy a fent. 

emlitett időrendi sorrend /előzmény, esemény, következmény/ egybee-
sik a bevezetéssel, a tárgyalással, illetve a befejezéssel. , 

Tulságosan merev és kategórikus a következő utasitás is, amely a 
fogalmazások terjedelmére vonatkozik. 

"A felső határ átlépésére ne törekedjék a tanitó, mert a nagyobb 
terjedelem nem jelent feltétlenül jobb munkát; viszont ez fokozza 

a hibaforrás lehetőségét."7 	. 

Azt elismerjük,=hogy a nagyobb terjedelem nem jelent feltétlenül 
jobb munkát. Azzal viszont nem értünk egyet, hogy miért kell a ta-
nulók kezét megkötni a fogalmazások mondatainak számát illetően. 

Megjegyezzük még, hogy sem a tananyag felsorolása közben, sem 

- "Az eseményeken kivül felkell ismertetni azoknak előzményét és 
következményét is. A tanitó juttassa el a tanulókat annak felisme- 

réséhez, hógy ez az időrendi sorrend egybeesik a fogalmazás hármas 

tagolásával; az előzmény a bevezetés, az esemény a tárgyalás és a .. 
6 
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pedig az utasitásban nem találkoztunk a fantázia fejlesztését szol-
gáló, alkotásra ösztönző elvekkel, tevékenységformákkal. 

Az uj tanterv fokozatos bevezetése óta alig telt el pár esz-
tendő. Pozitivumai - különösen, ha az előző tantervvel összehason-
litjuk - nyilvánvalóbbak, mint esetleges hibái. Az előbbiekről min-
denképpen könnyebb szólni. Az utóbbiakról igazán csak akkor adhatunk 
számot, ha elegendő gyakorlati tapasztalat van már a birtokunkban. 
Windenképpen előbbre lépést jelent az a tény, hogy a tanterv kifeje-
zésre juttatja az anyanyelvi nevelés egységességét. Ez már a tan-
tárgy elnevezésében - magyar nyelv és irodalom - is megmutatkozik. 
A könnyebb eligazodás és a tudatosabb tanitói munka érdekében ugyan 
részösszetevőkre bontja a tevékenységeket, a részösszetevők lényege 
azonban nem önállóságukban, hanem összetartozásukban van. A részösz- 
szetevők a nyelvhasználat két oldala szerint a következők: á megér-
tés, a befogadás /az interiorizáciö/ köréhez tartozik a beszédértés, 
az olvasás és a szövegértés; a közlő, kifejező tevékenységhez /az . 
extériorizáció köréhez/ pedig a beszédi ►üvelés, a beszédfejlesztés,' 

az irás, a nyelvtan és a helyesirás, a szóbeli és az irásbeli fogal-
mazás isméretrendszere illetve tevékenységformái. 

A fogalmazástanitást a szóbeli ós az irásos nyelvhasználat fej-
lesztésének szerves részeként jelöli meg. Ez ázt jelenti, hogy a fo-
galmazástanitás a nyelvhasználat tudatositásának egyik részösszete-
vője, ugyanakkor sajátos feladatait első osztálytól kezdve megtalál- 
juk a nyelvhasználat továbbfejlesztését szolgáló tevékenységkörök-

ben  is. Viszonylag önálló részrendszerré a 3-4. osztályban válik. A 
szóbeli fejlesztés, amelynek feladatait sokkal alaposabban  kimunkál-

ták ebben a tantervben, megelőzi és megalapozza a fogalYnazástani-
tást. Ugyanis a fogalmazástanitás sokoldalu beszédfejlesztési előz-
mények nélkül nem lehet eredményes. A beszédfejlesztéssel /igaz, 1-
2.osztályban még csak kis lépésekben/ párhuzamosan végezzük az irá- 
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sos fogalmazótevékenység fejlesztését. Az  emlitett összefüggést az 
1. osztályos magyar nyelv és irodalom tantervéből kiragadott tevé-
kenységformákkal érzékeltetjük: 

"(összefüggő beszámolások felolvasott vagy elolvasott mesékről, tör-
ténetekről, versekről, játékleirásokról, bábjátékokról, filmekről." 8  
"Tartalmilag kapcsolódó két rövid mondat irása."9 	. 

Az  előzőekhez képest ez a tanterv nagy gondot fordit a társa-
dalmi szerepek sikeres vállalásához és megvalósitásához szükséges 
nyelvi-kommunikációs képességek fejlesztésére. Eme.cé.lkitüzését kü-
lönféle tevékenységformák megjelölésével is  kifejezi. Példáinkat a  
4. osztályos magyar nyelv és' irodalom "Fogalmazás" cimü részéből vá-
lasztottuk ki. Pl. 
"Hosszabb történetek elmondása a különböző mondatfajták tudatos beé- 
pitésével előzetes felkészülés alapján. 
Történet rögtönzése képről, képsorról rokon értelmii, ellentétes je-
lentésü f$nevek, melléknevek ős igék használatával.  
Párbeszédek alkotása ifjusági regények alapján és mindennapos ese- ~ 

ményekkel, valamint ritkán előforduló élményekkel /betegség, utazás;  

nyaralás, ruhavásárlás/ kapcsolatosan. 	 . 

Szerepcserék beszéd közben /pi.: közlő-megértő/.  
Kedvelt tárgyak, növények bemutatása másmás személynek /pajtásnak,  

nevelőnek, szülőnek, rokonnak./"10  
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2. A motiváció szerepe 

Az általános iskolai nevelés és oktatás tervének I. kötetében 
"A pedagógiai tevékenység általános elvei" cimU fejezetben az aláb-
biakat olvashatjuk: "Minden tanulói tevékenységet - és erőfeszi - 
tést - kezdettől fogva motiválni kell azért, hogy a tanulók az isko- 
lába lépéstől kezdve magukénak érezzék a kitűzött célokat és felda-
tokat. A kényszerűt minél több vonatkozásban az önkéntesség váltsa 
fel. Ez biztositja az általános iskola sikeres elvégzését, és alap-
ja a tanulók későbbi tanulmányainak is."1 

A motivációról 

A személyiség fejlődésében, fejlesztésében, minden cselekvés 
és igy a tanulás elindításában is nagy jelentőségük van a tevékeny-
ségmotivumoknak, az optimális motivációs bázis kialakitásának. 

A motiváció, a motivum sz6 a latin moveo igéből származik; in-
ditóokot, ösztönzést, inditást jelent. A.motiváció- illetve a moti-
vum gyűjtőfogalom, minden belső ., cselekvésre, ' viselkedésre készte-
tő tényezőt magában foglal. Alapvető lényegé tehát a belső készte- 

tés. Valamennyi  cselekvésnek, igy a tanulásnak is ösztönzője, elin-
ditó ja. A cselekvés és maga a tanulás is azonban csak akkor indul  

meg, ha a tanulóban kialakultak bizonyos belső szükségletek /pl. 
kiváncsiság, tudásvágy, érdeklődés, kötelességérzés, becsvágy, ver-
sengés stb./, és ugyanekkor megvannak e szükségletek kielégitésére 
alkalmas tárgyak. Ha az emlitett két tényező közül valamelyik hi-

ányzik, nem jön létre cselekvés illetve tanuiás. 2  

A motivált viselkedés célirányos viselkedés, mindig valamilyen céli 
tárgy vagy célhelyzet elérésére irányul. Ugyanakkor a motivált vi-
selkedés egyben speciális viselkedésformát is jelent, amely nem-
csak a motiváció jellegétől, intenzitásától, hanem a céltágytól'és 

a célhelyzettől is függ.3 
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Réthy Endréné a tanulás iránti motiváció kifejlesztését kardi-
nális pedagógiai feladatként jelöli meg. Ezért a tanulás iránti mo-

tiváció /a tanulás érdekében történő erőfeszités készsége/ alakulú-
sát befolyásoló pedagógiai tevékenységet mint motivációs segitséget, 
azaz motiválást elengedhetetlenül fontosnak tartja  a  tanitási-tanu_ 
lási folyamatban. 4  

Ismeretes, hogy a tanulás igazi motiválásához egyaránt szükséges a 

motivációs bázis mindkét összetevője: a belső szükséglet ős a külső 

ösztönző hatás. Egyedül egyik sem vezet eredményhez. Sőt, pazicholó-

giailag fontos, hogy a tanitási-tanulási folyamatban a külső moti 

váció arányai fokozatosan eltolódjanak a  belső  motiváció felé. A '  
belső motiváció jelentősége éppen abban áll, hogy a tanuló számára 

fontos lesz az, amit cselekszik, és őszintén érdeklődik iránta. 

Motiváció a fogalmazástanitásban 
, 

Az alsó tagozati magyar nyelv ős irodalom tantárgyhoz készült .  
Tantervi utmutató Fogalmazás cimü fejezete többször is utal a moti-
vációra. Pl. "A fogalmazás tanitásának is alapvető követelménye a, 

motiváció." 5  Vagy: "Az eredményes munkához feltétlenül szükséges a 

motiváció; a közlésinditék megteremtése; az olvasmányok és egyéb u- 
ton szerzett ismeretek, fogalmak tisztázása; irodalmi művek bemuta-

tása; alapszinten egyszerü miielem,'zés végzése, annak megállapitásá, 

mi hasznositható a művészi eszközökből, milyen stiláris és egyéb 

eszközök segitik az önálló alkotó munkát." 6  

Am a helyes motiválás - fontossága ellenére is - az egyik leg-

nehezebb és a fogalmazástanitás-tanulás gyakorlatát tekintve az e-

gyik legkidolgozatlanabb pedagógiai tevékenység. :t3alassa László ib- 
letként emliti a motivációt. Szerinte a megihletés a fogalmazásta- 

nitás központi problémája. Tolnai Vilmo st idézve leirja, hogy az ih-

letettség az az állapot, amikor az ember lelkében a képek, az élmé-

nyek, az érzelmek oly nagy tömege halmozódik föl, hogy kényszerül a 
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keletkezett belső feszültségnek külső kifejezést adni. 7  értelmezé-
se szerint a fogalmazás meddőségének az az oka, hogy külső kénzssz_err 
nyomása alatt fogalmaz a tanuló, vagyis nem sikerült benne kialaki-
tani az önkin fejezés belső feszitőerejét. A külső kényszer korláto-
zása viszont lehetővé teszi az önkéntes /spontán/ tevékenységet, a-
mely mindenféle alkotás alapja. A megihletés forrásai közül elsőként 
emliti az irodalmi alkotásokat. A hangulatkeltés hatásos tényezői-
nek bizonyultak még a képzőművészeti alkotások is, elsősorban a 
festmények. Tanitványainak'állitása szerint "a diák-fogalmazványok 
éppoly sugalmazó erejűek lehetnek, mint egy-egy remekirő müve." 8  
Ha  a.  volt  tanitványolc véleményét teljes egészében nem is fogadjuk 
el,  azt azonban mindannyiunk tapasztalta már, hogy egy-egy jól si-
került tanulófogalmazás bemutatása mekkora nevelő eröt }elent. 
Egy későbbi cikkében az emlitett szerző ir a jó fogalmazás feltéte-
leiről. A feltételek között fontosnak tartja a következőt: hassa-
nak a tanulóra erős motivumok, amelyek alkotásra, kiváló teijesit-
ményre ösztönzik•. 9  

A felső tagozati fogalmazástanitással kapcsolatos vitában /Ma-
gyartanitás 1965., 1966./ az életkori sajátosságokat tekintetbe ve-
vő személyiségfejlesztés és a gyakorlati életre nevelés szempontja 
vetette fella közlés motiváltsá ának az elvét.. "Jelenti ez olyan 
természetes közlési szituáció megteremtését, amelyben a gondolattar-
talmak közlése kényszeritésmentesen, sőt spontán igényként lép fel. 
A közlést motiválttá főleg a kellőképpen megválasztott téma és a 

műfaj teszi. „10 
p 	Magassy László kitágitja a motiváció tényezőinek körét, ami- 

kor az általa felvetett kérdésre /Mi készteti fogalmazása hiányait 
talán érző iskolást arra, hogy közölni, beszélni, irni akarjon?/ 

válaszol. Szerinte ezek a következők: 1_ yen miről beszélnie a ta-

nulónak. Legyen elegendő ismerete ahhoz, hogyan ke11  vagy  lehet  
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legmegfelelőbben előadni az adott témát. Rendelkezzen a szükséges 
szókinccsel és a nyelvi megformálás szabályainak ismeretével. Le- 
gyen erős benne a közlési vágy, legyen igényes beszéde és irása i-
ránt. Legyenek sikerei, a kudarcok pedig ösztönözzék képességeinek 
fejlesztésére t ll  

A közlés inditékának megteremtésében a téma helyes megválasz-
tása mellett  igen nagy szerepet játszik a téma megfelelő elókészi- 
tése. Lengyel Dénes irja, hogy az érdekes témákat /véleményünk sze- 
rint valamennyit/ érdeklődést keltően kell előkésziteni. Abban e- 
gyetértünk vele, hogy a téma iránti érdeklődés felkeltésének hatá-
rát azonban nehéz megszabni. y'Ha egy szót sem szólunk, akkor a ta- 
nulók egy része érdeklődés nélkül fog munkához, s ha hosszan magya- 
rázzuk a tételt, akkor zavarjuk azokat, akik már dolgoznak. A két 
határpontot figyelembé véve helyesnek látszik, ha dolgózatirási ó 
rán rOsid, tartalmas szóbeli előkészitéssel is segitjük a tanuló-
kat. 

Kerékgyártó'Imre szerint a témát tartalmilag, lélektanilag e-
lő kell készitehünk, hogy a feladat az ujdonság ingerével hasson a 
tanulókra; 13  Nézetüiik szerint a tartalmi előkészités elsősorban a 
téma értelmezését, illetve a gondolkodás és a képzelet meginditását, 

a téma kifejtéséhez szükséges nyelvi anyag birtokbavételét vagyi ss, 

mozgósitását segíti: A lélektani előkészités szolgálja viszont a 
közlésinditék megteremtését.,]ontos tehát a téma megfelelő tálalása 
is. 

A témához vezető ut kidolgozását Nagy J. József is alapvető-
nek tartja, hiszen 'az érdekes téma önmagában nem biztos, hogy moti-
válja a tanulókat. A motiváció kialakitása érdekében szükséges te-
hát a témához vezető ut me fontolt kimunkálása a téma érdekes, 

hanp,ulatos előkészitése.  4  
A témához vezető ut kimunkálásán a téma exponálását, a téma 

:tálalását" vagyis a megközelitést értjük, amely véleményünk sze- 
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rint nem egyenlő a téma megfogalmazáséhoz szükséges előkészitéssel. 
Igaz ugyan, hogy e két mozzanat közé nem huzhatunk éles határvona-
lat, hiszen nagyon gyakran egymásból következnek, egymást feltéte-
lezik. Az áttekinthetőség kedvéért azonban mégis külön foglalkozunk, 
velük. 

A=téma.megközelitésének módját, mikéntjét elsősorban a téma 
jellege dönti el..De a téma megközelitésének megtervezése, megoldá-
sa függ a tanító találékonyságától, ötletgazdagságától. A szövegal- 
kotásra szánt órák fontos mozzanatának tartjuk, és helyesen akkor 
járunk el, ha megvalósitására kevés időt használunk fel az órákon. 
leggyőz©désünk, hogy a fogalmazástanulás iránti motiváció kialaki-
té,sának folyamatában a téma megközelitése a számos lehetőség közül 
csak az egyik lehetőség a tanító kezében. 

Hadd sorakoztassunk fel néhány megoldást azok közül, amelyek a  
téma megközelitését szolgálhatják! 

A téma megközelitése 

A, Mitvények megfenésével 	. 

Pl.s 
1. Keressétek ki a  következő  szavak közül azokat, amelyek kifeje-

zik, hogy valaki vagy valami cselekszik! Huzzátok alá őket! 
óv, könyv, rohan, andalog, rövid, néhány, kullog 

2. Állítsátok megfelelő sorrendbe az aláhuzott szavak kezdőbetűit! 
Ha ügyesen dolgoztok, annak az állatnak a nevét kapjátok meg, 
amelyik a mai fogalmazásaink szereplője lesz. 
Irjátok le a nevét! 

Egy másik példa: 
Vajon melyik állat nevének betliit kevertem össze? 
r o k d o i k l 
Ha megfejtitek a szót, megtudjátok, miről készitiink ma leirást. 

Megjegyezzük, hogy a téma rejtvénnyel, történő megközelitése csak 
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abban az esetben nem lesz öncélu, formális, ha tartalmilag valóban  
kapcsolódik az előtte és az  utána következő óramozzanathoz. Oegem-
litjiik még azt is, hogy nem minden téma - pl. az édesSnyáról szóló  

leirás - megközelitésére.alkalmasak a rejtvények./  

B, n~  eke  zene , -raa ségitse  
"A leirás témakörének feldolgozáéa során tanulóink az ibolyáról is  

alkottak leiró fogalmazást. A témát a következőképpen közelitettiik  

meg:  

Ismeritek-e Vedres S.: Mély erdőn ibolya-virág cimii versét?  

Ki vállalkozik arra, hogy elmondja?  
El is tudnátok énekelni? Próbáljuk még!  

Egy másik téma tálalását lemezhallgatással oldottuk meg.  

Igy:  

Az elmult héten mindannyiotok remekül érezte magát a farsangi mu-
latságunkon.  
A jelmezbál hangulatát segiti most felidézni Saint-Saöns: j.11atok  

farsangja cimü miivének egy részlete. Hallgassuk  meg együtt!  

/Lemezhallgatás helyett segithetjUk a közös élmény felelevenitését,  

a közlési szituáció megteremtését énekléssel, a bálon készitett  

fényképek vagy az utólag készitett tematikus rajzok bemutatásával is./  

í:, A bel p szé etés módszerével  
A nisi Mókus kalitkája cimii leirás megirására rövid beszélgetéssel  

hangoltuk rá a tanulókat, mivel többen olvasták már a 	Nókus  

kalandjai" tinin könyvet. Az alábbi kérdésekkel irányitottuk a tanu- 

lókat; 	 . 

Teliért hivatta magukhoz Mókus anyó az erdő tudós mókusát, Rókus Mó-

kus bácsit?  
Bevált-e a  jóslat?  
Miféle kalandokban volt része Nisi Tlókusnak? /Az erdőből egy parkba  
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került. Ott megfogta egy madarász, ak i  eladta egy kisfiunak, de Mi-
si tőlük is megszökött./ 

A kalandok sora csak ezután kezdődött igazán. Akik elolvasták a 
könyvet, emlékeznek még az eseményekre. 

A következő kérdés mér a fogalmazás előkészitését szolgáló óramoz- 
zanatot inditotta: Mibe rakta az állatkereskedő Misit? 

A téma előkészitése 

Az  előkészitést minden témánál igen átgondoltan terveztük meg. 
Mértékét és módját nemcsak a téma és a feladat jellege döntötte el, 

hanem a tanulók fejlettségi szintje is. Részletes, szinte a fogalma-

záskészités valamennyi inüveletére kiterjedő előkészitést inkább a 
megfigyelésen, bemutatáson, cselekvésen, közös élményen alapuló té-

máknál végeztünk. A műveletek közül elsősorban az anyaggyüjtésre 
• forditottunk megkülönböztetett figyelmet. Arra törekedtünk, hogy 

mindazokat a nyelvi eszközöket birtokba vegyék a tanulók, amelyek a 
téma legmegfelelőbb kifejtéséhez szükségesek. A szövegeken alapuló 

témák egy részénél pedig az elrendezés, a szerkesztés /lényeges gon-

dolatok kiválasztása, vázlatkészités, rendezési elv megállapitása/ 

műveleteire szántunk több időt. Tapasztalataink alapján állítjuk, 

hogy nem vezet viszont kellő eredményhez a részletes,' a "tul szabá-

lyos", a "tul preciz" előkészités a képzeletet erősen foglalkoztató 

témáknál. Ilyen esetekben célszer'Ubbnek látszott az, hogy valamikép-

pen meginditsuk á képzelet müködését. Jól bevált az az eljárás, hogy 

az események előzményére, következményére vagy magára az esemény 

egy-egy mozzanatára vonakozó néhány ötletet, variációt gyüjtettük 

össze a tanulókkal. Egy-egy felmerült ötlet, elképzelés ujabbat hi-

vott elő a tanulók tudatából. Igy a gyengébb tanulók Segitséget kap-
tak, a jobbak pedig képzeletben tovább szárnyalhattak. 

Néhány példa az elmondottdcillusztrálására: 
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Osztály: 4. 

Feladat: Leirás készitése növényről  /az ibolyáról/ 

1. Az  ibolyára vonatkozó ismeretek  pontositása ,  ki_e,észitése; a -
nyaggyüjtés: 
a, Emlékezéssel: 

Mit tudtatok meg a versből /Weöres S.: Mély erdőn ibolya-vi-
rág/ az ibolyáról? 

/Mély erdőn, az erdő mélyén nyilik. Bokrok alján is megtalál-
hatjuk./ 

b, Olvasással . megfigyeléssel: 
Fóliára irtuk: 

"Köszöntelek kedves szép március! Ibolyaszagu, langyos lehele-
tedet érzem már a levegőben. Zöld szőnyegeidet látom már kite-

ritve a halmokon. Itt-ott fehérlenek az árnyékos mélyedések-

ben a tovavonult télkirálynak elhagyatott rongyai, de a napot 

már te emeled az égre, s a földön a te lábad jár. És a te lá-

bad nyomán kizöldül a  fit,  és előkéklik az ibolya." 

/Gárdonyi G.: Március/ 

Miit mond az irá a márciusról? /Az előkéklik az ibolya szókap-

csolat kiemelése, rokon értelmi igék gyűjtése: kinyilik, kivi-

rít, kivirul stb./ 	 . 

/Az ibolyával kapcsolatos ismeretek kiegészitése hozzáolvasás-

sal: Vadvirágok. Buvár zsebkönyvek sorozat; a lényeges ismere-

tek elmondásával; rajz, élővirág megfigyeltetésével./ 

Hol él? /Erdők mélyén és előkéklik a rétek, a puszták gyepjé-

ből is./ 	. 
Mekkora növény? /alacsony száru/ 
Milyenek virágai? /lila vagy fehér színiek, fajtától függő, 

hogy illatos-e/ 	. 
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Mik bujnak meg belsejükben? /apró sárga porzók és bibe/ 
Hogyan terjed? /legyökerező indákkal, szaporodik magról is/ 
Mire  használják az "illatos ibolya" szárított levelét, gyöke-
rét? /gyógyitásra/ 
Mit készitenek virágából? /illatszert/ 

c; A leirást szémléletessé tevő szóka•csolatok . szólás 	tése: 
- illatos virág, kedves  vadvirág 
• apró sárga pazók 
- fodros , szélű levelek 	.. 

- illatos ibolyacsokor 	 . 

- Kire mondják: Olyan szerény, mint az ibolya? /Arra, aki na-

gyon szerény, tartózkodó./ 	. 

2. Az anyag elrendezése, vázlatkészités szóban: 
Hogyan mutatjátok,be az ibolyát? /A rendezői elv megtartása: hol ' 

él, mekkora, milyenek - levelei, virága, mire használják./ 
Mit tartalmazzon a bevezetés? /Variáciök,meghallgatása: pl. me- 
lyik Étszakot jelenti, miért kedves stb./ 	• 

Miről  irtok majd a befejezésben? /az illatos ibolyacsokorról, ér-

zéseinkről stb./ 
Rátok bizom, hogy tudományos igényit vagy hangulatot keltő leirást 

készitetek-e. 

3. A helyesirás előkészitése  a hel es szóalak bemutatásával: 

Táblára irtuk a kövétkezőket: vadvirág, alacsony száru, szárított 
levelét, illatszer, ibolyacsokor. 

Egy másik példa a részletesebb előkészitésre: 

Osztály:. 3., 
Feladat: Elbeszélő fogalmazás készitése diafilm alapján /A tiicsök _. 

és a hangya/ 
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1, A film bemutatása: 
I•Iegfigyelési szempont: Melyik közmondás fejezi ki legjobban a 
történet mondanivalóját? Liliért? 
A táblára irtuk: 
Ki korán kel, aranyat lel, 
Nyáron gyűjts, hogy télen fiits! 
Nyáron kabátodát, télen kenyeredet el né'hagydl 

2, fontán megnyilatkozások , válasz a megfigyelési szeripontra:  
Hasonló közmondások gyűjtése, egy-kettő felkerül a táblára: 
Aki hem dolgozik, né is egyéki 
Lustának a kenyér is kár! 	' 

3. Differenciált munka: 

• a, A lénye ,es gondolatok kiémelése ,  rögzítésük á táblán /a gyen-
gébb tanulókkal közösen/: 	 ' 
T;Ifikor történt az 'esemény? /nyáron, télen/ 
Kik  a mese szereplői? /a hangya, a tücsök/ 
Mit tett nyáron a hangyacsalád? /gyüj'tögetett/ . 
Mit csinált ugyanakkor  a 'tiicsök? /hegedült/ 
Hi történt télen? /A hangyacsalád vidáman élt, a tücsök éhe-

zett. Ennivalót kért hangyáéktól./ 

Ime a tábla /fólia/ képe: 3. ábra 

b, Rokon értelmű szavak gyti;j té se  /a jobb képességűek önállóan/ : 

hangya, állatka,, munkás 
tücsök, hegedűs, 
ennivaló, elemózsia, eledel, betevő falat 	' 

előrelátó, gondos, szorgalmas, szorgos, serény, dolgos 
lusta,, rest, dologtalan, naplopó 

4. Az önálló munka  ellenőrzése 	 . 

5. Heliesirási előkészités  /a kiejtés és az irásmód összehaailitá-

sa, a henézséget okozó betük átirása színessel/: pl. gyüjtöge- 

tett, könnyelmii 
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Az események egy-egy mozzanatával kapcsolatos ötletek, variá-

ciók összegyűjtésére kitűnő lehetőség adódik a tréfás, ugyanakkor 

nem minden mozzanatot ábrázoló képsorok /pl. "A csalafinta mókus"/ 

megfogalmaztatása előtt. /7. ábra./' 
A "Mici Mackó meg a lepkevadászat" /"lepke helyett halacska"/ cimü 

képsor_ /94 ábra/ kapcsán is összegyüjtettiik a lehetséges megoldási 
módokat. Á Vajon miért pottyanhatott bele Mici Lackó a vizbe? kér-

désre az alábbi változatokat emlitették meg a tanulók: 
1. Mici Mackó miközben kergette a lepkéket, nem vette észre a ta-

vacskát. 

2. A megpillantott lepke egy tavirózsára szállt. Mici Mackó utána 

szaladt, hogy megfogja. Ügyetlen volt, belepottyant a vizbe. 
3. Mici Mackó fölmászott a tavacska fölé hajló fa egyik ágára, hogy 

elkapja  kálójával a lepkét, de  terve  nem sikerült. 
"A ceruza kalandja" cimü diafilm előtt a következő két megfigyelési 
szempontot adtuk a tanulóknak: Mi történt? Hányféleképpen történhe-

tett? /A film cimét nem mutattuk be./ Miután a tanulóknak levetitet-
tii.k a filmet, hagytuk, hogy szabadon megnyilatkozhassanak, majd va-

riációk elmondására késztettaik őket. 

Lehetséges változatok: 

1. Pisti egyik este egy egeret  rajzolt. Lefeküdt. tájjel a papirra 

rajzolt egérrel álmodott. 

2. Pisti az iróasztalán hagyott egy papirt és egy ceruzát. Mint a 

mesében, éjjel a ceruza megelevenedett. 

A motivációt alakitó egyéb tényezőkről 

A fogalmazástanulás iránti motivációs bázis kialakitását azon- 

ban nem sziikitjiik le csupán a téma érdekes megközelitésére és elő-

készitésére.. Azért nem, mert a motivációval foglalkozó szakirödalom 
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számos alakitó tényezőt sorol fel. Ezek káziil néhányat megpróbál-
tunk a fogalmazástanitás "nyelvére" leforditani és a gyakorlatban 
alkalmazni. 

Lássunk a fogalmazástanúlás iránti motivációt alakitó tényező 
közül néhányat! 

1. A tanitási órák légköre: 
Igyekeztünk megteremteni valamennyi órán az erős pozitiv tölte-

tíi légkört, amelyben oldott, vidám hangulat uralkodik, amelyben j6 
a tanulók közérzete és jellemző az egymás iránti érdeklődés. 

2.'A szociális tényezők /csoportnivó, csoportlégkör/ szerege: . 
Ismert tény, hogy csak akkor lesz a csoportnivó az egyén számára 

serkentő hatásu, ha az az egyén teljesitménye fölött van. Ezért a 
feladatok megtervezésekor nemcsak a csoportnivót vettük figyelembe, 
hanem az egyéni adottságokat, képességeket is. Gyakran differenciál-
tan terheltük a tanulókat. Mindegyik elé olyan követelményeket álli-
tottunk, amelyeket egészséges szellemi erőfeszités árán teijesiteni 
tudott. Az adott csoportban lehetett tévedni, próbálkozni, véleményt 
nyilvánitani. Egymás teljesitményeinek összevetése, mérlegelése hoz- 
zásegitette őket a reális önismeret kialakitásához. 

3.+  A tanitási órák levezetése: 	 . 
a, A beállitódás a ráhan olás megszervezése: 

Egy-egy tanitási órának számos mozzanata van, kezdve a megin-
ditástól egészen a befejezésig. Nem mindegy, hogy az egyes mozzana-

tokra való beállitódást, a ráhangolást, a "valami uj kezdődik" ér-
zésének kiváltását hogyan sikerül megvalósitanunk. különösen nem 
mindegy, hogy az egyes órákat hogyan inditjuk. Tapasztalataink még 
inkább meggyőztek benntinket arról, hogy az órákat inditó első tani-
tói közlés, kérdés, kérés mennyire meghatározza a munka további han-

gulatát, eredményességét.  Egy- ért nagy gondot forditottunk megterve- 
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zésiikre. Két szempontot  vettünk figyelembe megfogalmazásukkor: tar-
talmilag legyenek motiválók, formailag pedig rövidek, határozottak. 
Az alábbi trainditások között lehet, hogy előfordul az Olvasó szá-
mára szokványos is. Mégis ugy gondoljuk, hogy érdemes közreadni ő-
ket. Felfigyelve rájuk arra ösztönözhetnek, hogy eredetibb, ujsze-
rübb órakezdéseken is gondolkodjunk. .. . 

Pl.: 
A. tanulók többször készitettek fogalmazást diafilm alapján. Egyik 
alkalommal igy inditotta a tanitó az órát: "Szeretitek-e a mesefil- 
met?" A tanulók reagálása - szinte egyszerre kiáltották kitörő öröm-, 
mel az igent - és rövid hatásszünet után még megjegyezte: '?i4á egy 
érdekes film alapján irtok fogalmazást. Szeretném, ha mindannyiotok- 
nak jól sikerülne!" 	 . 

Egy másik alkalommal pedig a következőképpen történt az órakezdés: ., 

"krdekes.mesefilmet hoztam a mai órára is. Remélem, hogy közületek 
is beinhatják majd a róla készitett fogalmazásaikat az "Aranykönyv-
be"!" 

"Az öreg halász és nagyravágyó felesége" 	mesén alapuló fogal- 

mazás megirására szánt órát a tanitó igy kezdte: "Meg tudtok-e bir-
kózni nehezebb feladattal is? . Na "Az ö reg halász és nagyravágyó fe-
lesége" cimü mesét fogalmazzátok meg tömören. Próbára tehetitek gon-
dolkodásotokat, lényeglátásotokat." . 

A "valami uj kezdődik" beállitódás kialakítására számos lehetőség 
adódott "A leirás" témakörének tarvitásakor is. ' 

Pl.: 	 . . 

"Eddig tárgyakról készitettetek leirást. Kiváncsi vagyok, hogy an  al-
kalmazzátok a tanultakat, ha növényt vagy állatot kell bemutatnotok!" 

Vagy: 
"rdekés feladatot kaptok. Mutassátok be tudósitóként Gavroche-t!" 
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b, Jól megválasztott módszerek 	. 
Elsősorban  arra törekedtünk, hogy a választott módszert a ta-

nulói aktivitás szolgálatába állitsúk. 
A  gondolkodás aktivitását a problémahelyzet ébreszti fel leginkább. 
Ilyen esetekben a tanulók ujszerü és nem mégszokott feladatok elé 
kerülnek. Oktatáslélektanikisérleték bebizonyitották, hogy minden 
olyan, ami a tanulók számára érdekes, nem megszokott és ujszerü, az 
felkelti a tanulók érdeklődését, figyelmét. A fokozott érdeklődés-
sel és figyelemmel megszerzett ismeretek pedig tartósabbak. Ezért 
egy-egy fogalmazástechnikai ismeret tudatositása'előtt mindig prob-' 
lámából indultunk ki. A problémához gyakran kapcsoltunk egy-egy, a , 
problémát nevével. is szemléletesen kifejező szereplőt pl. Egyhangu 
Elemér, Pőbészédü.Balambér, Szükszavu Szilárd stb. A problémából va-
ló kiindulás motiválja a tanulókat a feldolgozásra kerülő anyag lé- 
nyegének felismerésére. Pl.:'Mi mindenről,készithetünk leirást?, 
Mit mondjunk el, irjunk le a leirásban?, Hogyan mutassunk be, irjünk 
le valamit, valakit?, Követhetjük-e a tárgyleirásnál mégismert ren-
dezői elvet tájleirásnál?, Hogyan  készithetnénk személyről leirást?, 
Miben.hasonlit, miben különbözik a személyleirás az eddig.készitett 
leirásoktól? Stb. 	 . 

Az érdeklődés felkeltésében fontos szexet játszik' a mődsze- 
rek közül a szóbeli ismeretközlés /elbeszélés, leirás, magyarázat/, 
mint a nevelő munkáján alapuló módszerek egyike. Ezzel a módszerrel 
elsősorban akkor éltünk, amikor a feladtok olyan irodalmi alkotá-

sokhoz kapcsolódtak, amelyeket a tanulók még.nem ismertek, vagy nem 
mindegyikük olvasta. Pl. a harmadik osztályban gyakran felhasznál-

tuk Fekete István: Vuk cimü regényét. Mielőtt a könyv egyik részle 

téhez kapcsolódó első feladatot megoldattuk volna a tanulókkal, a 
tanitó igy készitette fel őket a  gondolatok befogadására: 

"A könyv egy rókacsalád életéről szól. A rókapapát Kagnak, a rókáma- 
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mát Inynek hivták. Nyolc kölykük volt, közülük a legszebbnek, a 
legéletrevalóbbnak Vuk volt a neve." 

A Tüskevár cimü regényt pedig a negyedik osztályban hivtuk segitsé- 
gül. Hár a  legelső  órára választottunk belőle egy részletet. Mivel. 
a tanulók még nem olvasták a könyvet, ezért alapvetőnek tartottuk 
az iránta való érdeklődés felkeltését. 
Igy:  
"A regény főszereplője  két pesti diák Ladó°Gyula Lajos /Tutajos/'és 
Pondoray Béla /Bütyök/, akik a kis-Balaton sás- és nádtengerében töl-
tötték egyszer a szünidejüket. Sok-sok élményben volt részük. Hogy-
mi mindenben?' , Pegtud°játok, ha elolvassátok a könyvet. 

e, A tanitási óra munkaformái 
Az oktatás módszerei ' mellett  az oktatás /tanitási-tanulási fo-

lyamat/ munkaformái is motiváló hatásuak lehetnek, ha a tanulókat 
fizikailag, szellemileg és érzelmileg egyaránt tevékenységre kéSzte- 
tik. A frontális osztálymunka előnyei elsősorban  a közösségi munka . 

eredményeiben találhatók meg. Ugyanis, ha a tanitási órákon lehető-
vé tesszük valamennyi tanuló számára, hogy társaik egyéni gondolat-
meneteit megismerjék, megvitassák, akkor ez a közös alkotórganka je-
lentős mértékben hozzájárulhat a tanulócsoport közösséggé való át-
neveléséhez. A viták alkalmat adnak állásfoglalások és döntések meg-
indokolására, vagyis a gondolkodás hatékonyabb fejlesztésére. /Lé- 
nárd, 1978./ A frontális osztálymunkában a nevelő á tanulók között 
meglevő különbségeket /értelmi fejlettség,  érdeklődés, tudás.s7tint/ 

csak bizonyos fokig képes nivellálni. Ugyanakkor a lemaródásokat 
nem tudja elkerülni, legfeljebb csökkenteni.  Ez  a frontális osztály- 

munka hátránya. 
A csoportmunka a kollektiv munkára alapoz, amelyben érvényesül 

az aktivitás elve. További előnye, hogy vélemény-, itéletalkotásra,. 

kritikára, következtetésekre készteti a tanulókat, és alkalmat 
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nyujt a vitában való gyakorlásra is. A közös munkatervhez való iga-

zodás pedig munkafegyelemre, kitartásra neveli a tanulókat. A cso-

portmunkát azonban kizárólag nem alkalmazhatjuk. Flunkánk akkor lesz 

eredményes, ha ésszerűen kombináljuk a frontális és az egyéni munká-
val. Körültekintésre és pedagógiai meggondoltságra van szükség a 

ceopprtok összetételének kialakitásakor is. A csupa gyenge tanuló-
ból álló csoportban könnyen kialakulhat a csökkentrendüség érzése, 

a kiválóak csoportjában pedig a magasabbrendűség káros érzése. 
Az egyéni munka fő előnye, hogy a tanulók egyéni munkatempójuk 

szerint dolgozhatnak. A nevelő' a fejlődés figyelembevételével az e-

gyes tanulóknak nehezebb, feladatokat adhat. Az egyéni munka azonban 
nem jelentheti a tanulók magára hagyatottságát, nem szünteti meg a ' 

nevelő vezető, irányitó szerepét. 

Mivel mindhárom munkaformának: a frontális osztálymunkának, a 
csoportmunkának és az egyéni munkának megvannak a maguk előnyei és 

hátrányai is, ezért mindhármat alkalmaztuk a fogalmazási tevékeny-

ség fejlesztésére szánt órákon. ' 

4. A tanitó értékelő munkája 
A tanitási-tanulási folyamatban fontos motiváló szerepet játszik 

a tanitó értékelése is. A motivációs bázis kialakitásában különösen 
a pozitiv minősités nagyjelentőségű. A szóbeli értékeléstől elvá- 

laszthatatlan a tanitó metakommunikációs értékelése. , /Metakommuniká-

ció: az emberek nem szándékos és nem szóbeli közlések kifejezi az 

egyénnek a szóbeli közléshez, a partnerhez és a helyzethez való ér-

zelmi viszonyát./ A metakommunikációs jelzések hitelesitik illetve 

cáfolják a szóbeli közléseket, ezáltal szabályozzák a tanulók tevé-

kenységét. A személyiség fejlődésében /pl. az önértékelés, az önbi-

zalom alakosában/ igen lényeges dolog, hogy a tanitó szóbeli és 

metakommunikációs közlései ne kerüljenek ellentmondásba. 15  

A fogalmazástanulás során is gyakran adódik lehetőség arra, 
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hogy a tanulókat sikerólményben részesitsük. Annál is inkább, mivel 
a sikerrel együtt járó pozitiv érzelmek további tevékenységre sar-
kallnak. A kedvező érzelmi viszony, a pozitiv beállitottság /pi. a 
fogalmazásnak, mint tevékenységnek a megkedvelése/ fokozza a fogai-
mazastanitás eredményességét. Ezért nemcsak, a szóbeli megnyilatko-
zások, hanem az irásbeli munkák értékelésekor, javitásakor is e-16-
ször mindig a pozitív megoldásokat emelteik ki. "ltünk a példaállítás 
illetve a példakövetés lehetőségével. Ugyanakkor észrevettük és kel-
lőképpen méltányoltuk a fejlődést is. A negatív értékelés során pe-
dig igyekeztünk konstruktivak lenni: a hibák tudatositása, a favitás 
segitése mellett a gyengébben teljesitő tanulókban reményt keltet-
taink, hogy 6k is elérhetnek jobb teljesitményeket. Ezél.tal a saját 
képességükbe vetett hitüket erősitettük. Arra törekedtünk, hogy  me-
takommunikációs jelzéseink mindenkor hitelesitsék szóbeli értékelé-
sünket. Tudjuk, hogy a pozitiv értékelés, a sikerekhez való jutta-
tás a személyiségfejlesztés szempontjából csak akkor vezet eredmény-
hez, nha a gyereket megtanitjuk a siker érdekében vállalt erőfeszi-
tésre, a kitartásra, tetteik következményeinek mérlegelésére és vál-
lálására."16  

összefoglalásul tekintsük át mégegyszer, hogyan tehetjük a ta-
nulók számára érdekessé a fogalmazási tevékenység fejlesztésére 
szánt magyar nyelv- és irodalomórákat! 
- A .6 témaválasztással, 	 _ - 	n  a téma érdekes és meg:- ._ 

fontolt előkészitésével 
- problémafelvetésekkel, problémahelyzetekkel 	6 
-"az életszerei kommunikáció többféle változatának /pl. ugyanannak 

az eseménynek pontos, tárgyilagos vagy meseszerit elmondása, pár-
beszéd alkalmazása stb./ alkalmazásával 

- a tanitási-tanulási folyamat módszereinek helyes megválasztásával 
- a munkaformák tervszerit és tudatos váltakoztatásával 
- a tanító optimális értékelésével 
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- jól sikerült tanulófogalmazások vagy azok egyes részleteinek be-
mutatásával 

- a tanitási órák jó légkörének megteremtésével és a képességeknek 
megfelelő igényszint kialakitásával 

- irodalmi, zenei, képzőművészeti alkotások felhasználásával 
- nem megszokott órainditásokkal 

- rövid lélegzetvételü, de az óra feladatát jól szolgáló rejtvényék-
kel. 

A jó témaválasztás jelentősége 
• 

Heggyőződésünk, hogy az eredményes fogalmazástanitás alapvető 
feltétele a jó téma. A ' jó téma meghatározó szeremsét többen felis-
merték. Ezt a szakirodalom is igazolja. A teljesség igénye nélkül 
hadd hivatkozzunk néhány megállapításra. 

Első helyre kivárakozik Tolsztoj véleménye. Szerinte a pedagó-
gus művészete a "fogalmazási oktatásbantz a témák megjelölésében mu-
tatkozik meg leginkább. 17  

Hogy a közlés ;motiváltságának megteremtésében milyen nagy sze-
repe van a jól megválasztott témának, arról Lengyel Dénes könyvében 
is olvashatunk. A szerző tapasztalatai alapján beszámolt arról, hogy 
egyes középiskolai osztályokban a dolgozatirást szinte ünnepnek te-
kintik a tanulók. Akadnak viszont olyan osztályok, amelyeknek tanu-
lói fanyalogva fognak az iráshoz. "Ii ennek az oka? Elsősorb an  az, 

hogy az egyik osztályban érdekes, a másikban pedig unalmas témák 
kerülnek sorra." 16  

Helyesen mutat rá Fajcsek Magda, hogy a közlést.természetessé 

ős motiválttá elsősorban a megfelelően megválasztott téma teszi. 19  

Bihari János és Hegedűs Ferencné határozottan kijelentik:"A 

jó fogalmazás alapja a jó téma." 20  
A tanitóképző főiskolák számára 1975-ben megjelent Anyanyelvi 



- 43 

tantárgypedagógia cimü jegyzetben ez állt "... a témaválasztás két- 
ségtelenül erősen meghatározza az irásbeli munka sikerét ... A téma 
alapvetöen befolyásolja a mondanivaló megfogalmazását; a nyelvi esz- 
közök felhasználási módját. 1, 21  

Fagy J. Józsdf leszögezi, hogy a f ogalmazástanitás korszerüsi- 
tétében a jó  témaválasztásnak nagy szereke var.. /Nagy J., 1972./ 
Ugyancsak ő irja egy másik cikkében, hógy a 9-10 éves tanulók köré-
ben  végzett vizsgálódásaik bebizonyitották, hogy a tanulók ebben  a  
korban már köztaetienül hangot adnak érzéseiknek, ha a téma erre ösz- 
tönzi őket. 22  Másutt, pedig igy fogalmaz, az emlitett szerző: "A . 

nyelvhasználat értékessége erősen függvénye a témának." 23  
Ezek '. '.után lássuk .á témaválasztás szempontjait! 
A szakirodalom tanulmányozása közben ugy tűnt számunkra, hog y . 

kimondva vagy kimondatlanul is, de valamennyi szerző ,szólt a témavá-
lasztás követelményeiről. Ki többet, ki kevesebbet sorolt fel. . a,.kö-  
vetelmények közül, és a követelmények sorrendiségének tekintetében 
is igen nagy eltérések mutatkoztak. . 

Kerékgyártó Imre és Lengyel  Dénes kiemelik, hogy a témák meg-
választásakor figyelembe kell vennünk az osztály összetételét, han-
gulatát, élményeit, problémáit. /Kerékgyártó I. - Lengyel D:,, 19544 
Ugyanezt a gondolatot, csak más megfogalmazásban, megtaláljuk Vörös. 
József: Az irodalom tanitása az, általános iskolában cimü munkájában. 
"... a kidolgozásra kijelölt téma valamiképpen az osztály személyes 
ügye, személyes problémája legyen, amelyről azivesen beszél, amely-
ről van mondanivalója, ami meginditja alkotó kedvét, fantáziáját... 

Hangsulyoznunk kell  azonban,  hogy nem a cim a legfontosabb, hanem 

a kellően motivált téma éé fogalmazási feladat. A jó cim viszont 
fokozza a tanulók érdeklődését, kedvet ébreszt az alkotáshoz és a 

fogalmazási feladatot is sejteti." 24  Ez az idézet azt is megvilá-
gitja számunkra, hogy a téma és a cim között lényeges különbség,. 
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ugyanakkor kapcsolat is v an: a téma a fontos, a cim pedig másodla-
' gos ., viszont a helyes cim pontosan megjelöli a témát. /Kerékgyártó 
1. - Lengyel D., 1954./ 

A kiválasztott témával kapcsolatos mondanivaló meglétét - vé-

leményünk szerint a legfontosabb kövételményt - több szerző is meg-
emliti. Ne kényszeritsük a tanulókat a kellőképpen el nem sajáti- 

tott vagy csak felületesen megismert tud attartalmak közlésére. /Faj --
csek fii., 1968./ A jó téma tehát az, amiről van mondanivalónk. /Di= 

hari J. - Tiégedüs Fné, 1970./ "A gyermek csak arról tud  'irni, ami-
ről elégséges ismerete van." 25  - állapitja meg Koncz Endre; A téma-
választás kapcsán ugyancsak ő irja, hogy 'a "gyerek csak arról sze-

ret irni, amit maga is látott, hallott,'"megigyeit, érzett 'vagy el-
képzelt." 26 Sagy J. József ki  is fejti az általa emlitett szempon4 
tot: "Alsó tagózaton föltétlenül szükséges, hogy a fogalmazás témá-
jából érzelmi-gondolati tartalóm adódjon, ami leköti,'mégmózgatja, 

kifejezésre ösztönzi a'tanulókat, a oldja a gyakorlás mechanikusabb 

elemeinek közömbösitő'hatását." 27  A már idézett anyanyelvi tantárgy-. 

pedagógiai jegyzetben is megtaláljuk a témaválasztás főbb szempont 
jait. Ezek a következők: időszerűség /pl. az iskólai élet eseményei, 

kiemelkedő alkalmak, ünnepek, stb./, életszerűség /pl.'nem fiktiv, 

hanem konkrét személynek, konkrét céllal irt levél, tárgy leirása , 

határozott céllal/, életkori megfelelés /térben, időben korlátozott 

témamegjelölés, a gyermek érdeklődési körébe vágó esemény, tárgy, 

vidám, humoros hangvétel, játékosság stb./, élményszerüség /a témá-
val kapcsolatban átélt illétve könnyen elképzelhető vagy olvasmá-

nyaikból szerzett személyes élmények/, a gondolati és az érzelmi 

tartalom egyensulya. 
Az alsó tagozati magyar nyelv és irodalom nevelési és oktatási 

tervéhez készült Tantervi utmutató a témaválasztrssal kapcsolatban 
az alábbiakat javasolja: "A téma minden esetben legyen érdekes, a 
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gyermeket érdeklő, fantáziájukat felkeltő! Különösen alkalmasak a- 
zok az események, amelyeket a tanulók átéltek egyénileg vagy a kö-
zösségben. Sok mondanivaló fogalmazódik meg egy-egy közös kirándu-

lás vagy séta alkalmával, de a szinház- és mozilátogatás is olyan 
élményekkel gazdagithatja a gyermekeket, amiről azután szivesen be-
szélnek, különösen akkor, ha egy-egy szereplő "jelmezét ölthetik" 
magukra. A 6-10 évesek szeretik a meséket, kedvelnek mindenféle 
tréfát, humort. "28  

Milyen is a jó téma? A szakirodalom alapján összefoglaljuk leg-

fontosabb ismérveit. 
Ezek szerint jó az a téma, 
- amelyről van mondanivalójuk /tárgyi ismeretük, tapasztalatuk, él-
ményük/ a tanulóknak, 

- amely figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, az adott 

osztály összetételét, 
- amely elkelti és fenntartja a tanulók érdeklődését, 
- amely maximális teret enged az alkotó fantázia és az eredetiség 

kibontakoztatásának, 
- amely a gondolati tartalom mellett az érzelmi-hangulati elemek 

leirására is ösztönzi a tanulókat, 
- amely elemi erővel készteti őket /szinte iráskényszert ébreszt 

fel bennük/ a gondolatok leirására, 

- amely életszerit és időszerű. 

A j6 téma kiválasztása nyitottságot, körültekintést, az osztály 
tanulóinak tapos ismeretét követeli meg aianitótól. Az elmult é- 
vekben kipróbált és bevált témák közreadásával elsősorban a segit-

ségadás a célunk. A témák között vannak olyanok, amelyeknek ötletét 

inkább az elméleti ismereteink sugallták, de találhatók közöttük o-

lyanok is, amelyek mások gyakorlati tapasztalatai alapján születtek. 
Átvettünk a korábbi évek fogalmazástanitásának gyakorlatából is né- 
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hányat. Ezért lesznek a témák között ismert és megszokott témák is: 

Az utóbbiakat azért javasoljuk ismét, mert a tanulók megkedvelték. 

őket és ereményes fogalmazásokat készitettek róluk. 

Megpróbáltuk csoportositani is a témákat. Ezt lélektani alapon 

végeztük. Az osztályozás szempontjának megválasztásakor Kelemen  L.  
megállapitásából indultunk ki: az oktatásban háromféle forrás-
ból származhatnak az  ismeretek: a, szemlélet vagy kép b, szó és c, 
cselekvés utján.n 29  

A fentieket átfogalmazhatjuk a következőképpen: Miféle forrásokból 

szerzik a tanulók az egyes témákhoz gondolataikat, mondanivalójukat 
/ismereteiket, tapasztalataikat, élményeiket/? Ugy gondoljuk, hogy 
a kérdésre adandó válasz a Kelemen Lászlótól vett idézet alapján ._ 
nyilvánvaló. -A fogalmazások témái tehát szemléleten, élőbeszéden 

vagy nyomtatott szövegeken és dklekvéseken alapulhatnak. Ez a fel-
osztás azonban hipotetikus, a valóságban /a téma megfogalmazásakor/ 

nincs ilyen szigoru elkülönülés. Mert pl. amikor egy negyedik osz-

tályos tanuló közvetlen szemlélet /pi. önálló megfigyelés/ alapján 
készit leirást a hóvirágról, akkor fogalmazótevékenységében a meg-

figyelés folyamán kialakult szemléletek mellett. támaszkodik az élő- 
beszédre /a megfigyelés eredményeiről történt szóbeli beszámoltatás/, 

esetleg irott szövegre /a . hóvirággal kapcsolatos olvasmányélményei-

re/ is. Vagy a cselekvésen alapuló témák /pi. egy játék mozzanatai-

nak/ megfogalmazásakor szerepet jtsz anak az észlelés nyomán kelét-
kezett és az emlékezés során felidézett képek, kgpzetek. Ezenkivül 

magában a cselekvésben erőteljesen megnyilvánulhatnak a tanulók . ér- r 
ze lmei is. Igy a cselekvés élménnyé válhat számukrá.Ezáltal élmény-
szere lesz maga a téma is. De a nyomtatott szövegeken alapuló témák 

eredményes megfogalmazása is feltételezi , a szemléletet, az alapos 

megfigyelést /Kelemen L. szerint a gondolkodó.észlelég/, valamint 

az emlékezetet, a képzeletet és a gondolkodást. 
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A'témákkal párhuzamosan eredeti mivoltukban /csak a helyesirá-
si hibákat javitottuk/ közlünk egy-egy tanulófogalmazást is. Annak 

ellenére, hogy a jól sikerült munkák közül választottuk ki valameny-

nyit, mindegyikben találhatunk valamiféle hibát. ügy gondoljuk azon- 

ban, hogy ez természetes is, hiszen 9-10 éves tanulók munkáiról van 
szó. Ezért nem a mintányu4jtás• szándékával adjuk közre ezeket a fo-
galmazásokat. Csupán azt az utat kivánjuk 	érzékeltetni, ame.6 

lyet a  tanulók megtettek annak érdekében, hogy gondolataikat, élmé-
nyeiket egyéni hangnemben, önállóan leirják. Az uthoz`vezető lehető-

ség megadása azonban tőlünk függ! 

I. Szemléleten álapuló témák 	' 

1. Önálló megfigyelésen alapulók 	 ' 

Elsősorban a leirások témájául választottunk önálló- megfigye-
lésen alapulókat. A'tanulók a táblára vágy fóliára irt szempontok 

segitségével önállóan gyűjtöttek anyagot és készitettek leirást tárgy-
ról /"Az én székem", "Legkedvesebb játékom"/, növényről /pl. a hó-

virágról, az ibolyáról, gyümölcsről pl. almáról, citromról, narancs-

ról/, személyről /"tdesanyám, "Tanitó nénim"/, tájról /pl. az isko- 

la  közelében levő parkról/. Az önálló megfigyelés során a tanulók 
kezükbe vehették a tárgyat /játékot/ ', megszagolhatták a növény /i 

bolya/ illatát, megizlelhették a gyümölcsöt /almát, narancsot/. Meg- 

figyelésük azért lett gazdagabb, mert benne több érzékszerv is részt 

vétt. A lényeges és lényegtelen tulajdonságok különválasztásában pe-

dig a megfigyelési szempontokon kívül segitett a megfigyelés eredmé- 

nyeiről szóban történt beszámoltatás. 	 .. 

Egy-egy esetben a harmadik osztályban is megfogalmaztattunk  a '  tanú-

lókkal önálló megfigyelésen alapuló témát. Ezeket a környezetismeret 
tantárgykeretében végzett kisérletek, megfigyelések szolgáltatták 
/pl. "Babnövényeket neveltünk"/. 	

.. 

Lássunk néhány tanulófogalmazást! 
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A tavasz elsó szülötte 
A hóvirág a ' tavasz első virága. 

Föld alatti hagymája van. Onnan buvik elő  zöld ruhácskája. Két 
friss levele kard alaku. Lelógó üde fehér virága szirmokra válik 
szét. Sokszor a hó alól bukkan elő fehér sapkás"fejecskéje. Nőnap- 
kor'borostyánlevelek közé fogják, ugy adják a fiuk a lányoknak. 
Nagyon szeretem, mert sokáig virágzik. ' 

A hóvirág a tavasz legelső szülötte - irta Gárdonyi. 

Gyenes Bernadett 4.o.tan. 

A tavasz első , hirnöke: a hóvirág 

A minap kint voltam a PUspökerdóben. A mélyedésekben még hó- 
foltok csillogtak. A fák kopár ágai szomoruan emelkedtek a tájba. 

A. nap kisütött; és egy csoport hóvirágot pillantottam meg. k 
Egyet kivettem a földből, s..megvizsgáltam. Üde fehér szirmai vol-
tak. . Kétlevelii zöld ruhája frissen viritott. Kis hagymájáról le- 
fu jtám a földet, és észrevettem apró gyökérzetét is. Hazavittem 
és vizbe . raktam. 	 ,. 

Most ott áll az asztalomon és emlékeztet a kirándulásra ez 
a kedves hóvirág. 

Tolnay Imre 4.o.tan. 

Az .ibolya 	. 

tdesapám a kiráridulásról . egy csokor ibolyával tért haza. 
Ezt mondta: 	. 

Kisfiam, e virágokat a Bakonyból, egy borókabokor .tövéből hoz- 

tam.  De  lehet szedni bükkerdőben is. 

- Nézd csak!. - folytatta. Lila szirmu; vékony száru növény. Leve-

lei  sziv alakuak. 

- Gyökere nincs? - kérdeztem csodálkozva. 
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- Be igen - válaszolt apu -, hosszu, mélyen lenyuló gyökere van. 

Ekkor jött be a szobába édesanyám._ Apu odalépett hozzá és igy szólt: 
• Nőnap alkalmából szeretettelt 

- Köszönöm - mondta . anyü. 	. 

Ezzel a ezép, jó illatu virággal sok örömet lehet szerezni 

szeretteinknek. 	 ' 

Rimányi Richárd 4.0.tan. _ 

Az ibolya 

Az iskolában egyik nap érdekes filmet vetítettek az ibolyá- 

ról. 
Ez a kis vadvirág erdők mélyén terem. Tavasszal előkéklik'a 

zöld fii közül. Virága lila szinti. Sziv alaku levelei sötétzöldek.  

Vékony ős rövid - a szára. Ennek a kicsi virágnak nagyon hosszu gyö-

kere van. Az ibolyának 'majdnem minden részét hasznositják. Virá 

gából illatszer, szárított leveléből és gyökeréből pedig gyógyszer 

készül. 

Ajánlásként még ázt is elmondták a filmben, hogy névnapra, szü-
letésnapra az  ibolya kedves ajándék. Ha kirándulni megyünk, szed-

hetünk sokát. 	 . 

A filmvetités után elhatároztam, hogy édesanyámnak névnapján .. 

egy csokor ibolyával fogok örömet szerezni. 

Francsics Barbara 4.o.tan. 

2. Bemutatáson alapulók  

a, , Tárgy, preparátum bemutatása 

Az első leirást az osztály labdájáról készitették.a tanu-

lók szóban. Bemutatás alapján figyelték meg a tárgyat, és.írányitó 
kérdések segitségével gyüjtötték Össze legjellemzőbb tulajdonságait. 

Az anyag elrendezése után csoportokban készültek fel a leirás el- 
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mondására. 	. 

Kevvel irtak leirást a t anulók kitömött állatokról is. Ezek-
ben az esetekben is a tanitó nyujtotta a szemléletet bemutatással. 
Gyakran kiegészitettük a bemutatás alapján szerzett ismereteket hoz-

záolvasással is. /Pl, a felső tagozatos Élővilágkönyvből vagy a Bu-

vár zsebkönyvek sorozat egy-egy kötetéből/, A mókusról "A veszedel-
mes fészekrabló", a vakondokról pedig "Milyen vagyok? /Bemutatkozik 

a vakondok/" cimmel irtak leirást a tanulók. 
Ime a fogalmazások: 

Milyen. vagyok? 

/Bemutatkozik a vakondok/ 	
.. 

Bizonyára te is ismersz engem.  Nem? Akkor  bemutatkozom. 

A veteményeskertben nem látnak szivesen, mert gyakran kiturom 

a palántákat. Persze véletlenül. Az emberek azt mondják, hogy olyan  

vagyok, mint egy valóságos bányász. Ez azért van, mert a mellső lá-

baim kifelé állnak, és egész életemet a föld alatt töltöm. 

Alig látok. A föld alatti labirintusban erre nincs , is 'szükség. Bár-

sonyos barnásfekete bundámról hamar lepereg' a föld. Gyors és tiirel- 

metlen vagyok, de,a'kicsinyeimre mindig éberen vigyázok. Alig győ-
zöm hordani nekik a sok csigát, gilisztát és pajort. Hegyes fogaim- 

mal gyorsan elpusztitom a zsákmányomat. . 
Az a véleményem: több a hasznom, minta károm. 4 

Gyenes Bernadett 4.o.tan. 

Milyen vagyok? 

/Bemutatkozik a vakondok/ 

Kedves Olvasó! Vakond Valika vagyok. 	 . 

Az emberek rossz véleménnyel vannak rólam. Földalatti jára-

tokban élek, uj folyosókat vOok, ha azonban felgyiilemlik a föld , 
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kénytelen vagyok a föld felszinére törni. Azért haragusznak rám, 

mert kidöntöm .a palántákat. 

Bársonyos szőrömről könnyen lepereg a föld. Hengeres alaku a 

testem. Mellső lábaimmal pompásan tudok ásni, mert hártya van az 
ujjaim között. Rosszul látok, de minek is az a föld alatt! Szaglá-

som kitűnő, segitségével megszerzem a táplálékomat, melyet tűhe-

gyes fogaimmal marcangolok szét. Táplálékom: csiga, egér és sok ro-

var. Nagy étvágyu vagyok, néha türelmetlen, mogorva ős félénk is. 

Szerintem helyes és hasznos állat vagyok. 

33ubravichky. Tímea 4.o.tan. 

b, Kisérlet  bemutatása 

A "Repül a dugót" és a 'Fiiért aludt el a` gyertya?" cimmel 

készitett fogalmazásokat a környezetismerét tantárgy egy-egy óráján 
bemutatott ősmegfigyelt kisérlet alapján készitették el a tanúlók. 

Igaz,' hogy ézekben a munkákban elsősorban a kisérletekkel kapcsola-
tos ismeretek,`megállapitások /gondolati tartalom/ tükröződtek, en-

nek ellenére egy-egy esétben hasznosnak tartjuk' az' effajta feladato-

kat, témákat. A tanulóknak ugyanis a szines kifejezés mellett el 

kell 'sajátitaniok a szikárabb, a tényközléshez szükséges intellek-
tuális kifejezés elemeit is. /Vörös J., 1978.1 

c, Képsor bemutatása , 

Inkább a harmadik osztálybán alkalmaztuk a képsort a szó-
és az irásbeli fogalmazások gyakorlására. Néhányalkalommal azonban 
negyedikben is irattunk elbeszélést a tanulókkal képsorról. Különö-

sen 'a gyakorlati alkalmazás kezdeti szakaszában hasznositottuk őket, 

mert képsorról - ugy tűnik -, könnyebb fogalmazni, mint egyetlen 

képről. Nemcsak az események egyes mozzanatainak elképzelni tudását 

segitik, hanem támpontot adnak a tanulöknak a sorrend megállapitá-

sában, megtartásában is. 
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A képsorokat nagy gonddal, körültekintéssel válogattuk össze. 
Elsősorban arra törekedtünk, hogy témájuk közel álljon a tanulókhoz, 
érdekes, humoros tartalmat hordozzanak. Hiszen a humor.mozgósitja a 
tanulók fantáziáját, felszabaditja ötleteiket, a felszabadult játé- 
kos ötletek pédig aktivizálják a tanulók alkotö képességét. 30  

A harmadik osztályban használtuk fel az alábbi képsorokat: 4., 
5., 6., 7., 8. ábra. Az első háeomról az első félévben, az utóbbi 
kettőről pedig a második félévben fogalmaztattunk. "A horgász és a 
kismadár" /4. ábra/. cimü képsorról /a Kisdobos'cimü gyermeklapból 
vágtuk ki és rajzoltuk fóliára/ szóbeli fogalmazásokat készittet- 
tönk. Először a történet pontos, tárgyilagos, rövidelmondását kér-
tük a tanulóktól, majd  egyes  szám első személyben, párbeszédek al-
kalmazásával kellett megalkotniuk az elbeszélést. A második un. be-
leképzeléses feladat lehetőséget adott a tanulóknak arra, hogy bele-
éljék magukat a fiü helyzetébe, ezáltal motiválttá, természetessé 
vált közlésiek. A párbeszédes forma alkalmazása során megérezték, . 
hogy a párbeszédben a hallgató /2.személy/ nemcsak egyszerűen repro-
dukálja azt, amit a beszélő /l. .személy/ elmondott, hanem .partnerként 
tovább is fűzi az elhangzottakat. 31  Tapasztalataink szerint az imén-
ti feladat  hozzájárult a tanulók kommunikációs nehézségeinek oldásá-
hoz is. "Az osztozkodó medvék cimü képsort /5. ábra/ az 1975-ben 
megjelent második osztályos olvasókönyvből választottuk. A képsor a-
lapjául szolgáló mese nem teljesen ismeretlen a tanulók számára. El-
ső osztályos korukban "Sajtot oszt a róka cimmel /olvasókönyv 1., 
1978./ olvasták egy másik változatát. Az előbbi és "A torkos  macs-

ka"képsorról /6. ábra/ is önálló írásbeli fogalmazást készí-
tettek a tanulók. Az utóbbi fogalmazásnak önállóan adtak cimet. "A 
csalafinta mókus" cimü képsort /7. ábra/ a Kisdobos gyermeklapból 
rajzoltuk fóliára, a legutolsó képsor /8. ábra/ ötletét pedig dr. 
Réti Lászlónak A Tanitó cimü folyóiratban /1970. 12. sz./ mejelent 



- 53 - 

cikkéből vettük. Mindkét képsor felhasználása megegyezett abban, ' 

hogy az utolsó mozzanatot ábrázoló képet egyiknél sem mutattuk be a 
tanulóknak a.fogálmazás megalkotása előtt. A bemutatott mozzanatok 
segitségével megismerkedtek az esemény szereplőivel, a helyszinnel 

"leolvashatták" a képekről a meginduló eseményt, a fordulatot jelen- 

tő mozzanatot. /A történetet eddig legtöbbször szóban- is megfogal-

maztattuk./ A.fordulatot jelentő mozzanat után lejátszódó eseménye-

ket azonban egyénileg kellett elképzelniök'és leirniok minden előké-

szités nélkül i  Az un.;preciz.elökészitéseket /anyaggyüjtés, cimadás, 

elrendezés stb./ az ilyen jellegii feladatok  előtt nem tartottuk ' , ' 

szükségesnek, mivel ezek befolyásolják az egyéni gondolatokat, az -

eredetiséget ős a nyelvhasználat egyéni jellegét.4.3zek az alkotó - jel-

legü irásbeli részfeladatok próbára tették a tanulók alkotó képzele-
tét, formálták gondolkodásuk hajlékonyságát és eredetiségét, vala-

mint érvényesülhetett nyelvhasználatuk egyéni jellege. Ugyanakkor e-

zek a feladatok a tudatos közlésre, kifejezésre /a tanult szerkesz-
tési, stiláris ismeretek megtartására; a nyelvhasználat akaratlagos-

sága/ is késztették a tanulókat. 
A negyedik osztályban alkalmaztuk az alábbi képsorokat: 9., 10., 

11., 12. ábra. Az elsőre /9. ábra/ Sárosy Jné-Szabó Bné: Tanuljunk - 
magyarul! /RTV-Minerva, Bp., 1978./ cimii könyvükben bukkantunk rá, a 

másodikat /10. ábra/ a Dörmögő Dömötör cimii gyermeklapban találtuk. '° 

A harmadik /11. ábra/ Hagyó Ené-Nagy J. J. által irt cikkből /A Ta-

nitó 1974. 5. sz./ való, mig.a negyediket /12. ábra/ Varga K. tnu, 

te, Ő. /i4óra Könyvkiadó,  Bp., 1973./ cimii könyvéből választottuk. A ', 

"Mici Mackó meg a lepkevadászat" /"Lepke helyett halacska"/, a  "Ha-

lászni is tudni kell!" és a "Kajla a kutyakiállitáson" cimii képso-

rok könnyebb feladat  elé állították a tanulókat, hiszen az egyes 
képek segitettek a.történet megalkotásában. /Különben az utóbbiról 

irattuk az első felmérő dolgozatot./ Valamivel nehezebb gyakorlatot 
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jelentett számukra a "Hajótörése cimü elbeszélés megirása, mivel a 
képsor kevésbé eseményes, és nem valószinti, hogy a valóságban átél-
tek már hajótörést. Igy aztán olvasmányélményeik mellett elsősorban 
képzeletükre támaszkodhattak. A fogalmazást a tanulók "Az öreg ha-, 
lász és nagyravágyó felesége" cimü népmese /Olvasókönyv 4. osztály, 
1979./ elolvasása és elemzése után irták meg. A tudatos munka ered- 
ményeképpen ügyesen felhasználták fogalmazásaikban a meséből megis-
mert, a tenger hullámzását és haragját kifejező szavakat, szókapcso-

latokat. 
Hadd mutassunk be képsor /8. ábra/ alapján készült fogalmazá-

sokat is! 

'Egy nyári esemény 

Pisti és testvére nagymamájuknál töltötte a nyarat. álár régen 
töprengtek azon, hogy mi van a kertben levő palánkon tul. Egy szép 

napon Pista igy szóit testvéréhez,Pannihoz: 
- Panka, nézzük meg, mi van a kőfal mögött! Egy létrán fel is  mész-

tak á védőflra. . 

Egy botot is vittek magukkal. Alighogy felmásztak, meglátták Bod -
rit, aki jóizüen szunyókált. Panna igy kiáltott: 	. 

-.De jó lenne vele játszani! 
Megpiszkálták. A kutya felugrott és kergetni kezdte ókét. Pistát 
utolérte és megharapta. 

Bizony,bizony igy jár :  az, aki idegen kutyákkal .  akar, barát-

kozni. 	 . 

Szabó Enikő 3.o.tan. 

Pista és huga kalandja 

Pisti és huga nagymamánál nyaralt. Egyik nap felmásztak egy 

kőfalra, és megláttak egy kutyát. ' 
- Jó lenne vele játszani! - mondta a fiu és kezébe vette a botot. 
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Aztán szurkálni kezdte a'kutyát. 
- Ne bántsátok, mert megbánjátok! - figyelmeztette őket az állat: 

Pista és huga-csak nevetett és tovább ingerelték az állatot. 

- No, megálljatok! Azzal a kutya felugrott a kőfalra és kergét-

te őket. Mire a gyerekek hazaértek, már.foszlányokban csüngött raj= 

tuk a ruha: Nagymamájuk meglepődve nézett rájuk. 

- Hát, veletek meg mi történt? 

Elmesélték. 

Pápay Barna 3.o.tan. 

d, Diafilm bemutatása 
A• rendelkezésünkre állá diafilmek közül is elsősorban az 

érdekes, a tréfás tartalmat érzékeltető diafilmeket használtuk fel.  

Hasonlóan a képsorokhoz, ezeket is inkább a harmadik os ztálybán és 
a gyakorlás kezdeti szakaszában alkalmaztuk. Fogalmazást irtak'á ta- 

nulók a követkézőkről: "A kőleves", "A tücsök és a hangya", "Hivat-

lan vendég", "A ceruza kalandja:" 	. 
Egy-egy alkalommal a tanulók is elhozhatták otthonról saját 

diafilmjeiket. A legtöbb szavazatot kapott filmről aztán fogalma - 

zást készittettünk velük. . 

	

Ime a diafilm alapján készitett két fogalmazás: 	' 

Képzeljétek, mit álmodtam! 

Egyszer azt álmodtam, hogy egy egér és egy ceruza életre kelt. 
Először a hosszu farku meg akarta rágni a ceruzát, de az rimánkod-

ni kezdett: 
- Ne egyél meg, drága cincogikám! 
Az ironnak j6 ötlete támadt. Rajzolt egy macskát. 	. 
- Segitség! - kiabált az egér ... 	 . 
- Kölcsönkenyér visszajár! - nevetett a ceruza. 
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S ezzel felébredtem. 

Wappel I1onika 3. o. tan. 

Az én álmom 

Tudjátok, egyik este mit álmodtam? 
A paporra rajzolt egér és a mellette levő ceruza életre kelt. 

Az 6 kalandjukat mesélem el ebben`a mesében. 
Az életre kelt egér rátámadt a szines ceruzára. Ő könyörgőre 

fogta a dolgot: 	 . 

- Kérlek, hagyj engem békén! 
De'az egér nem tágitott a ceruza mellől. Erre a ceruza ra j zolt 

egy  macskát, s a kis incifinci vaktában rohant  a  macska környékéről. 
És'ekkör csörgött az óra és eltüxt a , macska, csak az egér volt 

a'papiron és mellette a`ceruza. 

Rigó . Tamás 3.o.tan. 

e, Kép bemutatása 
Pár a harmadik osztály első félévében /kb. november vége 

felé/ megpróbálkoztunk olyan feladattal, hogy kép  alapján, teljesen 
önálióa a kellett elképzeiniök, leirni0k egy eseményt a tanulóknak. 
Az alábbi képet /13. ábra/ Fekete István: Vuk cim!'  regényéből raj-
toltuk fóliára. A témára való rövid ráhangolás és a.két cim 
delem az az életért", "Mi történt-a rókavárban?"/ megadása után a tá-
nulók hozzákezdtek a fógalmazás.megalkotásához. A címek közül a,ta-; 
nulók választhattak, de maguk  is  adhattak fogalmazásaiknak cimet. '.. 
/Megjegyezzük, hogy a feladat előtt a könyvet csak két tanuló ol -. 
vasta./ E témahasznosságát abban látjuk, hogy kiválóan alkalmas a 
tanulók képzeletének fejlesztésére. 	. 

Ime a 'kép; ' 13. ábra. 	. ' 
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Kép alapján készittettUnk leirást a negyedik osztályban egy- 
egy tárgyról /robotember, repülő kerékpár/, gyümölcsről /dinnye,  sző-
16/. Segitségiinkre voltak a 4. osztályos Anyanyelvünk tankönyv és a  

Gyümölcsök /Buvár zsebkönyvek sorozat/ cimtt könyv képei.  

II. Élőbeszéden vagy_nyom_~,tatott szövegek en ála~puló témák  

A látott /olvasott/ vagy hallott minta csak akkor válik az önál-

ló alkotás alapjává, segédeszközévé, ha a tanulóknak szabad attól el-

térniök. Ezért aztán az élőbeszéden illetve az irott szövegeken alarm  

0uló témák megfogalmaztatásakor nagyon sok mulik a tanitón. Tud-e,  

képes-e mindig olyan "megkötések"; szempontok "kitalálására", ame-

lyek az ujdonság varázsával hatnak .a ianulókra, Amelyek lehetővé te-
szik, sőt elemi erővel arra ösztönzik őket, hogy eltérjenek a kapótt  

mintától? 	 . 

Íme néhány az előbb emlitett "megkötések", szempontok közül:  

Pl.  események tömör elmondása, leirása; olvasott mése elmondása osz-
tálytársnak, nevelőnek, szülőnek; ismert mese elmondása más mese-

részlet elrejtésével; a szereplő helyzetébe való beleélés /az un.  

"ént'-es témák/; történet kevésbé kifejtett részletének megfogalma - 
zása; beszámolás irásban történelmi eseményekről kőrabeli szemtana-

ként; leirás készitése irodalmi hősről a  bemutatást végző'személyé-  

nek megváltoztatásával stb.  

1. Élőbeszéden alapuló témák  

Ismeretes, hogy a tanulók utánozzák tanítójuk beszédét, nem  

egy esetben pontosan átveszik beszédszokásait, gyakran használt ki-  

fejezéseit. Éppen ezt az utánzási hajlamot használtuk ki akkor, a-
mikor a tanit6 által elmondott mesét /A sánta kiscsirke története.  

Olvasókönyv 3. osztály, 1980./ irattuk le a harmadikosokkal. Mivel  

a tömörités művelete hehéz a tanulók számára, ezért az emlitett me-

sét az eredetitől eltérően rövidebb formában hallották. A hallottak  

puszta reprodukálása helyett megadtuk számukra az eltérés lehetősé- 
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gét: a  sánta  kiscsirke gazdasszonyaként fogalmazzák meg a történet 
tet. A mese cime igy alakult: "A sánta kiscsirke története /Elmond-
ja egy gazdasszony/'t. A fogalmazás előkészitéseként az idő mulását 
érzékeltető szavakat, szókapcsolatokat gyűjtettünk a tanulókkal. P1. 
telt-mult az idő, nemsokára, kis idő mulya, egyszer csak, aztán stb. 

Az  elmondottak  .illusztrálásaként két fogalmazást mutatunk be: 

A sánta kiscsirke története 
/Elmondja egy gazdasszony/ 

Sümegen laktam egy szép tornácos házban. Nagy baromfiudvarunk 
volt. 

Egyszer találtam a fügefa alatt egy sánta, kicsi,  vékony kis-

csibét. . Megsajnáltam és bevittem a konyhába. Egy nagy dobozba tet- '. 

tem, aminek hiányzott az egyik oldala. Az első _, nap még a fejét sem 
dugta ki. Másnap már a konyha közepéig kimerészkedett, de minden 
zajra sietett vissza a,helyére. Harmadnapra a tornácon találtam. 
Telt-mult az idő, és,a sánta kiscsibéből szép tyuk lett. Egyiknap, 
amikor éhes lett, felrepült a székre, onnét az asztalra, és bele-be-
lécsipegetett az ételbe. Lszrevettem és kitettem a szilrét.  Az  'udva-
ron etetés közben nem  találtam. Nagyon mérges lettem. áve három fiiét 
mulya mit látok! Tizenöt kis drótlábu vattagombolyag jön az elve-
szettnek hitt tyuk mögött. Már nem is voltam mérges. Tyukanyó elve-
zette kicsinyeit ahhoz a dobozhoz, ahol én ót neveltem. 

Boldogan éltek a kiscsibék. 

gajda . Eszter 3.o.tan. 

A sánta .kiscsirke története 
/Elmondja egy gazdasszony/ 

Egy napon a fügefa alatt találtam a sárga kiscsirkémet. 
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Mondtam neki:' 	 . 

Gyere, beviszlek a, konyhába! A kis tollas,elfogadta az ajánlato-
mat. Bevittem a,  konyhába , és ,odatettem a tűzhely mellé. Elsö , nap még 

nem merészkedett ki , a dobozból. Ahogy teltek a napok,.egyre'inkább 
,előjött a kísesirke.,Cseperedett, cseperedett olyannyira,, hogy egyik 

nap már az asztal közepén vettem észre, ahogy a levesemet kóstolgat-
ta. De már nem is sántikáló kiscsirke volt, hanem barna tollruhát 

öltött tyuk. 	. 

Kiraktam a szűrét az udvarra. Amikor , mentem etetni a tyukokat, 

a  konyhában felcseperedett tyuk nem volt ott. 
Három hét mulya 15 kiscsibével döcögött a fügebokor felől. Kis 

cingár lábuk elém hozta őket. 

Megdicsértem tyukanyót. Ahol őt neveltem, odavitte kiscsirkéit. 

Neuhold Zoltán 3.o.tan. 

Az irásbeli fogalmazások,javitása közben tapasztaltuk, hogy a 
3-4. osztályos tanulók kevésbé képesek érzéseik, érzelmi átéléseik: 
örömük, bánatuk, szeretetük, gy'ülöletük, együttérzésűk, közömbössé-

glik, megelégedettségük, elégedetlenségük, csodálkozásuk, 

 stb. keirására. rzelmeiket inkább a hiteles tényközlés-

re törekvés közben jelzik. /Nagy J. J., 1977./ Járatlanok az érzel-

mek kifejezésére szolgáló nyelvi eszközök megválogatásában, felhasz-

nálásában is. Különösen a "magasabb rendül ,  érzelmek /elsősorban az 
esztétikai, erkölcsi érzelmek/,nyelvi megfogalmazására még kevésbé 
érettek. .trzéseik kifejezésére történő próbálkozásaikat mindenkép- 

pen ösztönöznünk kell. A próbálkozások sorában közbülső láncszemet 

jelenthet a jó példa. Ha életünkből egy-egy olyan eseményt is el- 

mondunk a tanulóknak, amelyekhez kellemes vagy kellemetlen érzelmi 
átélések is kapcsolódtak, valószinü, hogy 6k is megpróbálkoznak ér-

zelmeik kifejezésére. 

Az alábbi egyéni élmény alapján a negyedikesek készitettek fogalma- 
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zást. A  tanulók  beleképzelték magukat a tanitó helyzetébe, és ugy 
irtók le a hallottakat, mintha velük történt volna meg a tanitó, sze-
mélyes élménye. Megadtuk számukra az eltérés lehetőségét is: a hal-
lótt bevezetést és , a'befejezést megváltoztathatták. A munka megkez-
dése előtt tudatositottuk bennük , az érzelmek kifejezésének módját., 

Ime a tanitó gyerekkori élménye: 	. 

Egy nyári délután édesanyám a kerékpárja csomagtartójára Ülte-
tett, hogy kikerekezzen velem a közeli erdőbe. Utunk a Rábca folyó 
mellett végighuzódó töltésen vezetett. 	 i. 

Melegen sütött a nap. ÖriUtem, mert tudtam, hogy milyen jó lesz 
megint az erdőben: megcsodálhatom a fák hatalmas lombkóronáját, szi-
nee csokrot köthetek az erdőben nyíló virágokból és ját bukfencezhe-
tek maj d  a filben. 

Alig tettünk meg pár métert, egyszer csak hangos libagágogásra 
lettem figyelmes. 	 . 

- Üi-gá-gá-g4! -hallatszott ujra meg ujra.. Nagy bánatomra sem-
mit sem láthattam, mert a ,  töltés folyó felőli széli magas 'kőfal hu- 
zódott végig, Mivel szerettem volna mindent látni, azt, is,  hogy mi.  
történik a vizparton, elhatároztam, hogy fölágaskodom valahogy. , 

Tervem azonban 'nem •sikerült. Miközben izegtem-mozogtam a ke -. 

rékpár csomagtartóján, a jobb lábam he,szorul,t a kiillők közé. Uirte 
len rettenetes fájdalmat éreztem. Közben anyukám leugrott .a kerék-
párról, hogy bekötözze vérző lábamat. Pár perc  mulya azonban, rémül-
ten vettem észre, hogy az a zsebkendő, amivel a sebet édesanyám be-.. 
kötötte, egyre pirosabb lesz. 

Ennek fele  sem  tréfa! - mondta' anyukám. Gyerünk az ügyeletes 
orvoshoz! 

Erre aztán még jobban megijedtem és keservesen sirni kezdtem. 
- Jag, jaj, jaj! Mi lesz velem? 
Fél óra sem telt el, mire megérkeztünk az orvoshoz, aki szak-

szeriien ellátta a vérző sebet. 
Erre a kellemetlen kirándulásra még okáig emlékezni fogok. 
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2. Nfomtatott szöveeken ala•uló témák 
a, Olvasott mese leirása 	. 

Nyilvánvaló, hogy ezt a fajta feladatot a tanulók csak ak-, 
kor tudják eredményesen megoldani, ha gondolataikat /ebben az eset- 
ben a mese tartalmát/ megfelelő tömörséggel  képesek leirni. Mivel a 
tömörités nagyon nehéz, összetett tevékenység, ezért alapjait, a te- 
vékenység jellemzőit tudatositottuk a tanulókban.Kiss Jenő szerint, 
amikor tömöritésre kényszerülünk, nem  elég csupán azt eldöntenünk, 
hogy az egész /olvasmány, mese/ megértésének szempontjából melyek a 
nélkülözhető iL1'etve nélkülözhetetlen gondolatok, hanem egyéb rész-
feladatokat is meg kell tudnunk oldani: pl. összevonást, átfogóbb 
kifejezések keresését, párbeszédek áthidalását stb. 32 ' 'Tapasztalata-
ink  alapján állitjuk, hogy a tömörités tevékenységének jellemzői kö-
zifl elsősorban a részfeladatok megoldása jelentette  a legtöbb nehéz-
séget a tanulók számára. Éppen ezért az ilyen jellegii fogalmazások 
előkészitéseként -ezékre forditottuk a legnagyobb' figyelmet. Pl. Mi-
előtt leirattuk volna a negyedikesekkél Az öreg halász és nagyravá-
gyó felesége cimii' mesét, javaslatokat  kértünk"tőluk arra 'vonatkozó-
an,  hogyan vonhatnánk össze a feleség kivánságait. 'Annyit segitét- 
tönk csak nekik, hogy éélszerti külön mondatban vagy mondatokban meg- 
fogalmazni a tárgyakra; majd a feleség személyére vonatkozó kivánsá-
gokat. Pl. A feleség nagyon  telhetetlen volt. Először szép házat ki 
vént, majd mindig többet: kastélyt, pálotát, várakat. Szeretett  vol-
na grófnő, királynő, cs,,Aszárné, az egész világ urnője lenni. Az elő-
készités során megállapodtunk`veliik abban is, hogy a mese leirásakór 
elhagyják a párbeszédeket, az ízes fordulatokat, hogy a tartalom ke-
rekded megformálására törekszenek. Több hasonló feladat elvégzésé u-
tán vált egyre világosabbá számukra, hogy minél tömörebben mondunk 
e , irunk le valamit ;  annál kevesebb részletet közölhetünk. 

Az alábbi fogalmazás azt példázza, hogy a tanulók ebben a kor-

ban is képesek a tömöritésre. . 	

' 
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A nagyravágyó.feleség 

,Í:lt egyszer egy halász s annak egy nagyravágyó felesége. 
Egyszer a halász egy jókora pontyot fogott. Haza akarta vinni, 

de a hal emberi hangon könyörögni kezdett: 

- Lb ij vissza, halász! Hálából minden kívánságodat teljesitem. 

A halász engedett a ponty kérésének. Otthon aztán mindent el-

mondott a feleségének. A felesége ezek után szép házat, majd palo-
tát, később kastélyt, majd legutoljárabirtokot, várakat kivánt. 
Végül azt kivánta,,hogy a világ urnője legyen. De ezt,a hal már nem 
teijesitette. Sőt ráadásul a régi kunyhóba parancsolta őket vissza. 

Ezek után a telhetetlen, lusta asszonyból szorgalmas asszony 
. 	 r. 

lett. 

lEerenczi Péter 4.o.tan. 

b, Köznyelvi és irodalmi szöveg alapján leirás készitése 

Tapasztalataink szerint a leirások legtöbbször azért nem 
sikerülnek, mert nincs a tanulóknak elegendő szemléleti anyaguk, ta-

pasztalatuk a bemutatott tárgyról, állatról, személyről stb., vagy 
meglevő ismereteik nagyon felszinesek, pontatlanok. Ezért sokat és 

különböző stilusu /köznyelvi, szépirodalmi/ szövegeket olvastattunk 
velük. A különböző stilusu szövegek megfigyeltetése, rövid elemzé-

sük pedig hozzásegitették a tanulókat ahhoz, hogy leirásaikban al-

kotó módon használják fel a  megismert /mind az értelemhez szóló, 
mind pedig a szemléletességet biztositó/ nyelvi eszközöket. 

A "I1isi Mókus kalitkája" 	leirás `elkészitéséhez az alábbi szö- 

veget, szövegrészletet választottuk: 

"pisi Mókus fölfedezte, hogy a kalitkájának ?'első részén egy 

szép, nagy, fogacsos karók van. Hoppsza! Rászökkent. . 

A kerék olyan könnyen pördifit egyet, hogy az tiszta öröm volt. Haj- 
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rá! Nisi a keréknek egyik fogáról a másikra szökkent.  A kerék egye 
re jobban pörgött vele." 

/Tersánszky J. Jenő: Nisi Mó-
kus kalandjai/ 

Kalitka: madár vagy kisebb állat fogságban tartására való, 1 
drótból, vesszőből stb. készült rácsos kis /hordozható/ házikó. 

/Magyar értelmező kéziszótár/ 

A kalitka elképzelését segitettük még a könyvből fóliára raj-: 
tolt kép bemutatásávalAs. /14. ábra./ 

Lássunk egy fogalmazást! 

Nisi Mőkus kalitkája 

Misi Mókus csinytevései miatt fogságba került. 
Az ' öreg madarász zárta be egy kal 'i'tkába. A fogda 'sokkal na- 

gyobb volt, mint a madaraké és kup alaku. Azt hiszem,huzalból ké-
szülhetett és nagyon sok játék volt bene. Tettek bele vályut is, 
amiben finomabbnál-finomabb csemegék voltak. A kalitkába kárült 
még hinta, forgó kerék és egy repedezétt tükör. 

Nisi eleinte rosszul érézte magát, de aztán megbékélt benne. 

Lantos Eszter 4.o.tan. 

Igen nagy kedvvel irtak leirást a tanulók a krokodilról. A té-
ma ötletét ugyancsak Tersánszky J. Jenő emlitett könyve adta. Elő- 
ször összehasonlittattuk a leirás alapjául választott köznyelvi és 
szépirodalmi szöveget, nem feledkeztünk meg a szóértelmezésről sem. 
Najd néhány szempontot adtunk a fogalmazáshoz. P1. Először az állat 

teljesebb  képét mutassátok be, csak azután a  részleteket!  A kroko-

dil viselkedésének leirásával próbáljátok érzéKeltetni'a belső tu- 
lajdonságait! 
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Lássuk először a tudományos, majd a szépirodalmi szövegrész- 
letet! 

"A krokodilok mind víziállatok. Folyók, tavak, mocsarak lakói. 
Igen falánk, veszedelmes ragadozós, amelyeknek évente igen sok em-
ber is áldozatul esik. Vagy harminc fajuk ismeretes. Trópusi, szub-
trópusi állatok, igy  Európában nem élnek, de az összes többi föld-
részen -,sarkok kivételével -•megtalálhatók.n 

/Dr.Dudich E. -,Dr.Loksa:I.: 
Allatrendszertan/ 

Hát a Krokó akkora,  mint egy fatörzs, akkora fogai vannak, 
mint ez a karó , a kezemben, akkora farka van, hogy csak meglegyint-
sen, már meghaltál. f ttörhetetlen, fegyver nem foghatja csontpán-
célja van, és akkora szája, ha kitátja, beleállhatnánk ketten, egy-
más hegyében! Fogsora olyan, mint két nagy egymásra merédő kerités. 

/Tersánszky J. Jenői Misi 
Mókus kalandjai c. müve , ny./ 

c, átképzeléses témák  
Az effajta témák kitünő alkalmakat teremtenek a  tanulók  

produktiv képzeletének működtetésére. A képzelet felfokozott mükö-
dése pedig nagy mértékben fejleszti a tanulók kifejezőképességét. 

Mindezek ellenére , joggal veti föl Fajesek Aagda és Szende Aladár 
azt a kérdést, hogy miféle feladatok alkalmasak a képzelet optimá-
lis értékü igénybevételére. Az említett szerzők a választ is megad- 
ják közösen irt tanulmányukban: "Addig a határig indokolt a fantázi-
ára való támaszkodás, arcig a tanulóknak elegendő szemléleti anyaga 
van az ábrázolás valószerüségének biztositására. Azt a határt kell 

józanul megfontolnunk, amely a szabad szárnyalást 	biztost t ja." 

A sok-sok lehetőség /tevékenységforma/ közül az alábbi változato-

kat ki is próbáltuk: 
Pl .. 
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- A közlő személyének megváltoztatása 

Szívesen irtak tanulóink olyan elbeszéléseket, amikor  azo-
nosulhattak a számukra rokonszenves szereplővel, amikor annak sze-
mélyében beszélhettek, cselekedhettek. E feladat számos értéke mel-

lett tisztában kell lennünk hibalehetőségével is, Előfordul, hogy 
a tanuló"kiesik szerepéből", azaz az első személyben történő elbe-

szélésről átvált harmadik személyre. Ezért a fogalmazás vázlatát 

ugy szövegeztük meg, hogy állandóan figyelmeztesse a tanulót a sze-
mélycserére. /V.ö. Hoffmann  O.: Mondatszerkesztés, szövegalkotás/ 

A negyedikesekkel irattunk "Félig sült hajótörött voltam" 
cimmel elbeszélést. A téma ötletét Fekete István: Tüskevár cimü re-

gényének egyik részlete sugallta. A részletből csak azokat a mozza-

natokat irtok fóliára, amelyeket a téma elképzelése és megirása 

szempontjából fontosnak tartottunk. 
Ime az általunk összeállitott szöveg: 

Gyula egyedül maradt, s az izgalmak lassan elültek benne. A 

ponty olyan zenebonát miivelt a vizben, hogy világgá mentek a többi-

ék, és az uszó reménytelen mozdulatlanságban lebegett. 

Ekkor  már nagyon meleg volt. A nap mintha az égből és 'a viz-
ből egyszerre sütött volna, és Tutajos levetette az ingét is. iány-

'fehér bőre csak ugy világitott a parton. 
Mire Matula visszajött, már öt keszeggel volt több a haltartó 

hálóban, 
- De most már vegye fel az inget, mert ugy felég, hogy az e- 

get is bőgőnek nézi, Ha ugyan el nem késett. 

Gyula kicsit meggörbitette a hátát az izzadt ing alatt. 

- Azt hiszem, kicsit leégtem ... 

- Kicsit? - bólintott Matula. - Estére jó lesz bekenni. Nan-

cyinak van valami jóféle olaja. Vigyázni kellett volna. Okos ember 

más kárán tanul. De maga még nem ember, csak gyerök. 
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Ebéd után Tutajos elálmosodott.. 
- Hát dűljön le, ott hátul van széna. Nincs olyan paplanos 

ágy, ami puhább lenne. 
Gyula nézte még=egy darabig a szivarfüst lenge játékát, aztán 

elnyomta az álom, bár ez az álom nem volt kellemes. Azt álmodta, 
hogy hátát időnként tüzes vassal sütögetik, majd jóval később for-
ró ólmot csöppentenek á füle cimpájára. 

Délután volt,  mikor Tutajosunk nekivágott a gyalogutnak.' 
® Elég korán megjöttél, Gyuluskám - simogatta meg Kancsi né-

ni -, hát szép volt? Fogtátok halat? 	.. 
- Szép volt,=és halat is fogtunk - tette le Gyula a hátizsá-

kot - o  hanem izé ... azt mondta-Matula bácsi, hogy itt van olyan o-
14. 

- Miféle olaj? 
• Ami égésre jó ... 

Az öregasszony összehuzta a szemét. 
• Vesd le az inget!  Atyaisten! - csapta össze a kezét* 

Hogy a nyavalya rázza ki a nadrágjából ezt a vén tekergőt, 
hát nem  tudott  szólni? 

- Nem volt ott, Nancsi néni, én meg  levetettem az inget ...' 
Hát több eszed lehétett volna néked is; hozom, hozom, való- 

di liliomolaj. 
- Szszszsz - ugrott még Tutajos -, ne nyomja, Nancsi néni! 
--'Alig értem hozzád. Akkor ugráltál volna, amikor levetetted 

az inget. Megállj, Matula, vén tökéletlen, rád adom a tisztát 

- Mondom, hogy Matula bácsi nem volt ött. Jó lesz már, Nancsi 

néni! 
- Bizd csak Icám, ez csodaszer:"Egy óra mulya már alig érzed. 
Sajnos, éz a jóslót nem vált`be. Egy óra mulya Tutajosunk fé-

lig sült hajótöröttnek érezte magát. 	' 
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A fogalmazás előkészítéseként az alábbi feladatokat végeztük 
el: 

- A' szépirodalmi szöveg egy-egy kifejezését elmondattuk köznyelvi. 
megfogalmazásban. 
Pl. 
"A nap mintha az égből és avizből egyszerre sütött volna." 

/Melegen sütött a nap, forrón tűzött a nap, csak ugy tüzelt és ége-
tett a nap./ 
Er ... ugy felég, hogy az eget is 'bőgőnek nézi." 

/Tutajos annyira felég, hogy bódult, bágyadt állapot lesz urrá raj-
ta, rosszul is lehet./ 
"Megáll j, I atula, vén 'tökéletlen, rád adom a ;tisztát .... " 

/sii'előtt a köznyelvi megfogalmazást kértük volna a tanulóktól, elol-
'vástattuk O.' Nagy Gábor könyvéből a "Ráadta a tisztát" szólás meg-

felelőjét:' ellátta a baját./ 	. 

- Megfigyeltettük áz indulatos, ugyanakkoriem bántó, olykor humoros 

hangvételt. 

- Kikerestéttiik azokat a mondatokat a szövegből, amelyekből kiderül, 

hogy mit érzett, mit álmodott Tutajos, miután leégett. 

- Közösen elkészitettük a fogalmazás vázlatát: 

I. Hova mentünk egyik nap Matulával? 

II.. 1. Iliért égett fel a hátam? 	 . 

2. Hogyan segitett rajtam Nancsi néni? 

III. Mit éreztem? 

Hadd mutassunk be egy fogalmazást! 

Sint hal helyett"sült gyerek" 

A Kis-Balatonnál nyaraltam a nyári szünetben. Egy szép napon 

kimentem a nádasba, hogy megtanuljak pecázni. 

- Finom  sült halat eszem majd vacsorára! - gondoltam. Az uszó 
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mozdulatlan volt. A nap izzóan perzselte a nádast is, engem is, e- 

zért levetettem az ingem, hogy lebarnuljak. Fél óra mulya olyan ve-
res lettem, mitt  a galagonya. Fájdalomtól meggyötörve értem haza. . 

- Hamar  megjöttél, öcsikém! - szólt Nancsi néni. 
Hm  ... izé, van egy kis leégésre való ... olaj? - hebegtem. 

- Leégtél, te vizparti csavargó? Rem lesz ebből sült hal evés! 
No, hozam a liliomolajat - mondta Nancsi néni. Be is kent az olajá-
val. 

•Lefekűidtem ,'s azt álmodtam, hogy parazsat szórnak. °a hátamra. . . 

Később azt, hógy izzó tük ugrálnak . hátamon. Kellemetlen volt a 

reggel és a rákövetkező napok is. 	 . 

Igy lett hát sült hal helyett belőlem "sült gyerek". 

Tólnay Imre 4.o.tan. 

- A bemutatást végző-személy_ ének megváltoztatása 
A "milyennek láttam gavroche-t7/Egy tudósító feljegyzése-

iből/" cimü leírás elkészítésekor "A kis hős" cimü olvasmányra tá-

maszkodtak a tanulók. Mivel beleképzelhették magukat egy tudósitó 

helyzetébe, aki szintén ott volt a barrikádokon, hogy.megörökitse 

az eseményeket, bemutassa, , emlékezetessé tegye egy-egy hős alakját, 

roppant érdekessé és életszerüvé vált számukra a feladat. A személy-

leirást /jellemzést/ ugy könnyitettük meg a tanulók számára, hogy 

előzetes feladatként aláhuzattuk velük - az olvasmányban a kis hős 

kiillő és belső tulajdonsáraira /cselekedeteire, beszédére/ vonatko-
zó szókapcsolatokét, mondatokat. Közösen alkottuk meg a vázlatot, 

miközben megegyeztünk abban, hogy a bevezetés ős a befejezés elbe-
szélő jellegü legyen. Felhívtuk a figyelmüket arra is, hogy mikor 

alkalmazzanak egyes szám első személyü igealakokat. 

Lássuk a vázlatot! 	. 
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I. Hol vettem észre először? 
II. 1. Mekkora gyerek volt? 

Milyennek láttam ruháját, haját? 
2. Hogyan szedte a töltényeket? 

Miért'volt vakmerő, engedetlen? 
III. Hogyan esett el? 

Hogyan őrzöm emlékét? 

III. Cselekvésen alapuló témák 
Először röviden arról szólunk, hogy mit mond az általános lé-

lektan a cselekvésről. 
A cselekvésnek /a tevékenységnek is mint a cselekvések összefüggő 
sorozatának és a mozgásnak is mint a cselekvés kisebb egységének/ 
központi helye van a pszichikus jelenségek között. A cselekvés ak-
tiv viselkedést feltételez, ami általában tudatos, bár egyes részei 
automatikusak is lehetnek. 
A cselekvés és személyiség fejlődésének az alapja és leghatékonyabb 
eszköze. A  cselekvés folyamatában /a tevékenységben/ az ember nem- 
csak a környezetét alakitja át, hanem közben önmaga is alakul. 

A tevékenység /a  cselekvés összefüggő sorozaté/ érzelmeket 
vált ki az emberből, ugyanakkor az érzelmek is - motivációs bázis-
ként - visszahatna tevékenységre. 	 . 
Nem lehet tehát közömbös számunkra az a tény, hogy a tevékenység 
miféle érzelmi folyamatokat ős állapotokat vált ki a tanulókból. . 
Következésképpen:kapcsolódott-e a tevékenységhez valamilyen élmény? 

Mint azt már  a II.'  fejezetben kifejtettük, egy-egy- élmény nemcsak 

konkrét tevékenységekhez /kirándulás, játék, munkadarab elkészité- 
se stb./ kapcsolódhat, hanem megjelenhet a tudatban'is, mint tuda-
ti-élmény /miiélvezet/. Pl. egy szinházi előadás vagy kiállitás meg-
tekintése, egy könyv elolvasása közben, illetve után. 

Gazdag élményanyagot kinálnak a közös játékok. Főként a harma- 
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dik osztályban választottunk egyet-egyet a fogalmazások témájául a 
testnevelés órán,' tizpercben, vagy a kisdobos foglalkozásón elját-
szottak közül. 

A játékok mellett a kirándulások is sok-sok élményt nyujtanak 
a tanulóknak. Mind a harmadik; mind a negyedik osztályban éltünk is 
a lehetőséggel.' /pl. "Kirándultunk", "Bakonyban voltunk"/ 

Az osztály életét érintő események közül pl. "Nálunk. járt a 
Télapó!", "Hóembert készitettünk", "Vidám farsang" /"farsangoltunk"/, 
"Uj kislány érkezett osztályunkba" cimmel iráttunk fogalmazást a 
tanulókkal. 	 . 

Ami az egyéni élményeken alapuló témákat illeti, kevesebb a 
tapasztalatunk .  Ezen a területen szeretnénk továbblépni. A tovább-
lépéshez kaptunk jónéhány ötletet a harmadik és a negyedik osztá-
lyos magyar nyelv és irodalom tanitásához készült tanmenetjavaslat- ` 

ból. /Összeállitották: Hernádi Sándorné és dr. Nagy J.JÓzseg, A Ta- 

nitó 1979. 8. sz., 1980. 6-7. sz./ Pl.  az előző napok otthoni élmé 
n_yeinek /"Velem történt", "éli meg ném történhet velem"/, , születés- ' 

nap,.névnap, : karácsonyi ) családi esemény, nyári valamint kisgyermek- 
kori élményeknek /"Érdekes kaland", "Először találkoztam a Télapó-
val", "Állatkertben voltam,, "Rossz fát tettem a tüzre"/ a leirati-

s 

 

a. 
Ime.néhány fogalmazás: 

Mit formál a papiros? 

A tanitó néni tintát csepegtetett a papírlapra. Összehajtot-
tuk a papirost.' Száradni hagytuk. Egy kis idő mulya megnéztük. Na-

gyon érdekes figurák jöttek ki. Elkezdtünk kacagni. Nekem fát áb - 

rázol! - mondta Pista. ]n pedig koronát látok! - vágott közbe Kati .. 

Kovács Ágnes 3. o .tan. 



71 

De furcsa volt! 

A papirosokra tintát csepegtettek és összehajtottuk őket. Rö-
vid ideig száradtak, majd megnéztük a lapokat. - Milyen érdekesek!-
mondja Pisti, - Egy korona! - harsogja Laci, Az enyém egy király 
csontvázát ábrázolja fejdisszel együtt .  Mennyit nevettünk! . 

Igen-igen örültünk az uj játéknak, 

Wappel Monika 3. o, tan, 

Mi van a papiroson? 

Egy kis tintát csepegtettünk a papirunkra. Aztán összehajtva 
letettük a padunkra. Néhány perc mulva megszólalt Gréti néni:. 
- Kész! Kinyithatjátok! 	 . 
Mi izgatottan hajtottuk szét a papirosokat. 	. 

- Nini, micsoda  pók! - Az enyém meg egy bohóc! 	. 

Nagy volt a nevetés. 	 x 

Dalnoki Áron 3.o.ten. 

Vidám farsang 

A rajfarsangot febr. 25-én rendeztük meg. Az osztályt feldi-
szitettük lampionnal, szerpentinnel és virágfüzérrel. 

Én cigánylánynak öltöztem. A virágmintás szoknyám a bokámig 
ért. Ugyanolyan anyagból készült 'a bluzom is. Ríaaás cigánykendőt 
kötöttem a derekamra. A fejemen édesanyám parókája volt,  amire  pi-

ros szegfüt tűztem. Karkötő és lánc diszitette a karomat és a nya- 

kamat. A fülemre nagy függőket csiptettem. Csörgős karikát tartot-
tam a kezemben. 

A jelmezek megbeszélése után következett a tombola sorsolása 

a tornateremben. Nekem sajnos nem volt szerencsém, azonban a zsák-
bamacskán egy kutya alaku faragót nyertem. 

Az osztályban folytattuk a mulatozást. Ettünk, ittunk és tán- 
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coltunk. Jól éreztem magam, csak azt sajnálom, hogy rövid ideig 
tartott a farsangi bál. 

Bai Monika 4.o.tan. 

Uj kislány érkezett 

Gréti néni egyik nap bejelentette, hogy egy uj kislány érke-
zik hozzánk. Azt is elmondta róla, hogy milyen tanuló, melyik is-
kolából jön és mi a neve. Nagy izgalommal vártuk Enikőt. November 
26-án meg is érkezett. Nagy örömmel felkisértiik'az osztályba. Ké-
sőbb megmutattuk uj pajtásunknak az iskola helyiségeit. 

Enikő hamar beilleszkedett közénk. 

Czákó Gábor 3.o.tan. 

A cselekvöleg és érzelmileg átélt események megfogalmazása a-
zonban megfelelő  nyelvi elökészitettség nélkiil ' nem biztos, hogy kel-
lő eredmény eléréséhez vezet. Az élményhatást nemcsak ugy érhetjük 
el, hogy érdekes vagy élményszerit témát választunk, hanem ugy is, 
ha a tanulókat megtanitjuk a gondolatok értő befogadására. Ha kia-
lakitunk bennük egy bizonyos fajta fogékonyságot a különböző gondo-
lattartalmak iránt, akkor a gondolatok bizonyára válaszra lelnek 
bennük. Ezt segiti az értő szövegelemzés. 	 . 

Végül, de nem utolsósorban lényeges szerep jut a tanitó szemé-
lyiségének, magatartásának. Annak is, hogy hogyan tűzi ki a tanu-
lók elé a közelebbi vagy a távolabbi célt, milyen hőfokon képes egy-
egy izgalmas témát átadni a tanulóknak, hányféle példát, mennyi va-
riációt tud felvonultatni. Legyen fogékony ő is, tudja, hogy mi ér-
dekli, foglalkoztatja tanulóit. 
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3. Hatékony k é p e a e é g f e j l e s z t é s  

A fogalmazástanitásnak, mint az anyanyelvi nevelés egyik fon-

tos részterületének sem lehet más a célja, mint a tanulói személyi-

ség fejlesztése. Igazat kell tehát adnunk dr. Orosz Sándornak, aki 
a következőket állitja: j... olyan tevékenységnek tekintem a fogai- 

mazástanitást, amely kettősfő funkciót tölt be: egyrészt a nyelvi 
kifejezés eszközrendszerével látja el a  tanulókat,  másrészt maga'is . 

egyik eszköze annak a személyiségfejlesztő munkának, amelynek ered-

ményeként olyanná fejlődik a tanulók személyiség e , hogy ' legy'en nit 
kifejezniük a birtokba vett  eszközrendszerrel. " 1  

A személyiségfejlesztésben középponti szerepe  van  a képességek  
kibontakoztatásának. Iménti állitásunkkal azonban nincs szándékunk-

ban lebecsülni az ismeretek, a miivelődési javak elsajátitásának fon-

tosságát. Ismeretek nélkül ugyanis nem lehét megvalósitani a tanu-
lók képességfejlesztését, a személyiségformálást. Az ismeretszerzés 
és a képességfejlesztés közötti összefüggésre ̀ mutat rá Nagy Sándor ._ 
a következőkben: 1°Bármennyire fontos részfunkció i s  az iskolai , ta-
nulásban az ismeretszerzés, nem lehet karszereinek tekinteni a tanu-

lást csupán ismeretszerzésre redukáló vagy , az ismeretszerzést öncé-

luau  előtérbe áállitó felfogásokat? . az ismeret-  /információ-/ szer-.  

zés és annak feladatmegoldásokra való transzformálása csak akkor 
kapja meg megfelelő sulyát és pedagógiai, összefüggéseit, ha képes-

ségfejlesztő t  személyiségformáló vetületükben közeledünk hozzájuk. . " 2  

Ismeretes, hogy az ember semmiféle képességgel . nem születik. .. 

Az ember adottságokat /anatómiai-fiziológiai szerkezet/ örököl elő- , 

deitől, amelyek bizonyos lehetőségeket, jelentenek értelmi fejlődé-

séhez. Az adottság tehát peak feltételt, lehetőséfet jelent. A kör- 

nyezeti hatás és a nevelés következtében a me gismerő  lelki folyama-

tok /érzékelés, észlelés, emlékezet, képbelet, gondolkodás/ bizo-

nyos mennyiségi halmozódás és sajátos szerveződés után minőségi ug- 
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résként létrehozzák a személyiség egyik tulajdonságát: a képességet. 
/A képesség valamilyen társadalmilag hasznos tevékenység sikeres elv 
végzésére teszi alkalmassá az embert./ A kialakult képességek pedig 

visszahatnak a lelki folyamatokra és meghatározzák azok szinvonalát. 

Igy szerveződnek elválaszthatatlan egységbe az öröklött és szerzett 

tényezők, . 

A marxista pszichológia szerint a  képességek csak a nekik meg- 

felelö tevékenységek célszerit gyakorlásával alakulhatnak ki. Ebből 

az következik hogy "... a képességek fejlesztése kivétel nélkül min-

den esetben gyakorlati tevékenységet igényel."3 A képességfejlesz-
tés feladatait igen következetesen elsősorban a tanitási órákon kell 

megoldanunk. Erről Lónárd Ferenc igy ir: "A jövő iskolájának ered-
ményességét nagy mértékben az dönti el, hogyan tudjuk megvalósitani 

a.tanulók,képességfejlesztését a tanitási órákon." 4  Köztudomásu, az 

a tény is, hogy maguk a tantervi témák semmilyen képességet nem fej-

lesztenek ki. Csak  az optimálisan megválasztott nevelési-oktatási 

módszerek segitségével valósithatjuk meg teljes mértékben a tanulók 

képességfejlesztését. 
A fentiek alapján a fogalmazástanitás korszerttsitésében a mo- .. 

tivációs bázis kialakitá.sa mellett ;fontosnak tartjuk a hatékony ké. - 

pességfejlesztés elvét is. Bebizonyosodott ugyanis, hogy a fogalma-

zótevékenységet egyáltalán nem tekinthetjük "fogalmazási készség-
nek". Igaz, hogy  egyes részmitv .eletei, mint pl. a szerkesztés, a ta-, 

golás /pl. a levél részei/, egy-egy nyelvi kifejezés /pl. a vélemény-
nyilvánitás nyelvi formái/ automatizálhatók. A fogalmazótevékenység 

azonban. elsősorban képességbeli tényezőkön alapszik. A fogalmazótea . 

vékenység rendkivül összetett jelenség. Szerepet játszanak benne a 

tanult ismeretek, személyes tapasztalatok, gondolkodási műveletek, ..• 

képzelet, érzelemvilág, akarat, irányultság, a nyelvi készségrend- 
szer /artikuláció, strukturák, iráskészség, helyesirás/, a fogai- 
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mazástechnika. /Orosz 3., 1972./  
A képességek közül elsősorban a megfigyelő-, a gondokodó.,.a . 

kreativ- és a kommunikációs /pl .. a beszéd, a szövegértő olvasás/  

képességek formálását kezeltük kiemelt feladatként. Persze  gondot  

forditottunk a többi képesség fejlesztésére is, mert a képességek . 

szoros kapcsolatban állnak egymással. Egyik fejlődése visszahat a  

másikra, elösegitve annak kibontakozását.  
Egy-egy képesség fejlesztésének lehetőségeit az alábbiakban  

külön-külön mutatjuk be. A gyakorlatban azonban nincs ilyen ezigo-- . 

ru elkülönülés. Helyesen akkor járunk el, ha a képességfejlesztés  

során is érvényesitjiik a komplexitást.  

A megfigyelőképesség fejlesztése  

A képességek közül az alakuló megfigyelőképesség a legalapve-

tőbb, hiszen a megfigyelés alapozó szerepet tölt be a megismerésben:  

/Kelemen L., 1968./ "Az igazán komoly megértés és fogalomalkotás . 

csak nagyon alapos és differenciált szemléletre épülhet. 05 Amegfi-

gyelőképesség azonban Spontán módon nem ,  fejlődik megfelelően. csak-  

is a tudatos, a tervszerü fejlesztő munka hozza meg  a kivánt eré  
ményeket. Ebben a munkában nagy szerepet játszanak aó megfigyelé-

si szempontok.  
A megfigyelőképesség fejlődését biztositottuk azáltal, hogy a tanu-  

lóknak gyakran adtunk megfigyelési  szempontokat. A jó megfigyelési  
szempontok a fontosra, a lényegesre irányitják a  tanulók  figyelmét,  

lehetővé teszik a szándékos, a tervszerü`éS tudatos észlelést. U-

gyanakkor segitééget nyujtanak a részletek kiemeléséhez, szelektá-

lásához,a tapasztaltak szóban, vagy irásban történő megf ogalmazá-  

sához is. A megfigyeltek azonban nem maradhatnak még a tapasztalás,  

az első jelzőrendszer •szintjén, hanem azokat a fogalmi áltaiánósf  

tás.és megértés, a második jelzőrendszer szintjére kell emelni a  

nyelvi megfogalmazás segitségével. /Kelemen.L., 1968./ Ezért a  
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megfigyelés eredményeit - leginkább szóban, néha írásban - elmon-
dattuk /leirattuk/ a tanulókkal. "Ha valamit nem fejezünk ki szóban, 
azzal a kockázattal .is.számolnunk kell, hogy. ténylegesen nem  értjük  
meg. 4@ 6  Azonban a szó, .a beszéd ')nagy veszedelmet'! is jelenthet, ha  
mögötte a gyermek számára nincs jeletés. "Ugyanakkor azonb an  - ha 
megfontolt, megértett, tapasztalathoz kötött - az ember leggazdagabb 
gondolkodási és érintkezési eszköze."7 A megfigyelés igy válik belső-
vé ős a tanuló igy jut el odáig, hogy önálló tanulás közben tervezni 
i$ tudja saját megfigyelését. 	. 

. 'A  szóbeli  és irásbeli fogalmazás tanitása során a-tanulók meg-
ismerkednek a fogalmazás "törvényeivel" is, amelyek  nem  azonosak a 

,•nyelvtan törvényeivel, de ismerettik szükséges, mert a mondanivaló 
igy lesz nyelvileg helyénvaló. 8  Igy tudatosodik _a  tanulók ösztönös 
/tudat alatti szabályokkal rendelkező/ szóbeli-,és irásbeli 
használata, igy lesznek igazán képesek saját és mások ~'miiveinek" 

elemzésére, értékelésére. Szükséges, tehát, tanítanunk a fogalmazás-
technikát /fogalmazási müveleteket/, különben megbomlik az,egyen-
sully a tudattartalom és a kife jezéstechnika .között. /Orosz S. 1 1972./  

A megismert fogalmazástechnikai ismeretek tehát szabályozó funkciót 
töltenek be a tanulók szó- és irásbeli tevékenysége közben.' 

Az alábbiakban a fogalmazástechnikai ismeretek felfedeztetése 
kapcsán mutatjuk be a megfigyelőképesség fejlesztésének lehetősége- 

it. 	
. 	 . 

Harmadik. osztály  

A, 	v elején átismételtük a mondatokrói,'a  mondatok  tartalmi kap. 

csolatáról az első, második osztályban tanultakat. 
Fekete István:' uk cimü könyvének rövid részlete alapján elevenitet-

tük fel a mondatok  helyes  összefüzésének, egymáshoz illesztésének a 

módját. 	 ' 

Igy: 
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a, A részlet bemutatása, elemzése: 
Megfigyelési szempontok: Miről szól? Hogyan kapcsolódnak az a-
lábbi részlet mondatai?  

"Kag felkapta a tyukot, ős szélsebesen rohant a rókavár felé, 
Futtában aggódva látta, hogy a vadász s a kutya csapája egyene-
sen oda visznek...'A rókavár közelében lelapult, mert a rókák 
nem rohannak vakon még saját  otthonukba  se. Szemei átkutatták a 
környéket, de semmi gyanus'nész, sem mozdulat  nem  hallatszott. 
Óvatosan csuszott a :  barlang szája felé." 

Miről szólt a részlet? Mondjátok el! 
Keressük meg a nesz és a csapája szavakat a  Magyar értelmező ké- 
ziszótárban! Olvassuk el, mit jelentenek! /Szóértelmezés, 'á fo-
galmi jelleg erősítése./ 
Hogyan kapcsolódnak a szöveg mondatai? /A mondatok ugy kapcsolód-
nak egymásba, mint a Láncszemek. Mindegyik 'kapcsolatban van az 
előzővel és az utána következővel is./ 

b, A cselekvéssor mozzanatainak me fi yeltetése, ,,igék, szószerkeze- 
tek kikerestetése, hangulatuk  megéreztetése: 
Keressük ki azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek a fenti e-
semény egyes mozzanatait jelölik! Kiemelés aláhuzással: felkap-
ta, szélsebesen rohant, aggódva látta, szemei átkutatták a kör- 
nyéket, lelapult, óvatosan csuszott. 
Olvassátok el még egyszer a részletet! Figyeljétek meg, miféle 
hangulatot ébresztenek ezek a szavak, szókapcsolatok! 
/Néhány tanuló meghallgatása./ 	. 

A mondatok egymáshoz illesztésekor nagyon gyakori hiba a 6-10 
éves tanulók beszédében, irásában a felesleges szóismétlés. Mege 
lőzége érdekében - év elején - tudatositottuk elkeriilhetőségét és 
módjait. Előbb arra alkalmas szemelvényrészleteket figyeltettünk 

meg, azután pedig hibás szöveget javittattunk, majd hiányos szöve- 
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get egészittettünk ki a•tanulókkal. 
Példák .a fent emlitettekre: 
Ime az első: 
Megfigyelési szempont: Hogyan  kerülte el Fekete István a fe-

lesleges szóismétlés? 	. 

"A patak vályujában,mózgott egy kis szél, és Vuk szőre felborzoló-
dott örömében, mert a szimatok közt ott volt lás meleg, erős illa-
ta is, Telem is gondolt már Unkára. A vadászat izgalma  vakmerővé tet-
te a kis rókát. Igaz, Nyaut elugrasztotta, de most megmutatja Ka-
raknak, hogy nem ügyetlen," 

/Fekete István: Vuk/ 

A-részlet elolvastatása után ismét megfigyeltettük a 2-4. mon- 
datot. Egy kis segitséggei a tanulók felismerték a megoldás módját: 
az iró a 2., a 4. mondatban elhagyta  Vuk nevét, a 3. mondatban pe-
dig más szót /róka/ használt. 

Lássuk a második példát! 	 . 
Uegfigyelési szempontok: Mely szavak ismétlődnek az alábbi fo-

galmazásrészletben? Milyenné vált a felesleges szóismétlés következ-
tében? 

Jancsi sárkányt csinált. Először megcsinálta a sárkány vázát, majd 
bevonta papirral. Különböző szinü papirokból keskeny csikokat csi-
nált, és ügyesen megcsinálta a sárkány farkát is. Legutoljára hosz-
szu zsineget kötött a vázhoz erősített három szál zsinórnoz. 

Válasz a megfigyelési szempontokra: . 

- ismétlődő szavak: sárkány, csinál 

- a szöveg tulságosan egyhangu 

A fogalmazásrészlet kijavitása előtt megbeszéltük, hogy furcsán 

hangzik a  csikokat csinált  szókapcsolat. Helyesen: csikokat nyir, 
vagdal, vág. Majd rokon értelmü szavakat gyüjtettünk a csinál szó- 
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hoz. /Pl. csinál ,, készit, eszkábál, tákol, alkot, tesz, dolgozik./ 
Javitás közben tudatositottuk, hogy a szavak helyes megválasztását 
a tartalom /gondolataink/, a mondat- illetve a szövegkörnyezet ha-
tározza meg. . 

Ime a kijavitott fogalmazásrészlet: 

Jancsi sárkányt csinált. Először elkészitette a vázát, majd bevon-
ta papirral. Különböző ezinii papirokból keskeny csikokat vagdalt, 
és ügyesen kialakította a sárkány farkát is. Legutoljára hosszu zsi-
neget kötött a vázhoz erősitett három szál zsinórhoz: 

hadd mutassuk be 'a harmadik példát,is! 
Megfigyelési szempont: Mely szavak illenek leginkább az alábbi 

hiányos szövegbe? 
Válaszd ki a legmegfelelőbbeket és egészitsd ki velük a mondatokat! 
Szavak: csinál, készit, alkot 	' 

rak, épit, emel 
óv, védelmez, őriz 
ellát, védelmez, törődik, gondoskodik 

s'Hogy a farkas vackot 

  

, a madár fészket 	 , 

  

könnyü elképzelni. De hogyan 
hal, hiszen fészket a vizben 
védelme, őrzése is nehezebb, 
ezen rendkivüli módon   

	  kicsinyét a vizben élő 
alig lehet 	 , a kicsinyek 
mint a szárazföldön. Mégis sok hal egé-

ivadékairől. °' 

/Holdas 3.-Szecskó P.: Fészkek, oduk, 
bölcsők. Bölcs Bagoly sorozat./ 

B, A ciin és a  tartalom  kapcsolatának, jó cím jellemző vonásai-
:nak tudatositásakor is olvasmányokat, fogalmazásokat vizsgáltattunk. 

Tényanyagul a következő., már ismert olvasmányokat választottuk 
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- az ismeret tartalmi,j,egyeinek feltárásához: 
I yás király és a varga 
Kilencven méter mélyen 
Reggeli rohanás /Olvasókönyv 2. osztály/ . 

A sánta kiscsirke története 
- az ismeret  formai  jegyeinek feltárásához: 

Kinizsi 
A medvék eredete 
Az égig érő paszuly 
Egy külföldi követ levele Mátyás király visegrádi pa-
lotájáról 
A vödör és a kut 
Ne bántsd a békát! 
A cinege cipőj'e' 
Mit  beszél a papiros? 	. 

A fogalmazástechnikai ismereteket csoportmunka keretében tuda-
tositottuk. Az önálló munkához a tanulók feladatlapon kapták meg az 
utasitásokat, illetve a megfigyelési szempontokat. 

Az egyes csoportok feldatlapjai: 

A, csoport 

A cim 

1. Bizonyára megfigyelted már, hogy minden irásmünek /olvasa-
mánynak ,, fogalmazásnak / van cime. 	 . 

2. Válassz ki . egy olyan olvasmányt, amelyet már olvastatok, 
és ird le  a ciniét! 

3. a, Lapozd fel a  Mátyás  király és a varga cimü olvasmánynál 
a könyvedet! 	. 

b, Mit tudhatunk meg az olvasmány ciniéből? Gondolkodj! 	. 

c, Egészitsd ki  az alábbi mondatokat! 
Az olvasmány cime elárul valami fontosat arról, amiről 

Ez a cim kifejezi a  szereplők 	 

0 
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4. flilyen a jó cim? Vizsgáld meg a következő cimek hosszusá-
gát! Egészitsd ki a hiányzó megállapitásokat! 
Kinizsi 	- egyetlen szó 
A medvék eredete 	- 	  

Az  égig érő paszuly 	- 
5. Karikázd be az igaz állitás előtt álló betűt! 

a, A jó cim rövid. 
b, A jó cim többnyire rövid. 

A másik három csoport feladatlapjairól csak az eltérő felada- 
tokat mutatjuk be. 

B, csoport 

3. a, Lapozd fel a Kilencven méter mélyen cimü olvasmánynál a 
könyvedet! 

b, Hit tudhatunk meg az olvasmány ciméből? Gondolkodj! 
c, Egészitsd ki az alábbi mondatokat! 

Az olvasmány cinre elárul válami fontosat arról, amiről 

Ez a cim kifejezi az események 	 

C, csoport 

3. a, Emlékezz vissza a Reggeli rohanás cimii 2. osztályos ol-

vasmányra! 

b, Mit tudhatunk meg az olvasmány ciméből? Gondolkodj! 
c, Egészitsd ki az alábbi mondatókat! 

Az olvasmány címe elárul valami fontosat arról, amiről 

Ez a cim kifejezi az események 	 

4. Milyen a jó cim? 
Miire utalnak az alábbi cimek? Beszéld meg a társaiddal! 

a, A vödör és a kut 	c, A cinege cipője 

b, Ne bántsd a békát! 	d, Hit beszél a papiros? 

Mely cimek keltik fel az érdeklődésedet a fentiek közül? 

Karikázd be az előttük álló betüt! 
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5. Melyik állitás fejezi ki a legpontosabban a jó cimre vo-
natkozó megállapitást? Huzd alá! 

A jó cim érdekes. 

A jó cim valami lényegesre utal, érdeklődést kelt. 

D, csoport 

3. a, Lapozd fel A sánta kicsirke története cimű olvasmánynál 
a könyvedet! 

b, Mit tudhatunk meg az olvasmány ciméből? Gondolkodj! 
c o  Egészitsd ki az alábbi mondatokat! 

Az olvasmány cime elárul valami fontosat arról, amiről 

	

Ez a cim kifejezi a főszereplő 	 

4. Mit kell tudni a cim helyesirásáról? Figyeld meg az alábbi 
cimek első szavának kezdőbetűjét és mondat végi irásjelét! 
A vödör és a kut 

Ne bántsd a békát! 

Mit beszél a papiros? 

A cinege cipője 

5. Egészitsd ki a következő megállapitást! 

A cimeket 	 kezdőbetűvel irjuk. 

A ciniek után a 	 nem, de a 	 

a 	. jelet kiírjuk. 

A cim formai ismérveit vizsgáló csoport munkájának ellenőrzé-

se során nem feledkeztünk meg az ellenpéldáról sem. Az "Egy külföl-
di követ levele Mátyás király visegrádi palotájáról" cim megfigyel-

tetésével a kivételek /hosszu cim, nagy kezdőbetű a cim belsejében/ 

előfordulási lehetőségét tudatositottuk. Ezt mindig megtettük annak 

érdekében, hogy a tanulókat rugalmas, a felső tagozatban is bővit-

hető fogalmazástechnikai ismeretIchez juttassuk. 

Az egyes csoportok munkájának /a cimmel kapcsolatos fogalmazás-
technikai ismeretek/ számonkérésével és ellenőrzésével párhuzamosan 

és 
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kialakitottuk a tábla képét. . /Meggyorsitja a munkát, ha az általá-
nositást a tábla helyett előre felirjuk fóliára, s fokozatosan fel-

fedjük./ 

Lássuk a kialakitott fogalmazástechnikai ismereteket' 

A jó cim valami l é n y e g e s r e utal, érdeklődést kelt, 

többnyire r ö v i d. 

A cim kifejezheti 

- a szereplők 

nevét /beosztását/, t u l a j d o n a á.g á t o  

- az események 

h e l y é  t, i d e j  é t. 

A cimeket nagy  kezdőbetűvel irjuk. A cim után pontot nem, de 

a kérdő- és a felkiáltójelet kiirjuk. 

C, Az elbeszélés fogalmát olvasmányok, olvasókönyvön kiviili me-

sék, előző évi fogalmazások megfigyeltetésével és elemzésével ala-

kitottuk ki a 3. osztályban. 

Hogyan? 

Olvasókönyvön kivtili. ismert mese elemzése: 

a, A "Sűndisznócska.lovagol!,cimü mese /Móra F.= A hatronygyosi ka-

kasok. Mára Könyvkiadó,. ]3p. , . 1973. / felelevenítése: 	.. . . 
Mit irt- le. Móra. Ferenc. a mesében? Kik. voltak a szereplői? 

Móra F. leirts: 
- hogyan járt tul az okos sündisznó a hiu és hiszékeny mackó e-

szén. 

- a mackó és a sündisznó történetét. 

- a mackóval és a sündisznóval történteket. 

Eseményeket irt le. 

A mese' szereplői: mackó bácsi, a két cinegemadár és a sündisznócs-

ka. 

b, A mese eseményeinek felismertetése, elmondatásuk egy-két mondat- 
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tal: Hány képben tudnád lerajzolni a mesét? /Vélemények meghall:-

gatása./ 

Szedjük csokorba a mese eseményeit! 

1. kép: Két cinegemadár beszélgetett a faágon. Meghallotta ezt 

mackó bácsi. 

2. kép: A meve felkereste a sündisznót. Kivallatta. 

3. kép: Elindultak, egymás mellett baktattak. 

4. kép: A sün elbujt a bozótba, a medve egyedül kullogott. 

5. kép: A sün csellel meglovagolta a medvét. A cinegék meglátták, 

és kinevették a hiszékeny és hiu mackót. 

6. kép: A mackó szégyenében a barlangjába bujt. Sündisznócska pe-

dig jóizüén elfogyasztotta  egérpecsenyéjét. 

Előző évi fogalmazás elemzése: 
a, A fogalmazás bemutatása /fóliára irtuk/, elemzése: 

Megfigyelési szempontok:  Miről  irt a fogalmazó? Hány szereplője 
van a történetnek? 

Egy lufi története 

Egy napon apuval elmenttink sétálni a városba. Hirtelen meg-

pillantottam egy nénit, 'aki azines lufikat árult. 

- 'Apu, vegyél nekem egyet!'- kérleltem édesapámat. . 

- Veszek - mondta. 
Ugy is lett. Boldogan fogtam meg a piros lufit. Vidáman játszadoz-

tam vele. Futkároztam ide-oda. 

- Jaj! - kiáltottam. A szél elragadta tőlem a léggömböt. Elszontyo- 

lodtam. 
De apu ezt mondta: 

- Ne légy ezomoru! Legközelebb  jobban vigyázol majd a lufira. 

Velősy Tamás 3.o.tan. 

b, Válasz a megfigyelési szempontokra , : 

- a .
fogalmazó az édesapjától kapott lufi történetét irta le. 

- a történet szereplői: az apa, a fia, a lufi és egy néni. 
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c, A "SŰndisznócska lovagol" cimii mese összehasonlitása az alábbi  

leirással: 

Megfigyelési szempontok: Miben hasonlitanak? Miben különböznek? 

A barnamedve 

Európa legnagyobb ragadozó emlősállata. Másfél méter magasra is 

megnő,.kb. 2-3 q sulyu. Bundájának szine a fakósárgától a feketéig, 

testnagysága táplálkozási viszonyaitól függően változik. 
Főleg növényeken pl. bogyókon, erdei gyümölcsökön, veteménye- 

ken -zsenge babon, tejes' kukoricán - él. Megeszi a hust: a halakat, 

sőt a hangyákat sem veti meg. Néha egy-egy példány rákap a háziálla-
tokra is. 

A kemény tél beálltával kidőlt fenyők ald vagy sziklaodukba 

huzódik, és többé-kevésbé folyamatos' téli álmot alszik. Januárban-a 
nőstény 2-3, néha több, nagyon fejletlen bócsot fial, melyekkel csak 

a  tavasz beálltával jön elő a'vackából. 

Az emberre általában nem  veszélyes,  de bocsai védelmében, vagy 

ha megszoritják, bizony; nekitámad. 
A barnamedvét kisebb-nagyobb megszoritásokkal, de általánosan 

vadásszák. A medvebunda és a hatalmas medvekoponya kivánatos vadász-

trófea. 
/,Patay.L.: Vadak cimü könyve nyo-

mán. , Buvár zsebkönyvek, Móra / 

Hasonlóslág: á meséből és."A barnamedve" cimii szövegből is meg-

ismertünk valamit  a  medvével kapcsolatban. 
Különbség: a meséből megtudtuk, hogyan szégyenitette meg a sün-

disznó a medvét. Eseményeket tartalmazott. "A barnamedve" cimü szö-

veg pedig bemutatja, leirja, hogy milyen a barnamedve. Ez nem 

elbeszélés. 

d, Általánositás: 	 . 

Azokat az olvasmányokat, fogalmazásokat, amelyekben eseményeket 
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mondunk el, irunk le, elbeszélésnek nevezzük. 

Negyedik osztály 

D, Az- elbeszélés fogalmának bővitésekor már ismert olvasmányok, 

mesék elemzésével megbeszélteik a tárgyalás bel ső tagolásának szem-
pontjait. 

Igy: 	. 

a, Problémafelvetés: 

Mely szempontok alapján tagolhatjuk az elbeszélés tárgyalását? 

Vizsgáljuk meg! 

b, A három kivánság, cimti népmese  /0lvasókönyv 4.o./ tárgyalásának  
elolvastatása, elemzése: 

Hány részre tagolnátok a mese tárgyalását? Miért? 
Mitől  meddig tartanak az egyes részek? Hogyan jelölték irásban? 

Megoldás: három részből áll a tárgyalás. 	. 

A részek kezdete és vége: 

"Egyszer egy este ... hogy teljesedik." 

"A szegény ember ... levenni nem lehetett." 

"Hej, uramteremtőm ... szép ház  is." 

Indoklás: a tárgyalás első részéből megismertük a szegény ember-

nek és a feleségének első kivánságát, a második részből megtud- 

tuk, hogyan hiusult meg második kivánságuk, a harmadik részben 

pedig kideriil a legutolsó kivánság. 
Részáltalánositás: a második illetve a harmadik részben ujabb 
fordulattal /a kolbász a szegény ember orrára nőtt, majd leesett 

róla/ ismerkedtünk meg. 
Ezt a külső forma - bekezdés - is jelöli. 

c, A csillagszemű juhász cimü népmese /Olvasókönyv 4.o./ belső ta-

Lolásának megfigyeltetése: 	 . 

Minek  alapján . tagolódik a mese fő része? Hova került a csillag-

szemei juhász először, másodszor, harmadszor? Mit igért neki a 

király először, másodszor, harmadszor? 	 . 

Megoldás: 
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- a fehér medve tömlöcébe 

- a tiz óriás sündisznó tömlöcébe 

- a száz kaszával kirakott kutba 

ezüsterdőt 

- aranyvárat 

gyémánttavat 

Részáltalánositás: a mesében gyakran változott az események szin-
helve, uj bekezdéssel jelölték. 

d, Az öreg_ halász ,és nagyravágyó felesége cimü népmese f©lvasókönyv 

4.o./ belső tagolásának megfigyeltetése: 
Minek alapján tagólódik ennek a mesének a fő része? 

Figyeljétek meg a tárgyalás egyes részeinek /mozzanatainak/ tar-
talmát! Miről szólnak? 
Hasonlitsátok Össze egy-egy rész végét és a következő rész ele-
jét jelölő mondatokban az igék idejét!  
P1.: 

"Hát az Öreg halász a nagy könyörgésre a pontyot visszaen-
jzedte a tengerbe., 

Hazamegy, kérdezi a felesége:" 	:. 

Vagy: 	. 

"Visszaballagott a halászember 'a tenger partjára ... 
Kisvártatva felbukkan a ponty, és megszólal:" Stb. 

Részáltalánositás: a mese tárgyalásának minden egyes részében 
u abb ondolattal ismerkedtünk meg, más időben folytatódott az 
esemény, uj bekezdéssel jelölhetjük. 

e, Á.italánositás /válasz a problémafelvetésre/: az elbeszélés tár-
gyalását általában akkor tagoljuk, ha fordulat következik be az 

eseményekben, ha megváltozik a színhely, ha az esemény más idő- 

ben folytatódik. 	 . 

A tárgyalás részeit ui bekezdéssel jelöljük. 
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E, Közismert, hogy a jó fogalmazás alapja a 1ó vázlat. A vázlat 
az anyag elrendezésének eredményeként jön létre. Vagy irodalmi sze-
melvényekből állitjuk össze utólag./reproduktiv vázlat/, vagy pedig 
fogalmazásokhoz előzetesen /produktiv vázlat/. Mindkettőnek ugyan- 
az a lényege: egy téma felépitésének, a gondolatok helyes kifejtésé-
nek a terve. /V.ö. Hoffmann Ottó: Mondatszerkesztés, szövegalkotás. 
Tankönyvkiadó, Bp., 1978./ 

Annak érdekében, hogy tanulóink képesek legyenek fogalmazásaik-
hoz elözetesen vázlatot késziteni, megfigyeltettük és elemeztettiik 
néhány olvasmány kész vázlatát. A kész vázlatok vizsgálatával tuda-
tositottuk bennük a vázlat tartalmi, formai  jellemzőit. /Ezt - a mun-

kát az olvasásra, szövegelemzésre, szövegértésre szánt:örákon is el-
végezhetjük./ A célunk mindenképpen az volt, hogy. a tanulók ne csak 
jő reproduktiv, hanem jő produktiv vázlatot is tudjanak késziteni. 

Az alábbi órarészlettel azt is szeretnénk érzékeltetni, hogy 
a megfigyelőképesség fejlesztésével párhuzamosan hogyan,inditottunk 
meg alapvető gondolkodási műveleteket /összehasonlitás: hasonlósá-
gok, kiilönbözőségek megláttatása/ a megfigyelésben, hogyan váltot-
tunk ki közvetlen érdeklődést /értelmi motiváció problémafelvetés-
sel/az ismeretek elsajátitása iránt. 	. 

1. Problémafelvetés: 
Mi szúkséges a jó fogalmazáshoz? /A tanulók meghallgatása. Pl. 
jó téma, anyag, a tartalomnak megfelelő szóhasználat stb./ 
Gondolatainkat, a fogalmazás anyagát el is kell rendeznünk. 
Mi segit ebben a munkában? /A vázlat./: 
Tudjátok-e: 	. 
- mit mutat meg a vázlat, mit jeleznek az egyes vázlatpontok? 
- milyen a jb vázlat? 
- hányféle f ormó j a van? 
- miért hasznos, ha a fogalmazás előtt elkészitjük? 

2. Előbb vizsgáljuk meg már ismert olvasmányok készvázlatát! . 
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3. t2ár ismert olvasmányok /népmesék, mondák/ vázlatának vizsgálata:  
a, teás király meg az igazmondó juhász cimü olvasm:in vázlatá-

nak elemzése: 	 . 

Megfigyelési' szempontok: Plit mutat meg a vázlat?  it  jeleznek  
az egyes vázlatpontok?  

fátyás király meg az igazmondó juhász  

1. A két király fogadott. 	 . 

2. Nem tudta a burkus király kincsekkel megvesztegetni a j .u-

hászt.  

3. A leánya a kezét adta a bárányért. 	 . 

4. A juhász nem hazudott.  
/Olvasási feladatlapok 4.o./  

fiegállapitás:  
- Ez a vázlat megmutatja az olvasmány, a történet forduló-

pontjait.  

- Az egyes vázlatpontok jelzik, hogy egy-egy részben miről  
van szó. 	. 

b,  A kisnyul cimit o 	mány vázl~  atán meg ak 	figyeltetése 
Megfigyelési szempontok: Miben hasonlit az előző vázlathoz? 

Miben különbözik attól? 

A kisnyul 
1. Miért nem érte el a kienyul a csengettyüjét?  

2. Mire kérte a fejszét, a követ, a patakot, az ökröt, a mé-
szárost és a balhát?  

3. Hogyan került vissza hozzá a csengettyii?  

Hasonlóság: 	' 

- Megmutatja az egyes részeket hasonlóan az elsőhöz; a vázlat-
pontok jelzik, hogy miről van szó az adott részben.  

Különbség:  
- Az utóbbi vázlat az előzőhöz képest .csak három vázlatpon-

tot tartalmaz; nem kijelentő-, hanem kérdő mondatokból áll.  
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c o  A csillagszemű juhász cimü olvasmány vázlatának elemzése: 

Megfigyelési szempont: Miben különbözik ez a vázlat az előző 

kettőtől? 

A csillagszemü juhász 

I. A király előtt. 

II. 1. Büntetések: a fehér medve tömlöcében, 

a tiz óriás sündisznó között, 

a száz kaszával kirakott kutban. 
2. Igéretek: ezüsterdő, 

aranyvár, 

gyémánttá. 

III. A jutalom. 

Különbség: 	 ' 

Az egyes vázlatpontok 'rövidebbek; hasonlitanak a címhez, 

cimszavas vázlat. 	. 

/A mondatokból álló és a  cimszavas vázlatok kölcsönösen étalakit -

hatók. Ilyen átalakitási gyakorlatokat is  elsősorban  a szövegelem-
zésre, szövegértésre forditott órákon végeztettünk./ 

4. A vázlattál  kapcsolatos eddigi megállapításo k ösezegyüi tése : . 
/A három vázlat elolvastatása néma olvasással./ 

Megfigyelési szempontok:  
1. csoport: Mit mutat meg a vázlat? Mit jeleznek az egyes vág-

latpontok? /A,tartalom forulópontjait - a részeket -
mitatja meg. A vázlatpontok jelzik, hogy egy-égy . 

rész miről szól./ 

2. csoport: Miféle formáival ismerkedtiink meg? /pormái: mondat-

értékii: mondatfajták, cimszavas./ 

3. csoport: Milyen a jó vázlat? /Rövid ', találóan' fejezi ki" az e- 

	

gyes részék tartalmát./ 	... 
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Kiegészitésképpen megjegyeztük, hogy a'vázlatnak'a megismert két 
formáján kívül más formája is  van.  Ezekről á felső tagozatban ta- 
nulnak majd. . 

5. A +roduktiv vázlat szere'e: szüksé:essé: ének ' tudatositása: 
Az előbbi vázlatokat olvasmányok alapján állitottuk össze utólag. 
Hasznos munkát végzünk, ha fogalmazásainkhoz előzetesen elkészit- 
jük a vázlatot. Miért? /Segiti, megkönnyiti gondolataink helyes  
elmondását, leirását./ 
Mit szabnák meg ) mit árulnak e,1 ' a fogalmazás vázlatának egyes 
pontjai? /Megszabják, hogy miről szóljon a fogalmazás egy-egy ré-
sze. 

6. Logikait  rögzités: 
Mit szab meg a fogalmazás cime? 
Mit  szabnak ' meg 'á vázlatpontok? ' 	 ' 
Megállapi tás: 
A cim megszabja /elárulja/, miről szóljon a fogalmazás, a•vát-
latpontok megszabják /elárulják/, miröl szóljanak a. ,  fogalmazás 

részei. 

F,` A levélirás tartalmi, szerkesztési, formai tudnivalóit az ép-
pen tanulmányi szabadságon levő tanitó néni levelének elemzésével 
ismertettük meg. 
A következő megfigyelési szempontokat adtuk 'a tanulöknak: 
Mikor inunk levelet? 	 ' 
Melyek a levél részei? 	 . 
Miről szólnak /mit tartalmaznak/ az egyes részek? 	 . 
Hogyan jelöljük az egyes részeket irásban? 

Az alábbi levelet fóliára is ráirtuk ugy, hogy  a  báloldalon 
szélesebb margót hagytunk. A tartalmi, formai elemzés során ide ke-
rült a levél részeinek neve, a részek rövid tartalma, a szerkesz-

téssel, a formával kapcsolatos néhány tudnivaló. 
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legszólitás 	. 

/nagy kezdőbetű 
felkiáltö j egy. 
sorkihagyás/ 

Bévezetés. 
/a levélirás oka, 
bekezdés/ 

Tárgyalás 
/események leírása 
lényeg, időrend/ 

Befejezés 
/érdeklődés, kérés; 
sorrendjük/ 

Elköszön6s vagy bu-
csuzás 

Keltezés 

Aláirás 

Kedves gyerekeim! 

Tudjátok, hogy vizsgáimra késztilök, 
ezért csak gondolatban lehetek Veletek. 

Az első  vizsgám jan. 11-én /csUtör-
tökön/ lesz. Bizony sokat kellett rá ké-
szulnöm. 

Remélem, hogy mindannyian egészsége-

sek vagytok, hogy gyakran jelentkeztek és 
okosan feleltek az órákon, hogy a csinta-
lankodók sem hoznak rám szégyent, míg tá-
vol vagyok. 

Mi történt azóta az osztályban? .Ké-
szttettetek-e ujabb fogalmazást? Levele-
teket nagyon várom. 

Szeretettel köszöntelek Benne-
teket: 

Győr, 1979. jan. 7. 

Gréti néni 

A keltezés elhelyezésének másik módját is megfigyeltettük és 
tudatositottuk alkalmazhatóságát. /A fenti levelet fóliára irtuk 
ugy is, hogy a keltezés a jobb felső sarokba került./ 

lme: 

Győr, 1979. jan.7. 

Kedves Gyerekeim! 

Tudjátok, hogy stb. 
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A levél formáját vonalas emlékeztető segítségével tettiik még 

szemléletesebbé a tanulók számára. 	 . 

A boriték helyes megcimzésének`követélményeit is fóliáról ol-

vastattuk le. 

Megfigyelési szempontok: Mit kell a boritékra írni? Hogyan kell he-

lyesen megcimezni? 

Csaéfalvay Margit 
Győr, Kossuth L.u.71. 
9025 

Gyakorló  Ált. Iskola 
4.b,o. tanulóinak 

GYŐR, 
Gárdonyi G.u.2-4. 

9022 
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A boritékra irjuk:  

- a cimzett nevét, esetleg foglalkozását  

- a pontos cimet /helységnév, utca, házszám, emelet, ajtószám, i-

rányitószán/  

- a feladót /neve, pontos cime/ 	 . 

Az elhelyezés mód j as  
- a cimzett neve, cime a boriték jobb felére, 	. 

- a feladó neve, cime a bal felső sarokba kerül.  

Fontos a jól olvasható irás!  
Gondoltunk a tanulók magatartásának formálására is. Az "Ablak-

Zsiráf" képes gyermeklexikonból elolvastattuk a levél cimszó alatti  

gondolatokat, és kiemeltük, hogy másnak a levelét nem illik felbon-

tani.  

G, A levélirásról tanultak bővitése során megbeszéltük, hogy a  

megszólitás illetve az elköszönés módját, a levél hangját /hangne-

mét/ a levéliró és a cimzett kapcsolata, valamint a levél témája ha-

tározza meg.  
Tényanyagként felhasználtuk Fekete I.Tüskevér cimii regényéből  

Tutajos levelét és két általunk megfogalmazott levelet.  

Lássuk az órarészletet!  

1. A  me szólitás és az elköszönés mód ának valamint a levéliró és  

a cimzett közötti kapcsolatnak a megfigyeltetése:  

a, Amegezólitás és az elköszönés módjai a levélben /a feladat- . 

lap 1.a, pontjának megoldása/  

b, Az összefüggések megláttatása, az ismeretek  alkalmazása, /  a  

feladatlap 1. b, c, pontjának megoldása/  

c o  A megismertek gyakorlati alkalmazása /A feladatlap 2. pontjá-

nak megoldása./  

A feladatlap:  
A levél  

1. a, A levéliró a következő megszólitást illetve elköszönést  
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alkalmazhatja levelében. P1.: 
Kedves Gyerekek! 	Sok puszit küldök: 
Aranyos Kislányom! ' 	, Tisztelettel: 
Tisztelt Elnök Elvtárs! 	Sokszor gondolok Rád: 
Barátom, Jóska! 	Üdvözöllek; 
Drága j6 Édesanyám! 	Szeretettel köszöntelek Bennete- 

ket: 
b, Mi dönti el, hogy mikor melyiket választjuk? 

Szóban válaszolj! 
c, Melyik megszólitás melyik elköszönéshez tartozhat? 

Huzd össze az összetartozökat! 	. . 
2. Vajon hogyan szólithatta meg a levéliró a cimzettet és hogyan 

köszönt el? /Olvasd el és egészitsd ki az alábbi levelet!/ 

	 Kisdobos Szerkesztőség! 

Télapó ünnepén kedves műsorral leptük meg az első osz 
tályosokat. Erről szeretnék beszámolni. 

Az ünnepélyt a. téli szünet előtti utolsó tanitási na-
pon tartottuk meg. A mi osztályunkban gyűltünk össze. 

Verset mondtunk, énekeltünk és egy bábjátékot adtunk  e-

lő, Furulyán kisért Horváth Évi. 
Sikerült örömet szereznünk a kisebbeknek. 

Győr, 1978. dec. 22. 

Kovács Zsuzsa 
őrsi krónikás, 3.o. tan. 

2. A levél témája és haneme: 
Felhasznált szemelvény illetve fogalmazások: 
Tutajos levele /Fekete I.: Tüskevár cimü regénye nyomán./ 
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Gréti néni levele 	. /L. az előző órarészletben!/ 

Kovács Zsuzsa levele 	/ L.  a feladatlapot!/ . 

Tutajos leveles 

Kedves Bütyköm!' 	. 

Itt  tilók ebben a kis szobában, és már megint irok, mert leég-
tem, és Nanasi néni bekent liliomolajjal. 

Hajnalban - indultunk 4atula bácsival, aki ellenőr a berekben, 
mindenhez ért,. szóval csősz. Gyönyörű volt Minden,  a sás összevág 
ta a vádlim. 

Aztán fogtam 7 /hét/ keszeget, és Matula .bácsi fogott egy óri- Y  

ás pontyot, ami  majdnem  háromkilós volt. 

Bütyök, irj, mamád kezét csókolom. 

Htiséges barátod: 
Tutajos 

Ui .. A papir a kezemtől olajos .. 

Itt minden olajos. 

Megfigyelési szempontok: 
a, Milyen ] et a levél hangja? összefügg-e ez valamivel? 

/A következő táblázatot alakitottuk ki a három levél elemzésével 
párhuzamosan./ 
a levéliró 	a cimzett 

	
a levél hangja 

Tutajos 	Biltyök 
	

baráti 

Gréti néni 	a 4.b,o. tanulói 
	közvetlen, bizakodó 

Kovács Zsuzsa 	Kisdobos Szerkesz-  tárgyilagos 

tősége 
b, M i határozza meg a levél hangját? 

/A levéliró, a cimzett és a levél tómájának megfigyeltetése./ 
'Ki írta a levelet? Kinek? 

Miről szól? 	 ' 

Milyen a hangja? Iliért? 
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Részáltalánositás; a levél hangját /hangnemét/ a levéliró és a 
a cimzett kapcsolata, valamint a levél témája határozza meg. 

1. Általánositás: /fóliára irtuk, fokozatosan fedtük fel./  
A levéliró és a cimzett kapcsolata, valamint a levél témája ha-
tározza meg:  
- a megszólitás illetve az elköszönés módját; 
- a levél hangnemét.. 

Az alapvetői góndolkodási műveletek formálása 

A gondokodás müveletei fokozatosan alakulnák ki magának a gon-
dolkodásnak a során. "Amilyen mértékben a gondolkodási folyamatban 
bizonyos műveletek - az analizis, szintézis, általánosítás művele-
tei - kialakulnak, amilyen mértékben általánossá lesznek és az egyén 
sajátjává válnak, kialakunaa Londolkodás mint képesség, kialakul az 
intelligencia,"9  Primérnek'ázonban nem a gondolkodási müveieteket 
kell tekintenünk, hanem magát a gondolkodási folyamatot, amelyet mü-
veletekre tagolunk. Rubinstein felhivja'a figyelmeinket arra, hogy a 
gondolkodási folyamatot nem redukálhatjuk csupán a gondolkodási mű-
veletek mechanikus miiködésére, mert ezáltal magát a, gondolkodás fo-
lyamatát küszöbölnénk ki. "... nem a müveletek szülik a gondolko-
dást, hanem a gondolkodási folyamat szüli a miiveleteket, amelyek az-
után bekapcsolódnak ebbe a folyamatba: „l0  A gondolkodási műveletek 
mellett az ismeretek is fontos szerepet játszanak a gondolkodás Co-
lyamatában, fejlődésében. Az , iémeretek elsajátitása és a gondolko-
dás fejlődése dialektikus kapcsolatban vannak egymással. Ida alakit-
juk a tanulók gondolkodását,' akkor megfelelőképpen elsajátitják a-
zokat az ismereteket, amelyekre tanitjuk öket. Az ismeretek elsajá-
titása azonban feltétele a gondolkodás további fejlődésének. Az is-
meretek elsajátitása viszont lehetetlen gondolkodási műveletek nél-
kül. A gondolkodási folyamat dinamikus magvát az ismeretek alkalma-
zásában is a gondolkodási müveletek képviselik. Szerepük ebben az 
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esetben az ., hogy mozgásba hozzák az ismeretanyagot ős elősegítsék 
realizálását. 

A megfigyelés /szándékos, tervszerü észlelés/ feltételezi a 
gondolkodás aktiv közreműködését, ugyanakkor a gondolkodásra készit 
elő. Ezért indokolt, hogy mára megfigyelésben meginditsuk az alap-
vető oondolkodási műveleteket /analizis, szintézis, a lényeg kieme-
lése, összehasonlitás,,összefüggések felfogása, kiegészités, rende-
zés stb./ A gondolkodási műveletek a megfigyelésen kivid a megértés-
ben és a  problémamegoldásban is fontos szerepet töltenek be. 

Messzemenően egyetértünk Kozma Katalinnal, aki a következőket 
állitja: "Az iskolai gondolkodásfejlesztés egyik legfontosabb fela- 
data az alsó osztályokban a. képzetek adatait hasznositó "elmélyitő" 
műveletek: az analizis, szintézis, összehasónlitás, absztrakció, ál-
talánositás stb. gyakorloltatása. Ezekből alakulnak ki az itéletek, 
a szintézisükből pedig a fogalmak. 

A gyakorltaban a tények megtapasztalásához, az ismeretek teve 
kent' elsajátitásához "adagoljuk" fejlesztő munkánk során a ... gon-
dolkodási müveleteket. "11  

Az alábbiakban a gondolkodási műveletek formálásának lehetősé-
geit szeretnénk megmutatni. Példáink elsősorban a gyakorlati alkal-
mazást szolgálják, mesezemenó'en biztositva a tanulói öntevékenységet. 

szintézis .  

Alapvető gondolkodási műveletek. Az analizis segitségével va- 
lamely  egészet /tárgyat, jelenséget, szituációt, eseményt/ részeit 
re bontunk, feltárjuk alkotóelemeit. A szintézis az analizis ellen- ' 

, tétes müvelete. Hel .yreállitja az analizis során széttagolt egészet, 
illetve az elemeket uj öeszefűggésben mutatja be. Rubinstein sze-
rint az analizis és a szintézis a gondolkodási folyamatnak a két ol-
dala. Kölcsönösen összefüggnek és feltételezik egymást. /Rubinste-

in, 1960./ 
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Harmadik osztályban végezhető gyakorlatok 

Annak érdekében, hogy a tanulók az események apró részleteit, 
mozzanatait 'el tudják nondanikle ,tudják irni, gyakran kaptak olyan 
feladatokat, amelynek során események /cselekvések, . oivasottak/ moz-
zanatait ismertettük fel illetve állittattuk össze velük. Majd ös.z-, 
azefü.ggően elmondattuk vagy leírattuk a,tanulókkal,az eseményeket... 

'Cselekvés /játék/°mozzanatainak összeállitása a cselekvést je' 
Iontő szavák, kifejezésék összegyü jtésével: 	. 
'Első játék 	' 
	

Másódik játék: 
cseppentett 
	

felrajzolt' 
összehajtottuk 
	

hiányzott, nem volt neki 
vártunk 
	

kihivott, •kiszólitott '.. 
szétnyitottuk 
	

bekötözte 
megfigyeltük 
	

'megrajzolta, pótolta 
csodálkoztunk 
	

nevettünk, kacagtunk 
A játékok'leirása: 1. A tanitó tintát cseppentett valamennyi 

tanuló előtt levő papirlapra. A tanulók összehajtották a papirla 
pot,'ma,jd egy kevés idő elmultával szétnyitották. 2. A tanitó olyan 
pálcikaembert rajzolt a táblára, amelynek hiányzott a szeme, szája. 
A kiezólitott tanulónak bekötött szemmel kellett kiegészitenie a 
rajzot. 

Olvasott mesék mozzanatainak ősszeállitása: 
Az osztozkodó medvék cimli mese mozzanatsora: 
elindultak 	, utnak indultak, utnak eredtek, utra keltek, 

felkerekedtek 

találtak 
	

leltek, bukkantak 	. 

nem tudták elosztani . 	nem tudtak megosztozni . 	. 

veszekedtek 
	civakodtak, torzsalkodtak, huzakodtak" 

mejelent 
	ott termett, közéjük toppant  

rábizták, 	ráhagyták 
becsapta 	rászedte, megcsalta őket 
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A mozzanatokat jelölő szavak, szókapcsolatok mellé rokon ér-
telműeket is gyűjtettünk, egyrészt azért, hogy elkerüljük a fogal-
mazások egyformaságát, másrészt pedig azért, hogy a tanulók megé-
rezzék: epy-egy gondolatot, nyelvi :tartalmat sokféle n elvi formá-
ban kif e j ehetiink. A mozzanatsorok elkészülte után megfogalmaztat-
tuk az eseményeket. 

Ö s s z e h a s o n l;i t á s 

Amikor összehasonlitást végzünk, akkor két vagy több tárgynak, 
dolognak, jelenségnek eseménynek vagy ezek tulajdonságainak azonos-
ságát, vagy különbözőségét tárjuk fel. E gondolkodási művelet je-
lentősége abban 611, hogy általa erősődik a tanulókban a tárgyak, 
dolgok, stb. fogalmi jellege, igy azok még szembetűnőbbé válnak szá-
mukra. 

Negyedik osztályban végezhető gyakorlatok 

Elsősorban a müfajok /különösen a leirás ős a levél/ fogalmi 
jegyeinek előkészitésekor, kialakitásakor éltünk az összehasonlitás-
sal, de alkalmaztuk a javitás, javittatás során is. 

Két órarészlet a fentiek illusztrálására: 

Az első: 	. 

1. Két`részlet elólvastatása: 
Nagyon meleg volt. A nap mintha az égből és a vizből egyszerre 
sütött volna, és Tutajos levetette az ingét is. Lányfehér bőré 
csak ugy világitott ott a parton. 
"Szépen lebarnulok" - gondolta, és a következő percben rendesen, 
szabályosan egy kis keszeget emelt ki a vizből. 
- Azt hiszem, kicsit leégtem ... 
- Kicsit? - bólintott I=iatula. - Estére jó lesz bekenni. Nancsi-

nak van valami jóféle olaja :  Vigyázni kellett volna. 

/Fekete I.: Tüskevár c. regénye nyomán/ 
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Kedves Bütyköm! 

Itt Ülök ebben 'a kis  szobában, ős már megint irok, mert leég-
ter, ős Mancsi néni bekent liliomolajjal. 

Hajnalban indultunk ?latula bácsival, aki ellenőr a berekben, 
mindenhez ért, szóval csősz. 0yönyörü volt minden, a sás összevág-
ta.a vádlim. 

Aztán fogtam 7 /hét/ keszeget, és Matula bácsi fogott egy óri-
ás pontyot, ami majdnem háromkilós volt. 

Bütyök, irj, mamád kezét csókolom. 
Hűséges barátod: 

Tutajos 
Ui.A.papir a kezemtől olajos. 

Itt minden olajos. 
/Fekete I. i.m . nyomé,n./ 

2. A két részlet tartalmának me; beszélése az ismeretlen szavak ér-
telmezése. egy-e p nyelvi-stilisztikai érték felismertetése:  
Miért égett le Tutajos? /Mert egyszerre akart lebarnulni, ruert 
fehér bőrét nem kente be stb./ 
Kinek irt levelet? /Legjobb barátjának, Bütyöknek./ 
Miről számolt be? /Hógy Mancsi néni bekente leégett hátát, hol 
voltak stb./ 
Szóértelmezés: 
berek - szótárazással /Magyar értelmező kéziszótár/ 
sás - a tanulók előzetes tapasztalatainak meghallgatásával, 

pontositás: mocsaras helyen tenyésző, magas szára, hosz-
szu levelű növény 

vádli - a magyarázat közlésével /az alsó lábszár izmos része/, 

illetve bemutatással 
ui. 	- a magyarázat közlésével: az utóirat szó röviditése, be- 

fejezett levél végére utólag irt közlemény 

Keressetek a két részletből olyan kifejezéseket, amelyek szem- 
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léletesebbé teszik az iró gondolatait! 
Pl. a nap mintha az égből és a vizből egyszerre eíitött volna, 
lányfehér bőre csak ugy világitott stb. 

3. A hasonlóságok megláttatásas 
Mindkét részletből megtudjuk, hogy Tutajos leégett, hogy halat 

is fogott. 
Leginkább eseményeket közöl mindkét részlet. 

4. A Kii1önbségek meg áilapitása /az 1. és a 2. személynek, valamint 

a gondolatközlés formájának megfigyeltetése/s 
Kik az egyes részletek szereplői? /Tutajos és Matula illetve Tu-

tajos./ 
Hogyan közölték egymással gondolataikat? Miért? /Szőban, mert 
mindkét szereplő jelen volt. Irásban, levélformában, mert az e-

gyik szereplő nem - volt jelen./ 
Miről számolt be Tutajos a levelében az eseményeken kiviit? /Hogy 
a berekben gyönyörű volt minden, hogy Matula bácsi mindenhez ért, 
hogy a ponty, amit fogott, óriási volt stb./ 
Tutajos levelében beszámolt érzelmeiről, bemutatott röviden tá-

,j t, személyt, állatot is. /V.ö. Hoffmann 0.: Mondatszerkesztés, 
szövegalkotás cimfi könyvével!/ 
Az alábbi táblázatot közösen alakitottuk ki a tanulókkal az 

elemzéssel párhuzamosans 

Első részlet 

- eseményeket tartalmaz 

- az 1., 2. személy j e • 
1 e n van 

- az 1., 2. személy s z 6 -  
b a n közli gondolatait 
egymással 
ELPES Z1LLS  

Második részlet 
- eseményeket, érzelmeket közöl, 

táj, személy, állat tulajdon-
ságait mutatja be 

- a 2. személy nincs  je-
len /távol van/ 

- az 1. személy í  r á s b a n. 
közli gondolatait a 2. szem-
méllyel 

- LEVU  
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A második órarészlet: 

1. Azonos témáról szóló köznyelvi és szépirodalmi szöveg bemutatá-

sa: 

Mindkét szöveg a puliról szól. Olvassátok el és keressétek ki 
belőlük a számotokra ismeretlen szavakat! 

A köznyelvi szöveg: 	 .. 

Puli. A legismertebb magyar terelőkutya. Kedves, intelligens, 

éber, igénytelen állat. A kertes házak őrzőjének, barátnak egy-

formán alkalmas jószág. Mintegy Ötven éve szervezetten tenyész-

tik. Miközben egyre nemesebb küllemű lesz, belső értékeivel saj-

nos mind kevesebbet törődnek, igy azokat előbb-utóbb elvesziti. 

Fekete és fehér szi'ben, 40 cm körüli magasságura tenyésztik. La-
kásban - nemezesedő bundájának erős szaga miatt - ne tartsuk. 

/Patay-Baloghi Kutyák. Buvár zseb- 

könyvek sorozat nyomán./ 

A szépirodalmi szövegi 

Talpas uri mődban 

A kutyák világában, a kutyai társadalomban a pulikutya kivé-

tel gyanánt létezik. Azt ugyan kicsi korában el nem dobják, ha-

nem ott marad az anyja mellett, mindaddig, amig csak fel nem nő, 
hogy valamely embernél önálló-foglalkozást vállaljon. 

No, nagyra ugyan azért nem növekszik. Alig nagyobb, mint egy 

prém sipka, de ha megnyirnák, akkor csak a fele volna. Mert i-

gen szörmóc állat a puli, ő maga alig látszik ki a testi bundá-

jából. Némelyiknek még a szeme sem látszik. Esős időben tele 

van  ragadva sárral, földkoloncokkal a csunya kis jószág. A kill 
ső testállását tekintve, nincs is semmi kedvelni való. Kiállitá- 

sokra nem viszik, bár amennyi esze van, nem is menne ilyen hiá-
bavalóságokra. Neki ugyanis az a kiváló tulajdonsága, hogy esze 

van. 
- Több, mint némelyik embernek - véli róla a juhász, akinek segi-

tőtársa és munkás legénye az értelmetlen birkafélék egybentartá- 



104 - 

sában. 

/Tömörkény István nyomán./ 

2. A két részletben található ismeretlen  szavak, szókapcsolatok  

értelmezése a magyarázat közlésévei: 

küllem 	- tenyészállatnak a fajtára jellemzö külseje 

intelligens - értelmes, eszes 
nemezesedő 	összetömődő, összetapadó 
szőrmóc állat - feltttnően hosszu szőrű állat 
földkolonc 	- megszáradt sárcsomó a puli bundáján 

3. Az összehasonlitásból eredő következtetések levonása: 

a, Hasonlóságok: mindkét részlet a pulit mutatja be. 

b, Különbségek: 
- az első részlet tömören közli az állat leglényegesebb tu- 

lajdonságait, ismereteket ad a tájékozódd olvasónak. 
- a második részletben az iró igen nagy szeretettel ir a puli-

ról. Olyan szavakat, szókapcsolatokat is használ /pl. szőr- 
.móc állat, földkoloncok, alig nagyobb, mint egy prém sipka, 
alig látszik ki a tésti bundájából stb./, amelyek segitségé-
vel az olvasó jobban el tudja képzelni az állatot. 

Összefüggések felfogása 

Az a . gondolkodási művelet, amellyel két tárgy, jelenség stb. 
közötti kapcsolatot /relációt/ konkrétan megnevezünk. 
Lénárd Ferenc legáltalánosabb összefügzésnek az azonosságnak és . a 

különbözőségnek a felismerését nevezi. Ugyanis minden konkrét ösz 
szefüggés megjelölése maga után vonja az összehasonlitást, vagyis 
az azonosságnak, illetve a különbözőségnek a felismerését. 
A gondolkodási tevékenységben előforduló konkrét összefüggések, re-

lációk lehetnek még pl.: hasonló, ellentétes - kisebb, nagyobb, e- 
gyenlő - egész,' rész - ok és okozat - lényeges és nem-lényeges 

stb. /Lénárd, 1978./ 
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Az ok- okozati összefüggés, az egész-rész közötti viszony fel-

ismerése elsősorban a szerkesztés műveletét, de a gondolatok szóbe-

li és irásbeli formába öntését is segiti. 

Harmadik osztályban végezhető gyakorlatok 

Események sorrendjének /ok-okozati összefüggések/ megfigyelte-
tése: 	 . 

A veszélyes játék /Az utca nem játszótér/ cimii diafilm elemzésekor 

a következő kérdéseket tettük f'e1 a tanulóknak: 	. 

Hol játszottak Jutkáék? /A járdán./ 	. 

Mi történt? /Kigurult a labda az uttestre./ 

Vajon miért gurulhatott ki a labda az uttestre? /Pi.: Az egyik gye- 

rek nagyobbat dobott. Vagy: Jutka kiejtette kezéből a labdát. Stb./ 

Mi történt azután? /Jutka a labd a  után szaladt, és az arra robogó 

autó elgázolta a kislányt./ 	 . 

Miért szaladhatott vajon Jutka a labda után? /Pl.: Féltette a játé-

kát./ 
Mi volt a baleset oka? /Jutka meggondolatlan tette./ 	. 

Mi lett a baleset következménye? /Jutka megsérült és kórházba keriilt/ 

Összekevert képsor sorrendbe állítása. indokoltatás: 15. ábra 
A képsort dr. Réti Lászlónak A Tanitó cimii folyóiratban /1970.12.sz'./ 

megjelent cikkéből rajzoltuk fóliára. 

Összekevert mondatok időrendbe illetve megfelelő sorrendbe ál-
litása: 	 . 

Állitsd időrendbe a következő szöveg mondatait! Ha ügyesen dolgo-

zol, akkor a mondatok előtt álló betlikből értelmes szót kapsz. 

Melyik azT Egészitsd ki vele a megadott szórészt! 

r Visszatérve különös szaga füveket, ritka virágokat hozott a ko-

sarában és a kötényében. 

ö Az- 	asszony naphosszat az erdőt, a távoli réteket jár- 

ta. 
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A rakomány egy részét a padlásra vitte, másik részét a kamrába, 
ami pedig megmaradt, azt a kemence tel j ére szórta, 

e Miután megpihent, első dolga volt, hogy gondosan átnézze, szét-
válogassa valamennyit. 

Munkádat ellenőrizheted, ha fellapozod Megay László-Gaal Domokos: 

Varázsfüvek cimü könyvét /Bölcs Bagoly sorozat/ a 3. oldalon. 

Negyedik osztályban végezhető gyakorlatok 

Számozd meg a mondatokat az időrendnek megfelelően! 

Tutajos lőni tanul 
Tutajosunk rémülten vette kezébe a nehéz fegyvert. 
- Na, itt a puska, a közepibe célozzon! 
Tutajos majdnem hanyatt esett, de tul volt az első lövésen. 
- Jól szorítsa a vállához! 

Durr! 111••■•••• 

/Fekete I.: Tüskevár c. regénye nyo-

mán./ 

Hogyan árja le Molnár Ferenc: A Pál-utcai fiuk cimü regényében , a 

grundot és környékét? 
Megtudod, ha számozással megáliapitod a mondatok megfelelő sorrend-

jét. 

A palánkja a Pál-utca felől huzódott végig. 
A grund maga üres volt, mint ahogy ez üres telekhez illik is . . 

Jobbról-balról két nagy ház határolta s hátul ... igen, hátul 

volt az, ami a grundot nagyszereivé, érdekessé tette. 
Ezt a másik nagy telket egy gőzfűrészelő cég bérelte s a telek 

telisteli volt farakásokkal. 
Itt tudniillik egy másik nagy telek következett. 
Szabályos kockákba rakva állott itt az ölfa s a hatalmas koc-

kák közt kis utcák voltak. 

IN. MVP 

r 

.11111=1/0. 
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Itt szólunk a lényeges és lényegtelen gondolatok megkülönböz- 

tetéséről, mivel a művelet feltételezi az összefüggések felfogását. 
A lényegkiemelés fontos és nem is könnyti anyagrésze a fogalmazás ta-

nitásának. /Többek között közvetlenül is előkészit a ilső tagozatos 

tanulásra./ 
Tudatositásakor olyan szemléleti anyagot, gyakorlásakor pedig olyan 

témákat választottunk, amelyeknél a lényeges mondanivaló mellett 

sok részkérdés is jelentkezett, a válogatás, a logikai szilrés te-
hát indokolt volt. 
A lényegkiemelés müvelete azonban nem teljesen uj a tanulók számára. r 
Szövegelemzéskor gyakran szilkitettük egy-egy gondolati egység tar-

talmát pár mondatban, majd egymondatos vázlatba tömöritettük a leg-
lényegesebb mondanivalót. Végeztettünk a tanulökkal ellentétes irá-

nyu munkát is. A  vázlatot bővitettiik rövid, a lényeget kiemelő, 
majd részletes tartalommá. 

Miféle gyakorlatokkal ismeztettük fel a lényeges ős nem-lénye-
ges közötti összefüggést? 

Harmadik osztályban végez:>hető gyakorlatok 

Lén eres és lén e:telen ondolatok megkülönböztetése szöve g- 

környezetben: 
Olvasd el figyelmesen a következő fogalmazást! Tedd zárójelbe a fe-
lesleges gondolatokat! 

Magyar nyelv- és irodalomórán 	. 

Feri kiment a táblához, mert a tanitó néni őt szólitotta. Ke-
zébe vett egy krétát, és két felszólitó mondatot irt  fel.  Szines 

krétát is használt. Szines krétával emelte ki a kettőzést és az í-

rásjeleket. Gyorsan, de figyelmesen dolgozott. Miután elkészült a 
feladattal, a helyére ment. Visszaült a padba. A tábláról lemásol-

ta füzetébe a mondatokat. 

Az alábbi feladat problémahelyzet elé állitotta a tanulókat. 

/16. ábra/ 



- 108 - 

A probléma felvetése előtt fóliáról bemutattuk előbb Bőbeszédii Ba-

lambér képét, majd a nevét. Ezután vetetteik fel a problémát: Vajon 
miért nevezték el igy a fiut? Azzal a megjegyzéssel olvastattuk el 

a szöveget, hogy ez Bőbeszédii Balambér fogalmazása. Miután a tanu-
lók megismerkedtek a szöveggel, elmondták véleményüket a felvetet t . 
problémával kapcsolatban. Közösen végeztük el a szöveg javitását. 

Két-három mondatonként olvastattuk el ujra, majd meghallgattuk és 

indokoltattuk a javaslatokat: 	. 
- a második és a harmadik mondatot össze is vonhatjuk. Felesleges 
a harmadik mondatban a fiu szót megismételni, mert a.másodikban már 

megneveztük. Az összevonás eredményeként igy alakult a mondat: Volt 

neki egy nagy kamasz fia, akit Ludas Matyinak hivtak. . 
- az ötödik, a kilencedik és a tizedik mondat felesleges, nem szük-

ségesek a megértéshez. Az ötödik azért, mert a negyedikből már kide-
rül, hogy Matyi el akarta adni a libákat. A kilencedik mondat azért, 

mert ugyanazt ismétli másképpen, mint a nyolcadik. Az utolsó két 
mondat hasonló gondolatot tartalmaz, huzzuk ki a tizediket, mert a 

tizenegyedik mondat többet mond. 
A felesleges mondatokat zárójelbe tettük. Ha nehezen megy a lényeg-

telen gondolatok felismerése, a javi 'tás,'segitsük a tanulókat . kérdé-

sekkel. P1. Hogyan vonhatnánk össze a második és a harmadik monda-

tot? Mely mondatokat hagyjuk el? Stb. A feladat elvégzése után levon-
tuk a tanulságot: csak annyit mondjunk el, irjunk le, amennyi a meg-
értéshez feltétlenül szükséges.  Ne ismétel jü:Jk meg - többféleképpen 

is - ugyanazt a gondolatot feleslegesen! . 

Olvasmány mozzanatait jelölő szavak, szókapcsolatok közül a , 

leglényegesebbek kiválasztása,  az  események elmondása: 

Huzd alá azokat a szavakat, szókapcsolatokat, amelyek a mese rövid 

tartalmának elmondásához a legszükségesebbek! 

Az égig érő paszuly 

elindult, elhajtotta, vásárt csinált, elcserélte, hazavitte, eiül- 
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tette, kikelt, felmászott, szállást és vacsorát kapott, megköszön-

te, hallotta, elcsente, szaladt, leereszkedett, hazavitte. 

Mindkét gyakorlat ellenőrzésekor minden megoldást, véleményt 

indokoltattunk. Először a helytelen megoldást javasló tanulót hall-

gattuk meg, hogy a tanitó segitségével maga jöjjön rá a hibájára. 

Majd a feladatot helyesen megoldó tanulót szőlitottuk fel, hogy o-

koskodását a többiek is hallhassák. 

A lényeges gondolatok kiemelni tudását előkészitik, megalapoz-

zák a különféle vázlatkészitési gyakorlatok is. Vázlatot csak az 
tud irni, aki teljesen uralkodik a témán, vagyis aki együtt látja az 

egészet, és az egészet alkotó részeket- is. 

Negyedik osztályban végezhető gyakorlatok 

A tanulókkal gyakran állitottunk össze közösen, készittettiink 

önállóan fogalmazásokhoz - előzetesen - produktiv vázlatot. 

Az alábbiakban néhány megoldást szeretnénk bemutatni. 

Pl.:  
Az öreg halász és nagyravágyó felesége Mimii mese alapján irt 

fogalmazás. vázlata: 

1. Az öreg halász és a ponty egyezsége. 

2. A feleség kivánságai. 

3. A telhetetlenség következménye. 

Közös élményen alapuló elbeszélő fogalmazások vázlatai: 

Hóembert készitettünk 
1. Mit határozott el az őrs? 

2. Hogyan  készült a hóember? 

3. Milyen lett? 

Farsangoltunk 
I.  A farsang ideje  

II. 1. Felkészülés 

2. Jelmezverseny /LEIRÁS/ 

3. Tombola 

III. Érzés, vélemény 



- 110 - 

Ezemléleten és szövegeken alapuló leirás vázlata: 

Milyen vagyok? 	. 

/Bemutatkozik a vakondok/ 

I. 1. Mi az emberek véleménye rólam? 

2.. Hol élek? 

II. 1. Milyen a külsőm? 

2. Mivel táplálkozom? 

3. Melyek belső tulajdonságaim? 
III. 1. Mi a hasznom? . 

2. Hogyan  vélekedem önmagamról? 

Gyakran két változatot is összeállítottunk egy-egy témához, 

hogy lehetőséget adjunk a tanulók egyéniségének legjobban megfele-

lő elrendezés kiválasztásához. 

Ime: 
Legkedvesebb játékom 

B. Hogyan neveztem el? 	B. Mikor, kitől kaptam? 

Miért? 	 Hol tartom? 

T. Milyen? 
Hogyan lehet vele játszani? 

B. Miért szeretem? 

T. Milyen? 
Hogyan lehet vele játszani? 

B. Miért kedves? 

K i e g é s z i t é s 

Kiegészitésnek nevezzük azt a gondolkodási műveletet, amely 

valamely tárgy, jelenség, adat stb. és valamely reláció ismeretében 
megtalálja a megnevezett relációnak megfelelő másik tárgyat, jelen-

séget, adatot stb. /Lénárd, 1978.) 

Harmadik osztályban végezhető gyakorlatok 

Hiá, nyos szöveg k ésnitése: 
Egészitsd ki a következő fogalmazást! Kertild el a felesleges szóis- 
métlést! 



Állatkertben 

Egyik vasárnap délelőtt Jancsi szüleivel 	 az 

állatkertbe. Legelőször a majmok ketrecéhez 	 - Fi- 

gyeld, apa, milyen gyorsan mászik a radon az egyik 	 

kiáltott 	  Legutoljára hagyták a .madárházat. Érdeke - 

sebbnél-érdekesebb ..................... ;láttak ott. 	. 

Még ki, sem értek a kapun, amikor Jancsi megkérdezte édesapjá- 
tól: - Mikor jövünk el ujra az állatkertbe? 

Me adott cimék közül a legmegfelelőbb kiválasztása: 
Melyik cím vonatkozik arra, amit a fogalmazásban leirtunk? Huzd alá,! ' 

Őszi erdő 
A Bakonyban 	 ... 

Bakonyi kirándulás 

Az uttörők szept. 29-én kirándultak a Bakonyba. Nagy turát tet- 

tek, közben gyönyörködtek az őszi erdő szépségeiben. Megemlékeztek 

á Fegyveres  Erők  Napjáról, majd őrsönként akadályversenyen mérték 
össze erejüket. Terméseket, szines leveleket is gyüjtötek. Vidáman, 
sok élménnyel meggazdagodva tértek haza. 

Cimadás adott fo almazásnak illetve  szövegnek: 
Lapozgattad-e már Gál Pál: Érdekes gépek cimii könyvét? Ebből való 

az alábbi részlet is. 
Adj címet a szövegrészletnek! 

• 	 
"Játékaink között ott van a daru is. Érdekes kis gépezetez. 

Alul van  rajta egy dob, erre csavarodik a zsinór, ami a daru kar-
ján van átvetve, és a végén egy horog van. Ide akasztjuk a játék-
vödröt, és ugy emeljük  a magasba. "  

/Gál Pál: Érdekes gépek 

Bölcs Bagoly sorozat/ 
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Az anyaggyűjtés megadott módjaihoz fogalmazási témák gyűjtése: 

a, Lapozz a fogalmazás füzetedben! 

Melyik fogalmazáshoz gyüjtöttünk anyagot a következő módon?'" 
Irj mindegyikhez egy-egy cimet! 

megfigyeléssel 	  

olvasással 

elképzeléssel 	  

b, Gyüjts visszaemlékezéssel legalább két olyan közmondást, amelyek 

legjobban kifejezik Az aranyparázs cimü mese mondanivalóját! 

Ird le őket a fogalmazás füzetedbe! 

Megadott befejezés hozzárendelése olvasmányhoz; 

Melyik olvasmányhoz illene a következő befejezés? 
Ki mint veti ágyát, ugy alussza álmát. 

Karikázd be a cim előtt levő betűt! 

A, Kinizsi 	 . 

B, Mátyás király és a varga, 	 . 

C, A kolozsvári biró 

Hiányos t  kevésbé  kifeiett szöveg favitása  . 
Pszichológiai vizsgálatok feltárták a 6-10 évesek beszédének jellem-
zőit. Igy megkülönböztetünk szituativ /megértéséhez ismernünk kell 

azt a szituációt, amelyre a beszéd vonatkozik/ és kontextusos /ma-

gából a szövegösszefüggésből mindent megért a hallgató/ beszédet. 

.Annak érdekében, hogy elősegitsük az utóbbi beszédfajta fejlődését, 

gyakran javittattunk'hiAnyos, kevésbé kifejtett szöveget. Az alábbi 

feladatot problémafelvetéssel inditottuk. Igy: Szükszavu Szilárd a  

következőképpen mondta el édesapjának, mi történt a réten a papir- 

sárkánnyal. Az apa azonban gyakran közbekérdezett: Vajon miért és 

hol? 
A hibás szöveg minden egyes mondatát külön sorba irtuk, hogy legyen 

elég hely a javitáshoz. A szöveg elolvasása után megállapitottuk a 
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hiányosságokat: nem derül ki, hol eresztették fel a sárkányt, mi re-
pitette magasba, mibe akadt bele stb. Mondatról mondatra haladva ja-

vitottuk ki a szöveget ugy, hogy  a hibajeleken kívül a helyes meg-

oldás is a fóliára került. 

Ime a szöveg javítás előtt  és után: 

Ott feleresztettük a sárkányt a levegőbe. Magasba repitette' 
Egyszer csak beleakadt Huzogatni kezdtükrmégsem tudtuk kiezaba-

ditani. Eg 	erek felmászott, és ledobta a földre. 

A réten feleresztettük a sárkányt a levegőbe. Magasba repitette a 

szél. Egyszer csak beleakadt egy nagy fába. Huzogatni kezdtük a kö-

telét, mégsem tudtuk kiszabaditani. Kovács Jóska fölmászott a fárg, 
ügyesen kiemelte a sárkány testét az ágak közül és ledobta a földre. 

A feladat elvégzése után levontuk a tanulságot: .nem szabad el-

hagynunk olyan szót vagy kifejezést, amely a megértéshez szükséges. 

Befejezés irása adott meséhez: 
Alkoss befejezést az alábbi román népmeséhez! A befejezés a vélemé-

nyedet tartalmazza! 

A juhász meg a molnár 

Volt egy juhász, aki mindén héten eljárt a malomba lisztet ven-

ni. Egy szép nap mi jutott eszükbe! Lenne a molnár juhász, a juhász 

meg molnár. Szóval ksikoskodták, hogy mesterséget cserélnek. 

Odaadta a molnár a malmot a juhásznak, a juhász meg a juhokat 

a molnárnak. A juhász beült a malomba, a molnár meg elindult a ju-

hokkal. 
Legelteti a nyájat a molnár egész nap, este akkurátusan  leve-

ti magáról az inget, kucsmát, övet, ahogy a malomban szokta volt. 

Lefeküdt, s azon nyomban elaludt. Egyszer csak farkas lopakodik a 
juhokhoz. Bégetnek keservesen szegény állatok. Felriad a molnár, s 
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odakiált: 	 . 

- önts még belé butát, a kutyafáját! - Azzal a másik oldalára 

fordult, s aludt tovább, mint az ágyu. Reggelre egy fia juh sem ma-

radt az akolban. 
No, de nézzük, mi történt ezalatt á malomban! 

A juhász letelepedett a malomkő mellé, s nézte, hogy őröl a.kő. Egy-

szer csak elfogyott a buza, de a. kő forgott tovább. Elkezdett erre 

kiabálni a juhász. 
- Állj meg, te, belice, állj meg, te vakisa! 

A kő persze rá se  hederitett az efféle beszédré. Gondolta a juhász, 

ráül, s akkor majd meglassudik a kő forgása. Ugy is lett. De a kő 

elkapta  az ingét, össze-vissza szakitotta, őt magát meg ide-oda 

csapdosta. Mint sikerült kiszabadulnia, nem tudom. *n magam csak 

annyit hallottam, hogy az egyik itt% állott immár a juhok nélkül, 

másik meg a malma nélkül. 

akkurátus - körülményesen, aprólékosan gondos, pontos 

belice 	- fehér bárány 

vakisa 	- fekete bárány 

Rendezés 

Az a gondolkodási müvelet,'amellyel a tárgyak, jelenségek cso-

portjából valamely szempont alapján kiválasztjuk a megfelelőket. 

Harmadik osztályban végezhető gyakorlatok 

Megadott cim alapján mondatok rendezése: 

a, Huzd alá a cimhez tartozó mondatokat! 

Kati  és a léggömb 

Kati ezines léggömböt kapott nagymamájától. Döbrögi elvette 
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Matyitől a libákat, és még el is verette a fiut. Játszani kezdett 

vele. Föl-földobta a levegőbe. A fiu sem maradt ám adós! Egyszer 

csak pukk! - hallatszott, és a léggömb foszli,nyokban hullott a föld-

re. Háromszori veréssel adta vissza a kölcsönt. 

b, Alkoss cimet a megmaradt mondatcsoporthoz! 

Eseményeket és leirást tartalmazó mondatok szétválogatása: 

Ismered-e Riki-tiki-tévit? Kipling: Riki-tiki-tévi cimii könyvé- 

ben ezt irja rölaa 

Riki-tiki monguz volt; szőre, farka olyan, mint a cicáé, feje és 

természete a menyéthez' hasonló. Egyszer a nyári vizáradás kiön-

tötte abból az üregből, ahol apjával-anyjával lakott, s rugdalóz-

va, fulladozva  sodródott lefelé egy ut menti árokban. Talált egy 

kis uszó fűcsutakot, s abba kapaszkodott, amig eszméletét el nem 

vesztette. Szeme és nyughatatlan' orra helye rózsaszinti; ugy' fel 

tudta . borzolni a farkát, hogy üvegmosókeféhez hasonlitott; harci 

kiáltása pedig ez volt:  rfk-tik-riki-tiki-csk. Amikor magához 

tért, a meleg napon hevert egy kerti ösvény közepén, igen-igen 

megtépázva. 

monyura vagy mungó: a macskával rokon indiai ragadozó állat 

b, Huzd alá az eseményeket tartalmazó mondatokat, és olvasd el őket 

folyamatosan .! 	 ' 

Olvasd el azokat a mondatokat is, amelyek leirják, bemutatják, 

hogy milyen volt Riki-tiki! 

A kreativ képességek fejlesztése 

A kreativitás a latin creare szóból származik. Jelentése: nem-
zeni, szülni, alkotni, megteremteni. Az előbbi jelentésekből is ki-

tünik, hogy a kzativitás "valami dinamikus dolog; olyan folyamat, a- 
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mely saját magát fejleszti és bontakoztatja ki." 12  Ezt a belső fo-

lyamatot, amely az ismeretektől és az intelligenciától nem függet-

len, de ezeket mégis tuslépi, nevezték el a pszichológiábaü.kreati-

vitásnak vagyis önálló alkotó tevékenységnek. 

Mérei.Ferenc szerint a kreativitás nemcsak kiemelkedő alkotók 

sajátja, hanem valamilyen fokban minden embernél észlelhető. Ha nem 
kap lehetőséget a gy kibontakozásra, megerősitést a felhasználásra, el-

sorvadhat, mint annyi más emberi tulajdonság. 
Mi jellemzi a kreativ személyiséget? 

A Guilford által megállapitott kreativ képességek közül a három leg-

fontosabbat emlitjük meg: 	 . 

- könnyedség, másképpen folyékonyság /fluency/: az a képesség, hogy 

meghatározott körülmények, között multbeli ismereteinket, tapaszta-
latainkat /szavakat, gondolatokat, asszociációkat, mondatokat, vagy 

kifejezéseket/ gyorsan . felidézzük. 

- hailékonyság, másképpen rugalmasság/flecibility/s az a képesség, 

amelynek segitségével elraktározott információinkat átalakitjuk,.il-

letve különÖsebb , nehézség nélkül átváltunk egyik : megközelitési mód-

ról a másikra. 

-  eredetiség /originalitás/: az a képesség, hogy a dolgokat másképp 
lássuk. Jellemzői: ritka, szokatlan válaszok, távoli asszociációk, 

"okosság". 13  
Moya Tyson szerint az alkotó személyek intellektuális jegyei 

még a következők: a gondolkodás alapossága, aktív kiváncsiság, kész-

ség tapasztalatok befogadására és beállitottság a megfigyeiésre. 14  

A kreativitásra való nevelésben jelentős szerepük van a kör-

nyezeti tényezőknek, min t . például a "kreativ klimának" /Moya Tyson, 

1972./ és a tanitó személyiségének is. Erika Landau a következő ta- 

nácsokat adja a nevelőknek: dicsérjük meg a saját kezdeményezésű, . 

kreativ gondolkodást és tanulást, segitsük elő a probléma különböző 

megközelitését, a tárgyakkal és a gondolatokkal való manipulációt. 
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Mindenekelőtt azonban az a fontos, hogy a tanitó maga legyen krea- 
tiv és "kalandkedvelő". 

Az Olvasőban joggal merülnek fel ezek után a következő kérdé-
sek: Miben áll a nyelvhasználat alkotó 'elle_e? Mi az alkotó a elv-

használat kialakulásának az alapja, melyek az_alkotó_nyelvhasználat 
feltételei? 
A kérdések megválaszolása nem könnyü feladat. Vizsgálati anyag hi- 

ján csupán elméleti ismereteinkre és gyakorlati tapasztalatainkrattá-

maszkodva tesszük ezt meg. 

Az alkotö nyelvhasználat azt jelenti, hogy a gyermek spontán 
módon, ugyanakkor tudatosan használja anyanyelvét. E kijelentésben 

az ellentmondás csak látszólagos. Ugyanis "A spontaneitás követelmé- 
nye fokozott szerepet szán a nyelvben az egyéninek, ... a nyelvhasz-

nálat nem szábályozott fordulatainak, amelyek lehetővé teszik, hogy 

az egyén a maga módján alkalmazza, esetleg saját tapasztalataival 
gazdagitsa a nyelvet."15 A  spontán beszéd fokozza az egyéni élmé-

nyek emocionális hitelességét, csökkenti a sablonokat, megóv az uni- 

formizált nyelvhasználattól. Ugyanakkor a spontán beszéd gyakran fi- 

gyelmen kívül hagyja a nyelv szabályait, ezért "A spontán vezérlésű, 

indulattal telitett verbális aktivitásnak 	ki kell egészülnie az 
anyanyelvi tudatositással."1 6  Mérei Ferenc szerint a spontaneitás 

és a tudatosítás összekapcsolásának kitüntett időszaka az óvodáskor 

és az iskoláskor kezdete, mivel "ebben az időszakb an  az értelmi és 

az emocionális nagyrészt együvé tartoznak, a mentális élet egyazon 

tartományát képezik." 17  Meggyőződésünk azonban az, hogy az alsó ta- 

ozat valamenn'i osztál ában az an . an elvi nevelés során elen_edhe- 

tetlenül fontos  a  spontaneitás és a 'tudatositás összekapcsolása. 

Egyetértiihk dr. Nagy J. Józseffel, aki állitja, ' hogy az önálló 

alkotáshoz vezető uton /fejlődésben/ a reprodukálás sajátos iskolai 

tevékenység, olyan lehetős&j, amelyet nem szabad lebecsülnünk. 18  

Igaz, hogy Nagy J. József a beszéltetés /az élőbeszéd fejlesztéséne .:. 



- 118 - 

'lehetőségei és módszerei kapcsán írta le a fenti megállapitást, en-
nek ellenére mégis ugy véljük, hogy a reprodukálás az irott beszéd 
/irásbeli kifejezés, ha ugy tetszik, akkor szövegalkotás/ fejlődé-

sében is fontos  szerepet  játszik. 

Reprodukálásról, reproduktiv képzeleti működésről beszélünk, amikor 

mások észleléseit, elképzeléseit halljuk, látjuk vagy olvassuk, és 

a magunk számára ujrateremtjük. 
A fejlődéslélektan tanusága szerint a kisiskoláskor elsősorban a 

reproduktiv képzelet kifejlődésének az időszaka, bár jó néhány tevé-

kenységforma, mint pl.  a gyakorlati foglalkozás vagy éppen a fogal-

mazás sejteti a produktiv képzelet jelentkezését is.  Az alkotó kép-
zelet azonban a reproduktiv fantáziában fejlődik. A reproduktiv kép-

zelet teszi lehetővé, hogy a  tanulók  a felgyült tapasztalati anya-

got képszerűen is megjelenítsék és kombinálják. 19  

A reprodukálás során tehát a tanulók a már hallott vagy olvasott 
mintákat /panelleket/ használják fel, amelyek megkönnyitik számukra 

a szó- illetve irásbeli tevékenységet. A beszédnek illetve a szöveg- 
nek nemcsak szókincsét, hanem mondat- és kifejezési formáit is át-

veszik. Az utánzás azonban nem jelent minden esetben puszta repro- 

dukálást. A tanulók ugyanis nagyon gyakran kiemelnek, előnyben ré- 

szesitenek vagy elhag ynak egy-egy nyelvi mintát. Képességeiktől, 

mindenkori érzelmi állapotuktól függ, hogy a kiszütt és a kölcsön-

vett elemeket hogyan használják fel illetve alakitják át szövegalko-

tó tevékenységük közben. Tény, hogy az alsó tagozatos tanulók nyelv-

használatában is alaposan keveredik a reprodukálás az alkotássa1 , . 2°  

Kerékgyártó Imre szerint is nagy jelentőségeik van a reproduk-

cióknak a fogalmazástanitásban. "Az olvasott, tanult szövegek és sa- 

ját mondataink nyomot hagynak agyunkban. Segitségtikkel olyan "sab-

lonok" alakulnak ki bennünk, amelyek lehetővé teszik, hogy az uj 

tartalmat különösebb nehézség nélkül öntsük a megfelelő formába."21 
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Az iménti szerző megjegyzi még, hogy a fogalmazási reprodukció nem  
törekszik a teljességre /a szó szerinti reprodukálásra/. "A mintát  
kiindulási alapnak tekinti, s nemcsak megengedi, hanem célul is  tü-
zi kii hogy gittől eltérjenek a tanulók." 22  

A fentiek alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy az alkotó  
nyelvhasználat kialakulásának az alapja .  a reprodukció, a reproduká-
lás. "Még ha az elemek szinte teljes egészében átvettek, tanultak,  

összehordottak is, maga a mondanivaló, a kifejezés  intenciója  sze-
mélyes. A kreativitás körébe tartozik; a kész elemek sorában szemé-

lyes mondanivaló feszül." 23  

A harmadik kérdés /Melyek az alkotó nyelvhasználat feltételei?/  

megválaszolásakor Balassa László megállapitásaira támaszkodunk el-  

sősorban. Az emlitett; szerző szerint az alkotó munka /fogalmazóte-

vékenység/ feltételei a következők:  
- A tanulók elérhetőnek illetve megközelithetőnek és értékesnek  

tartsák a kitűzött célt,  

- A munka tegye lehetővé, hogy kielégüljön tettvágyuk. A feladat  

feleljen meg a tanulók képességeinek, késztesse őket egészséges e-

rőfeszitésre,  

~• Végezzék jókedvvel a munkát.  
A szerző alkotó tevékenységnek nevezi "az elérendő cél /eszmény/ fe-

lé törő olyan tevékenységet, amely sokoldaluan foglalkoztatja a'cse-  

lekvő személy képességeit, örömet kelt benne, és eredeti mü létre-

hozásához vezet."24 A szerzővel együtt valljuk mi is, hogy alkotó  

tevékenységre /alkotó fogalmazótevékenységre/ igenis rá lehet nevel-

ni még az átlaggyerekeket is.  

Pszichológiai  vizsgálatok is bizonyitják, hógy "a gyerekek ó-

vodás és kisiskolás korban a kreativitás páratlanul magas szintjét  

érik el. Rajzi kifejezésmódjuk, verbális rögtönzéstik, zenei impro-

vizációjuk ... a spontán alkotókedv megnyilvánulása. Igazi kreativi- 
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tás." 25  Éppen ezért az 'iskolának - hangsulyozza Mérei Ferenc a már 
idézett E. Landau által irt könyv előszavában -, minden ép értelmű 

gyereket  kreativ gondolkodásra, kreativ szemléletre, beállitottság-
ra kell nevelnünk. 

Miféle elveket érvényesitettUnk gyakorlati munkánk során a 
kreativitásra nevelés érdekében? 

- Megéreztettük q tanulókkal, hogy egy-egy gondolatot, nyelvi tar-

talmat sokféle n elvi formában kife ezhetiink. Szorgalmaztuk a prob-

lémák különböző megközelitését, egy-egy téma többféleképpen történő 

kifejtését /variációk elmondatása/. A "Kinek van más véleménye?, Ki 

tudja másképpen elmondani gondolatait?, Ki irt mást?" kérdések igy 
az órák állandó "szereplőivé" váltak, 

- Ugyancsak szorgalmaztuk, de megfelelőképpen méltányoltuk is az e- 

éni kezdemén•ezéseket a sa átosan e; éni me látásokat. Igy érez-

tettük meg a tanulókkal azt, hogy a kreativ tanuláshoz meghatáro-

zott beállitottság szükséges: a tanulónak tudnia kell azt, hogy tő-
le  kreativitást várunk. 

Örültünk minden ujszerül gondolatnak, és örömcinket igyekeztünk minél 

változatosabb nyelvi formában kifejezni. /Pi.  "HU,  de remek!, Ezt 

még nem hallottuk!, Örüliink, hogy más kifejezést használtál!"/ 

Alkalmaztuk Balassa László által javasolt un. "Aranykönyvet" is,  a-

melyben megörökitettük.az eredményes fogalmazásokat. 

- Kialakitottuk a tanulókban a pszichológiai biztonságot/tudatosi-

tottuk lehetőségeiket, beléjük helyeztük bizalmunkat, elősegitve az 

egészséges önbizalom.fejlődését/. 
• Megfelelő légkört teremtettünk, amelyben tévedni is lehet, amely- 

ben szabad a tanulóknak megnyilatkozniok, kérdezniök, nem nehezedik 

rájuk a konformitás kényszere /az egyformaság, az azonosság; a ha- 

gyományostól, a megszokottól eltérnem nem szabad érzése/ 0  amelyben 

a "mássá levés bátorságának" vállalása természetes. 
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- 'Magunkévá tettük a s• ontaneitás elsődle.essé_ét a tudatositással 
szemben a tanulók nyelvhasználatának fejlesztése .során. A spontán 

verbális /szóbeli/ tevékenységet azonban mindig kiegészitettiük a tu-
datositással. 

- A fenti kijelentések felvetik a tanitói irányitás kérdését. Hu-a 
tuk a tanulókat beszélni e  nem szóltunk közbe, nem állitottuk meg 8-
keti minduntalan a tökéletesség igényével. Bebizonyosodott ugyanis, 

hogy a tulirányitott, agyonszabályozott beszédfejlesztés nem vezet 

kéllő eredményekhéz. Különösen á hibázástól való félelem, á sikerte-

lenség következtében kialakult kudarcélmény, mint az agyonszabályo- 
zottság következményei,visszaszoritják a már meglevő beszédbátorsá-

got,  meggátolják az égyéni gondolatok kifejezését. 
- Az egyéni élmények, az első benyomások azonnali elmondásának lehe-

tőségét űgy teremtettük meg, hogy a téma ismertetése után rövid fel- 
készülési időt adtunk a verbális megnyilatkozásokhoz. Gyakran négy-

öt főből álló csoportokban készülhettek fel a  beszámolóra. Igy a 
gyengébbek sok ötletet kaptak a jobbaktól. A csoportminden esetben 
mágedönthette el: kit biz meg a hangos verbális szerepléssel. Ilyén-

kor egészséges versenyszellem alakult ki az egyes csoportok között, 

hogy melyik tudott érdekesebben, egyénibben megnyilatkozni. 

- A közlési, kifejezési hibák javítását, javittatását utólagos teen-

dőnknek tekintettük. 
- Igyekeztünk mindig érdekes. ujszerü és nem megszokott témát keres-

ni. 

Ezek után hadd mutassunk be a kreativitást illetve fejleszté-

sét szolgáló tevékenységformák közül néhányat! Mind a harmadik, mind 

a negyedik osztályban alkalmazhatjuk őket. 

Megadott esemény átalakitása. egyes szám első személybe /transz-

formációs gyakorlat; a szereplő helyzetébe való beleélés képességét 

fejleszti/: 
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a, Olvasd el a Fekete István: Vuk cimii könyvéből kiirt részletet! 

"Rag felkapta a tyukot, és szélsebesen rohant a rókavár felé. 

Futtában aggódva látta, hogy a vadász ég a kutya csapája egyene-

sen oda visznek ... A rókavár közelében lelapult ... Szemei át-

kutatták a környéket ... Óvatosan csuszott a barlang szája felé." 

b, Képzeld magadat a rókapapa helyébe! Hogyan mondhatta el a vele 

történteket Inynek, a rókamamának? 

Alakitsd át a szöveget magadban! Használj élénkitő fordulatokat! 

Fl. képzeld el, láttad volna, ha tudnád, el sem hinnéd stb. 
Ha van időd, egy-két mondatot le is irhatsz! 

Egy-egy megoldás az átalakitás után: 

Felkaptam a tyukot, és szélsebesen rohantam a rókavár felé. Futtom-

ban  aggódva láttam, hogy a vadász ás a kutya csapája egyenesen  oda 

visznek. A rókavár közelében lelapultam. Szemeim átkutatták a kör-

nyéket. Óvatosan csusztam a barlang szája felé. 

Képzeld el, Iny! Felkaptam a .tyukot, és sa-,élsebesen rohantam a ró-

kavár felé. Ahogy futóttam, aggódva láttam, hogy a vadász és a ku-

tya csapája egyenesen oda visznek. Csak láttad volna, hogy an  lela-

pultam a rókavár közelében! Szemeim átkutatták a környéket. El sem 

hinnéd, milyen óvatosan csusztam a barlang szája felé. 

Me;.adott esemén átalakítása mult időből elen időbe és for- 

ditva: 
P1. az előbbi Fekete Istvántól választott részlet is alkalmas erre. 

Plegadott esemény  átalakításaárbeszédessé: 

Téma: a Térdszéli Katica cimii népmese /Illyés Gyula: Hetvenhét ma-

gyar népmese/ 

a, Keressétek meg és olvassátok el figyelmesen a meséből azt a 

részt, amikor Ratios orvosként látogatja meg a királyt! 
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b, Alakitsátok át párbeszédessé a részt! Válasszatok magatok közül sze-
r ktt!Készüljetek fel a párbeszédes rész elmondására! 	. 

faadott esemény  egyik mozzanatának átfo galmazása  tetszés sze- 

rint! 

Téma: a Térdszéli Katica cimü népmese /Illyés Gyula i.m,/ 
a, Az önálló irásbeli munka előkészitése, ötletgyűjtés szóban: 

Hogyan járt tul legutoljára Katica a király eszén? /Mézzel töl-
tött szalmabábut vitt magával a kastélyba. Stb./ 
Véleményem szerint másképpen is kifoghatott volna Katica•a kirá-
lyon. A ti véleményetek szerint is? Hogyan? Van-e ötletetek? 
/Segitésképpen utaltunk a már olvasott népmesékre pl. A csillag-
szemi juhász./ 	. 

A tanulók ötletei, javaslatai: 
- Katica gyönyöriien énekelt vagy szépen furulyázott, s ettől el-
szállt a király mérge. 
- Katica találós kérdést tett fel a királynak, aki azt nem tudta 
megfejteni stb. 

b, Fogalmazzátok át irásban a mese utolsó mozzanatát! Kiváncsi va-
gyok, ki tudja a legérdekesebben megoldani feladatát. 

A feladat igen hasznosnak bizonyult a rugalmas és eredeti gon-
dolkodás fejlesztése érdekében. Sikeres megoldása mégkövetelte a 

negyedik osztályos tanulóktól, hogy ne csak mozgósitsák, hanem ere-
deti módon össze is kapcsolják a már meglevő ismereteiket, tapasz-
talataikat, valamint különösebb nehézség nélkiil átváltsanak az e-

gyik megközelitési módról a másikra. 
Az alábbiakban először az eredeti mese említett mozzanatát i-

dézzük, majd a tanulók által irt megoldások közül mutatunk be néhá-

nyat. 

"Most aztán nagyon magharagudott Katicára a király. Mindjárt 

katonákat küldött utána. Amikor pedig elébe hozták, megparancsolta, 
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hogy zárják be Katicát a kastélyba, mert ő maga akarja megölni. 
Katica csak azt kérte, hogy hadd vihesse magával a szalmabábu- 

ját. Az olyan nagy volt, mint ő maga, és éppen ugy volt öltözködve 
is, mint ő. A baba hasát nyakig teletömte mézzel, ugy vitte magával. 
A kastélyba érve a bábot befektette az ágyba, ő maga meg az ágy a-
lá bujt. 

Este egyszer csak nyilik az ajtó. Bejött  a király és a kardját 
a szalmabáb mellébe szurta. A szurástól a méz a király szájába 
fröccsent. Nagyon édes volt. A király erre azt mondta: "Ha tudtam 
volna, hogy ilyen édes a véred, nem öltelek volna meg!" Most már  e-
gyébként is sajnálkozott a dolgon, mert hiszen ő parancsolta, hogy 
Katica menjen el hozzá, és fogjon ki rajta, de ugy, hogy a szobájá- 
ba ne tegye a lábát. Katica csak az ő parancsolatját teljesitette. 
Bánatában a király most már azt mondta, hogy ha Katica nem halt vol-
na meg, feleségül venné, mert az ilyen ügyes lány bizonyosan jó fe-
leség lenne. 

Erre már Katica is megszólalt az ágy alatt, hogy a király csak 
a bábut szurta meg, nem őt, Azután kibu4t az ágy alól. A király 
nagy örvendezve mindjárt megölelte, s azt mondta neki: "Én a tied, 
te az enyém, ásó-kapa se választ el egymástól!" 

/Térdszéli Katica. Illyés Gy.: 
Hetvenhét magyar népmese/ 

Ime a tanulók  munkái; 
A király igen megharagudott Katicára, és ezért elrendelte, hogy 

Katicát ő maga akarja megölni. A lány azt kérte, hadd vigye magával 

a kis furulyáját. Mikor este bement hozzá a király, Katica elkez- 
dett furulyázni, de olyan szépen, hogy a királynak nagyon megtet-
szett a lány játéka. Egyébként is megszerette a lányt. 

Erre aztán nagy lakodalmat csaptak, és még most is élnek, ha 

meg nem haltak. 
Franasics Barbara 4.o.tan. 
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Egy nap a király maga elé hivatta a lányt és azt mondta: 
- Ha megfejted a találós kérdésemet, akkor megkegyelmezek neked. 
De, ha nem ... 
- Nos, halljuk a találós kérdést! 
- Mondd meg nekem, mi a legjobb a világon! 
- A tanulás, mert az tanit minket. 
- A kérdésre jó1 feleltél - mondta a király. Látom, szorgalmas lány 
vagy, ezért elveszlek feleségiil. 

Hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak. 

Ferenczi Péter 4.o.tan. 	' 

- Felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom ... 

- Nem! - orditott a király, hogy megrepedtek a falak. 
Börtönbe vele! Gyorsan! Én foglak megölni! 

Bevitték Katicát a tömlöcbe. De ő kérte, hadd vigye magával . á 
játékördögét. Az ördögöt az ágyba fektette, 6 meg bebujt az ágy alá. 
S mikor a király bejött, hogy megölje, Katica megszólalt az ágy a-

161: 
- ördöggé változtam, mag tudlak betegíteni! 	' 

- Azt ne, Katica, inkább felesógUl veszlek, látom, okos lány vagy! 

Hétországra szóló lakodalmat csaptak, folyt a bor, a kutyák a 
tortát ették. Katica és a király ma is boldogul élnek. 

Tolnay Imre 4.o.tan. 

Katica megkérte Őfelségét, hadd vigye magával Riska tehenét. 

A király természetesen engedélyezte. 
Katica megmagyarázta a tehénnek, hogy befekszik helyette az 

ágyba,. és ha meghuzza a kötelet, akkor elbőgi magát. 
Ugy is történt minden, ahogy megbeszélték. A király nagyon 

meghökkent a bőgésre. 

• Na - gondolta-, ez a lány olyan Ugyes, hogy még a tehenet is tud- 

ja utánozni. 
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Hanem ezt már Katica nem állhatta meg  nevetés nélkül. 
- Ha, ha, ha! - hallatszott az ágy alól. 	. 

Azt mondja erre a király: 
- Szép is vagy, okos is vagy, ezért elveszlek feleségül. 
Katica kibujt az ágy alól. 

Még aznap egybekeltek, s hetedhét országra szóló lakodalmat 
csaptak. Táncoltak ott még az aznap született babák is s még a ha-
lálos betegek is. Már van két gyermekük is, az egyik neve Imre, a 
másik neve Katica. 

Itt a vége, fuss el véle! 

Dubraviczky Timea 4.o.tán. 

Ugyanannak az eseménynek  pontos, tárgyilagos,, illetve mesesze-
rű elmondása párbeszédek alkalmazásával:  
Téma: A. horgász és a kismadár /4. ábra/ 

a, A képsor bemutatása, az események megfigyeltetése 

b, A történet pontos, tárgyilagos, rövid elmondatása néhány perc 
felkészülési idő biztositásával: 	. 

Fogalmazzátok meg magatokban A horgász és a kismadár történetét! 
Törekedjetek arra, hogy minél pontosabban és rövidebben tudjátok 
kifejezni magatokat! 
Két szóbeli fogalmazás meghallgatása /egy gyengébb és egy jobb 
képességü tanulóé/ egymás után tanitói javitás, közbeszólás nél-

kül. 
A fogalmazásváltozatok értékelése a tanulók bevonásával a felké-
szülés előtt megadott szempontok alapján. 

c, A történet elmondatása egyes szám első személyben párbeszédek 
alkalmazásával: 
Most egy kicsit részletesebben próbáljátok elmondani ugy, mint-
ha veletek történt volna meg az esemény! Szeretném, ha beszél-

tetnétek is a szereplőket! 
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Egy tanuló meghallgatása, a fogalmazás értékelése: Miben hasonli-
tott az előző  fogalmazásokhoz? Miben kiilnbözött? Melyik fogalmazás 

illett jobban a történethez? Miért? /A tartalom és a nyelvi forma 
kapcsolatának észrevétetése./ 

Megkezdett esemény folytatása irásban: 

Téma: az Egérvadászat cimii mese /Gárdonyi Géza: Cifra mese - Mesék 
és hasznos történetek/ 

a, Érdéklődésfelkeltés: 	 . 

Ismeritek-e Gárdonyi Géza: Cifra mese cimii könyvét? Melyik me- 

sét, történetet olvastátok már el  belőle? /Cimek felsorolása./ 
Ki szeretné egyiket elmondani? /Egy-két tanuló meghallgatása./ 

b, Az Egérvadászat cimtf mese bevezető mondatainak bemutatása: 

Kiválasztottam ebből a kötetből egy igen érdekes mesét. A cinre: 
Egérvadászat. Most egy részletet olvasok föl belőle. Hogy miért, 

azt mindjárt megtudjátok.. . 

Egérvadászat 

"A minap a cica nagyot ásitva ébredt fel a tűzhely mellett. 

- Jó volna egy kis egérpecsenye - szólott -, megéheztem az alvásban. 
Azzal elindult egérvadászatra. Nem vitt magával sem puskát, sem kar-

dot. Megfogja ő az egeret a körmével is. Fölfutott a falon a kamra 

ablakába, és ott meglapulva leste, mikor jön az egér." 

c, A mese folytatása irásban /önálló munka/: 
Vajon hogyan történhetétt az egérvadászat? 
Folytassátok Gárdonyi Géza meséjét! Próbáljátok leirni gondolata- -  

fitokat! 

Lássunk két megoldást! 

Egyszer csak a macska meglátott a kamrában egy incifinci kis 

rágcsálót. Utána futott. Elkapta, majd sokáig játszadozott vele. 

Egyszer csak hamm, és bekapta a finom egérpecsenyét. 

Mészáros Edit 3.o.tan. 
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A macska egy darabig várt, azután felfigyelt, mocorgást hal-

lott. Egyszer csak előbukkant az egér. Cirmos lesimulva figyelte 

minden mozdulatát. Hirtelen nagyot ugrott, és elkapta az egeret. 
Ezzel megvolt már a reggelije. . 

Itt a vége, fus s . el véle! 

Szapáry László 3.o.tan. 

MegemlitjUk, hogy a meséket ugy választottuk meg, hogy felkelt-

sék a tanulók érdeklődését, meginditsák képzeletüket és a megszaki-
tás után az esemény folytatásának számos variációját tegyék lehető-

vé. A mesékből csak annyit olvastunk fel a tanulóknak, vagy csak 

annyit irtunk fóliára, amennyi elegendő volt ahhoz, hogy megismer-

kedjenek az esemény hőseivel, a bonyodalommal. A megoldást, vagyis 

a mesefolytatását a tanulóknak egyénileg kellett elképzelniök, le-

irniok. Hasonlóan a képsorról készitett fogalmazásokhoz, ebben az 

esetben is elmaradt az un. preciz előkészités. A fenti tevékenység-

formát a harmadik osztályban alkalmaztuk. 

Történétalkotás képsorról: 

Téma: A csalafinta mókus /7. ábra/ 

a, A képsor bemutatása az utolsó mozzanat felfedése nélkül: 

A csalafinta mókus történetét láthatjátok a képeken. Most nem 
é,rulom el nektek, hogy miért ez a történet cime. Szeretném, ha 

ti találnátok ki! 	 . 

b, A képsor rövid értelmezése: 
Felismertek-e mindent a rajzon? /Kivájt, korhadt belsejii, üreges 

fa, szereplők./ 
Mit ábrázolnak a képek? Mi lehetett az előzmény? /Rövid spontán 

megnyilatkozások meghallgatása./ 

c o  Rokon értelmű igék, szókapcsolatok gyüjtése szóban: 

Vajon miért szaladhatott a mókus a kivájt fa felé? 	. 

Különböző elképzelések, variációk meghallgatása. 	játszottak, 
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latt ülő rókára dobálta, hajigálta; versenyt futottak; a róka 

meg akarta enni a mókust, ezért kergette, ifizte, hajszolta stb. 

Rátok bizom, melyik megoldást választjátók! 
d, Fogalmazási gyakorlat szóban csoportmunkéval: 

Melyik csoport mesél érdekesebben? Melyik csoport teszi pontosab-
bá, kifejezőbbé mondanivalóját? 

Az 1-2. csoport feladata: Képzeljétek magatokat a róka helyébe, 
s ugy mondjátok el a történetet! 	. 

A 3-4. csoport feladata: Képzeljétek magatokat a mókus helyébe, 

s ugy mondjátok el a történetet! 
Mire ügyeltek a történet megalkotása közben? /értelmes mondatok, 

a mondatok kapcsolata, á szereplők, a helyszin pontos megnevezé-
se, időrend./ 

e, A beszámolóváltozatok meghallgatása, értékelésük, a d, pontban 

megadott szempontok álapján. 

f, Fogalmázási gyakorlat irásban /önálló munka/: 
Vajon mi történhetett a mókussal? Folytasd a történetet! /A cim 

felirása, utalás g  helyesírásra./ 

g, Egy-két munka felolvastatása, értékelés. 

h, Az elképzelések összevetése a rajzzal /az utolsó kép felfedése/, 

rövid értelmezése, kapcsolat keresése a cimmel: 

Hogyan folytatódik a történet a rajzon? Miért találó a képsor ci- 
me? /A cim valóban arra vonatkozik, amit a rajzoló ábrázolt, a-

mit a képsor kifejez./ 	. 

Néhány megoldás: 

Amig a róka ott benn fickándozott, addig a mókus felfedezett 

egy kijáratot és kisurrant rajta. 
Igy menekült meg akis csalafinta a róka karmai közül. 

Dubraviczky Timea 3.o.tan. 
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A mókus a kidőlt fa odvában talált menedéket addig, mig a róka 

végigfutott a rönkben. A kis mókus csak nevetett, mikor a ravaszdi 

őt észre sem véve tovaloholt és eltűnt a domboknál. 

Gyenes Bernadett 3.o.tan. 

Hopp, felugrott a mókus egy farakásra, a róka meg utána. Addig-

addig loholtak egymás után, mignem a mókusnak jó ötlete támadt. 
- Na, most gyere utánam, te Fortélyos! - gondolta, azzal fölugrott 

egy fára. 
A róka semmilyen mézesmázos szóval nem tudta lecsalni a mókust. 

Francsics Barbara 3.o.tan. 

Történetalkotás képről: 
Téma: Fekete István: Vuk cimU könyve /13. ábra/ 

a, A téma megközelitése: 	. 
Kag és Iny sok kárt okozott az embernek. Ezért a vadász társai- _ 

val együtt felkutatta a rókavárat, hogy kiirtsa a ragadozó álla-

tokat. Fekete István ir erről. 

/A tanulók a könyvvel több fogalmazásórán találkoztak már. Az  

nálló munka  témájául szolgáló részt akkor nem ismerték./ 

b, A könyv egyik részletének elolvastatása némán /motiváció/: 

"Talán Csufit engedjitk be először - hallatszott a vadász hang-

ja ... Az öreg tacskó beszagolt alyukba. Megérezte az ellenség 

szagát, ős vad haraggal csaholva fönt el a rókavárban." 

c, Az önálló szövegalkotást segitő kép bemutatása; 

Nézzétek meg az előbbi gondolatokhoz készült képet! 

d, A történet megalkotása irásban: 
Vajon mi történhetett a rókalyukban? Irjátok le! 
Törekedjetek arra, hogy munkátok alapján az olvasó is el tudja 

képzelni a történetet! 
Cimjavaslatok a táblán: Harc az életért 

Mi történt a rókavárban? 

Más cimet is adhattok a történetnek! 
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e, Egy-két "alkotás" bemutatása, rövid értékelés: 
Mennyire szines a történet? El tudták-e képzelni a hallgatók is? 

Néhány önálló alkotás: 

Küzdelem az életért 

Nagy volt a küzdelem a rókalyukban. Mikor összecsapott a két 
állat, Vuk kiugrott a vészkijáraton. Elszaladt  egy 'nagy bokór mögé, 
és onnan leste a küzdelmet. A vadászok nagyon várták már Csufit. 
Hamarosan ki is jött, és a rókavárból vér szivárgott ki. Kag elpusz-
tult. 

Rácz Csaba 3.o.tan. 

Mi történt a rókavárban? 

Kag ijedten látta a közeledő veszedelmet. - Na, most véged! - 

Kiáltotta Csufi. A róka tudta, ha összemérnék erejüket, csak 8 len- 
ne a vesztes. Ezért kimenekültek a vészkijáraton. A vadász észrevet-
te a menekülő rókacsaládot, vállához emelte  a  puskáját és meghuzta 
a ravaszt. Ezzel a lövéssel véget vetett a rókák életének. 

Szapáry László 3.o.tan. 

Eti történt a rókalyukban? 

Kag látta, hogy elsötétül a bejárat és hallotta a csaholást is. 
Nagyon megrémültek ám! Kag igy szólt: - Azt hiszem, ebből nagy baj 
lesz! Csufi már majdnem ott volt köztük. Kag nem volt rest! Megra-
gadta Csufit és a barlang falához szoritotta. Iny alig-alig léleg-
zett, de védte fiait. Aztán megjelent az enyészet dongója mind a 
hármuk felett. 

Velősy Tamás 3.o.tan. 

A kreativ képességek fejlesztését szolgálják még az alábbi 
tevékenységformák is: 
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- ugyanannak a szónak, gondolatnak, gondolatsornak más szavakkal 
történő kifejezése szóban vagy irásban 
- ugyanannak az eseménynek elmondása, vagy ugyanannak a tárgynak, 
növénynek stb, bemutatása más-más személynek /pl. pajtásnak, neve-
lőnek/ 
- önálló meseirás. 	 . 

A képességfejlesztés.szolgálatába állitottuk a feladatlapos 
munkát is. A miértre hadd válaszoljunk a Kelemen Lászlótól vett i-. 
dézettel: "A gyermek ... csak akkor fejlődik igazán, ha maga tevé-
kenykedik. ... Az öntevékenységtől, az ónmozgás lehetőségétől  egy-
szerűen nem szabad megfosztanunk a tanulókat. A modern tanuláspszi-
chológiák szerint a személyiségfejlődés fó mozgatóereje az öntevé-
kenység, fő iránya pedig az önállósulás. Az öntevékenység, önmoz- 
gás nem csupán fizikai cselekvést jelent, hanem szellemit, értelmit, 
érzelmit is." 26  

Az Önálló tevékenység egyik fontos eszköze a feladatlap. A 
feládatláp tanulást irányitó eszköz /taneszköz/. "Megoldandó fela-
datokat fogalmaznak meg, elvégzendő műveleteket jelölnek ki, sok- 
szor lépésről-lépésre meghatározzák a tanulóktól megkivánt tevékeny-

séget."27  Segithetik a tanulók ismeretszerző munkáját, lehetővé te- 
szik az ismerétek rögzítését, gyakorlati alkalmazását és az ellenőr-

zést. 	 . 

Ismeretes, hogy a fogalmazástanuláshoz mind a mai napig nem 
készült feladatlapgyüjtemény. Ezért aztán arra kényszeriiltünk, hogy 
magunk állitsunk össze jó néhányat. Természetesen tudatában vagy»nk 
annak, hogy á fogalmazástanitásban a feladatlap nem csodaszer, Nem 

hel'ettesithetik a  na  foku önállösá:ot i:én lő  irásbeli fo_almazá.- 

sokat. De a tartalmilag, módszertanilag, pedagógiailag jól megter-

vezett és a +.avulási folyamat megfelelő szakaszában alkalmazott fel- 
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adatlapok igenis eredményesebbé tehetik munkánkat. 
Mit tartalmaznak feladatlapjaink? 

Olyan részfeladatokat, amelyek előkészitették a terjedelmesebb fo-
galmazásokat. A fogalmazótevékenység tanulásának kezdeti szakaszá-
ban  több részműveletet kell begyakoröhni ahhoz, hogy a tevékenység 
egésze sikeres legyen. A fogalmazástanulás folyamatában tehát a 
részfeladatok láncszemet jelentettek a tanulók számára, fogódzót  ad-
tak nekik a gondolatok összefüggő szó- vagy irásbeli kifejezéséhez. 

A feladatlapok gyakorlatai lehetőséget nyujtottak: 
- szó- és kifejezésgyüjtésre 
- cimalkotásra 
- mondatok, mondatcsoportok alkotására 
- eseménysor tagolására 
- lényeges gondolatok kiválasztására 
- rendezésre 

bevezetések, befejezések alkotására 
- hibajavitásra. 

Mikor alkalmaztuk a feladatlapokat? 
Több alkalommal a harmadik osztályban, kevesebbszer a negyedikben. 

- A gyakorlás kezdeti szakaszában. 
- Év végi, év eleji ismétléskor. 
- Differenciált foglalkozás esetén. 

- A tanitási óra egy-egy mozzanatában. 
Hangsulyozzuk, hogy az alábbiakban közölt feladatlapok fel-

használása nem kötelező. Válogassunk közöttük kritikus szemmel! 
Megjegyezzük még, hogy az "A" je1ü f elaftlapokat a gyengébb tanulók-
kal, a "B" jeliieket pedig a jobb képességűekkel oldattuk meg. 

A harmadik osztályban oldattuk meg az alábbi feladatlapokat: 
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A mondatokról, a mondatok tartalmi kapcsolatáról 
tanultak felelevenitése  

"An 

1. Bontsd mondatokra az alábbi szöveget! Javitsd kék szi-
nessel a mondatkezdő nagybetűket; és pótold a mondat-
végi irásjeleket! 

A t6 nem volt mély ezért egyedül is fürödhettünk für- 
dés után figyeltük a vizpart életét de érdekes volt 
tudjátok mit láttunk egyik nap a vizparton egy mozdu-

latlanul ülő békát. 	• 

2. Irj egy-egy kérdét a fenti szöveg valamelyik mondatához! 

3. Válaszolj egy-egy mondattal a kérdéseidre! 

4. Egészitsd ki a következő mondatokat! 

SzU-retelik a 	 Puttonyokba 	 
az asszonyok. Lovas kocsikkal .. 	 a prés- 

házhoz. Nemsokára 	 must lesz belőle. 

5. Emlékezz vissza a tanultakra! 
Ugy fejelem ki magamat, hogy mások is megérthessék: ki-
ről, miről beszélek; miért mit akarok elmondani róla. 

1. Emlékezz vissza a tanultakra! 
Ugy fejezem ki magamat, hogy mások is megérthessék: 
kiről, miről beszélek; mit akarok elmondani róla. 
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2. Folytasd az alábbi megkezdett fogalmazást! 
A ftizetedben dolgozz! Előbb másold le a cimet és az 

első két mondatot! 

A hetesek 	' 

Ezen a héten Gábor és Lac i  a hetesek. Elsőnek érkeznek 
az iskolába. 

A fogalmazás cime 
/Gyakorlás/ 

1. a, Melyik cim vonatkozik arra, amit a fogalmazásban 

leirtunk? Huzd alá! 

A vakond várat épit 
Vakondvárban 
A vakondvár 

A vakond valóságos erőditményt épit magának buvó-

helytil. Várának bejárata fal tövében vagy bokor al-
ján rejtőzik. Csak az bukkanhat rá, aki figyelmesen, 
hosszan kutat utána. 
A bejárattól lejtős folyosó vesét a lakószobáig. 

b, A vakondvár belsejét megismerheted, ha elolvasod 
Szécsi Katalin: Bujócska cimti könyvét. 

2. a, Huzd alá a cinihez tartozó mondatokat! 

Készül a kőleves 

A szegény vándort senki sem látta vendégül a fa-
luban. Pázsitokban gyakran elénk tolakszik a gyer-
mekláne ü vagy pitypang. Ezért a tarisznyájából kö-
vet vett elő. Kora tavasszal kinálja sárga virág-
ját, a gyerekek láncot fűznek belőle. Nyár elején 
beérik fehér bóbitás termése. Egy fazékban a tűz-
helyre tette. A kiváncsi falusiak hoztak neki zsirt, 
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sót, káposztát, kolbászt. A gyógynövénygyűjtők a 
gyökerét keresik. A legény finom levest főzött ma-

gának. 
b,Alkoss cimet a megmaradt mondatcsoporthoz! 

A gyógynövényekről Megay László: Varázsfüvek című 
könyvében olvashatsz. 

A felesle es szóismétlés elkerülése és a 
lényeges ,go ndolatok kiválaszt 

/Gyakorlás/ 

t"A" 

1. Keresd ki a következő szavak kiízül a főnevekét! Huzd 
alá, őket! 

óv, óvoda, kerek, kerekezik,. kerék,,, .alma, almás, rózsa 

Ha megfelelő sorrendbe állitod az aláhuzott főnevek 
kezdőbetitit, egy állat nevét kapod meg. Melyik az? 
Ird le! 

2. Ird le annak a rókáról szóló mesének a cimét, amelyi- 
ket elolvastad! .. 	  

Adj neki más cimet! 	  

3. Javited ki a felesleges szóismétlést! Ird a helyes 
mégoldást az eredeti szó fölé! 

Ravaszdi koma lassan, óvatosan lépkedett a baromfiól 
felé. Ahogy lépkedett, egyre jobban megnyult a teste. 
Meg-megállt, aztán ismét lépett egyet-kettőt. Alig . 
volt két-három lépésnyire az 61t61, mozdulatlanul állt, 

figyelt. 

4. Melyik mondat nem lényeges? Tedd zárójelbe! 

Izgalmas pillanatok 
Az apa hangtalanul emelte vállához a fegyvert. Nem szólt 
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a fiához. A fia meg Be  mukkant, csak a szive kalapált 
hangosan. Tudta, ha megmoccan, elriasztja a tolvajt. A 
róka a tyukól mellett állt. Az utolsó lépésekre készült, 
mikor eldördült a lövés. 

nBn 

1. Emlékezz vissza a Párácska cim;i olvasmányra! Eredménye-
sebb lesz a munkád, ha  ujra el is ólvasod a mesét. 

2. Ird le röviden a történetet ugy, hogy beleképzeled ma-
gadat Pórécska helyzetébe! 
A lényeges gondolatok megfogalmazásában segitenek az 
alábbi szavak, kifejezések: 
születtem; büszke volt;. busult; kértem őket; elbucsuz-

tam; megöntöztem erdőt, rétet, szomjas kalászokat; el-
tiintem; tovább élek 

A ondolatok elrendezése az elbeszé-
lésben: az időrend  

/Gyakorlás/ 

1. Koreas az eddig elolvasott olvasmányok közül elbeszélé-
seket! Ird le egyiknek a cimét! 

2. Keress a fogalmazásfüzetedben elbeszéléseket! 
Ird le egyiknek a ciniét! 	 

3. Állitsd időrendbe a következő elbeszélés mondatait! 
Ha ügyesen dolgozol, akkor a mondatok előtt 4116 be-
tűkből értelmes szót kapsz. 	. 

ITeiyik az? Ird le! 	 

Egyik reggel történt 

ő Langyos vizben gyorsan megmosakodtam, majd felöltöz- 
ködtem. d Fürgén kiugrottam az ágyból és a fürdőszobá- 
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"B" 

1. Az alábbi részletet Szász Imre: Kisanna kertországban 
cimü könyvében megtalálod. 
Alkoss bevezető és befejező, gondolatot, ugy,, mintha ve- 
led és barátoddal /vagy veled és édesapáddal/ történt, 
volna meg mindez. A cimadásról se feledkezz meg! 

Bev.: 

- Figyelj csak, máris megmozdult az uszó, jár le-
föl, most lement a viz°alá. Hopp, megvan a hal! óvato-

san levesszük a.horogról;`ejnye, kiugrott a kezemből, 
és becsuszott a fenékdeszka alá. Most szedhetem fel a 
deszkát. . .. 

No, itt van a szökevény. Azért csuszott ki a ke'.-
:zemből, mert sikos. Es azért sikos, mert a teste tele 
van  hólnyálkával. 

Bemutatkozni nem tud. Majd én bemutatom: ugy hiv- 
ják,'hogy keszeg. 
Bef . : 	  

2. Keresd meg a könyvben a fenti részletet és olvasd el! 

Eseménysor tagolása  . 

/Gyakorlás/ 

1. Olvasd el figyelmesen az alábbi eseménysort! 

Hat esztendővel ezelőtt kényszerleszállást kellett 



- 140 - 

végeznem a Szaharában. Valami eltörött a motoromban. 
Mivel gépészem nem volt, magamnak kellett nekilátnom, 
hogy kijavitsam a sulyos hibát. Ott dőltem álomra az 
első este a homokon, ezermérföldre minden lakott hely- 
től. Elképzelhető hát, mennyire meglepődtem, amikor 
hajnalban egy fura kis hang ébresztett föl. Tálugrot-
tam, mintha villám csapott volna le mellettem. 

/Saint-Exupéry: A kis herceg 
cimü könyve nyomán/ 

}lány részre tagolnád? 	  
Miért?Azért, mért az eseménysor 	 mozzanat- 
ból 	  

2. Állapitsd meg, mely mozzanatok tatoznak egy bekezdés-
hez! Az ujabb bekezdéseket jelöld meg egy nyomtatott' 
nagy L betiihöz hasonló vonallal! 

3. Adj egy-egy bekezdésnek cimet! 

Hogyan mutassunk be állatot? 
/A leivásról tanult ismeretek kiegészitése/ 

1. Olvasd el az alábbi leirást! 

Márika néni kutyája 

Még igen kicsi volt, ámikor Márika nénihez keriilt. Ő 

nevelte fel. Kilenc év óta naponta megfuttatja utcánk-
bgn, 

Igy mutatta be nekem: 
Kócos névre hallgat. Puli kutya. Kb. 40 cm magas. Feke- 



- 141 - 

te sziníi bundája hosszura megnőtt. Ha jobban m:etfigye-
led - mondta -, ősz szőrszálakat is látsz benne. Szag- 
lása és hallása kitűnő. Okos szemét a hosszura nőtt 
szőrszálak miatt alig lehet észrevenni. 

Mindent megeszik. Igénytelen, éber jószág. Ha valami 
neszt hall, azonnal ugatni kezd. Még most is játékor, 
pedig már nem fiatal. Kedves, okos, hűséges állat. 

Márika néni nagyon megszerette . Kócost. A világ se-
mennyi kincséért sem  adná oda senkinek. . 

2. Figyeld meg, hogyan mutatja be agytárgyalás a kutya  kill-
sejét, táplálékát! 
Ha  tudsz,  irj le egy-egy szót is! Igy: 
neve, nagysága, 	  

3. Huzd alá azokat a mondatokat, amelyekből megismered a 
kutya belső tulajdonságait! 

4. Miben hasonlit és miben különbözik a fenti leirás az 
előzőektől?Vitassátok meg szóban! 	. 

5. Jegyezd meg! 
Előbb az állat teljesebb képét mutatjuk be, s csak azu-
tán a részleteket. Leirhatjuk kiilső tulajdonságain kívül 
belső tulajdonságait is. 

Hasonlatok a leirásban 
/Gyakorlás/ 

1. Huzd alá azokat a szavakat, szókapcsolatokat, amelyek 

szemléletessé teszik az  alábbi leirást! 

A szilva 

Ovális alaku gyümölcs. Sötétkék sima héján leheletvé-

kony viaszréteg latható. A vékony burok finom hust ta-

kar, amely legtöbbször olyan édes, mint a méz. Kemény 
csonthéjban, mint valami tokban, rejtőzik a magja. 
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2. Igy is irhattuk volna a fenti szavakat, szókapcsolatokat: 

leheletvékony . 	olyan vékony, mint a lehelet 
olyan édes, mint a méz 

3. Ha valami vékony, azt nemcsak a lehelethez hasonlíthatjuk 	 

Folytasd a felsorolást! 
leheletvékony, 	  

4. Ha valami kemény, azt hogyan fejeznéd ki szemléletesen? 
Irj néhány szót vagy szőkapceolatot! 

5. Egészitsd ki a tanultakat! 
A hasonlatok 	 teszik a leirást. 

6. A leirásban keriiltük a van igét. Mely igékkel helyettesi-
tettük? Ird le Őket! Gyűjts hozzájuk még néhány rokon ér-
telnüt! 	  

A feladatlapok mellett a munkaformák /frontális-, csoport- és 
egyéni munka/ is számos lehetőséget nyujtanak az önálló tanulói te-

vékenységhez. 
A gyakorlati alkalmazás mellett az ismeretszerzést  is fokoza-

tosan önállósitottuk. "Iskolai 'tapasztalataink ugyanis régóta azt 
mutatják, hogy mig elegendő - esetenként nagyon is hirtelen bekövet-
kező - 13ná.16B g tapasztalható az ismeretek alkalmazási fázisaiban, 
ugyanakkor mindmáig szinte teljesen érvényben van a közvetlen irá-
nyitás az uj ismeretek feldolgozásában. Az állandó direkt tanári 
rányitás a frontális osztálymunkában, kétségtelenül egyik oka anu-
nak, ho'y még a magasabb osztályokban sem emelkedik észrevehetően 
azoknak a modelleknek a száma, amelyek lehetővé teszik a legalább 
részlegesen ónálló, esetenként pedig a teljesen önálló .imeretszer- 
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zést. Ebből pedig szükségképpen következik, hogy az Önálló informá-

ciószerzés és feldolgozás műveletei nem kielégitő szinten alakulnak 

ki." 28  

Ezért mindkét osztályban önálló, vagy csoportmunkával fedeztet-

tük fel, illetve tudatositottuk a fogalmazástechnikai ismereteket. ' 

Igaz, hogy a csoportmunka munkaigényes tanitási forma, és hogy am-

biciózus, szakmai, pszichológiai, logikai, pedagógiai szempontból 

j61 felkészült tanitót igényel, de a tanulói aktivitást, az öntevé-

kenységet, az önállóságot, a személyiség harmonikus kibontakoztatá-

sát azonban csakis a csoportra, az egyénre szabott feladatokkal le-

het kialakitani. 29  Bizonyitott tény az is, hogy azokat az ismerete- 

ket felejtjük el a legkevésbé,, amelyekre magunk jöttünk rá, amelye- 

ket magunk fedeztünk fel. 
Az alábbi órarészlet álljon itt a fentiek illusztrálására! 

Tananyag: A rokon értelmii 'szavak pontosabbá, kifejezőbbé teszik 'fo-

galmázásainkat, Mindig 'a legmegfelel&bet használjuk. ' 

Téma: . A róka és a holló 
Taneszközök: József Attila: Válogatott versei, Szalai Borbála: Hin-

ta-palinta, Magyar szinonimaszótár,,irásvetitő, rajz, 

táblai ivás 

1. Problémafelvetés: 

a, A két szereplő bemutatása: Bőbeszédii Balambért már ismeritek, 
barátját . Egyhangu Elemérnek hivják. 

b, Vajon 6 miért kaphatta ezt a nevet? 

Ime a fólia: 17. ábra. 
2. A szöveg elolvastatása, vélemények meghallgatása: 

A fiu azért kapta ezt a nevet, mert fogalmazása egyhangu, unal-

mas; szóhasználata nem pontos, nem kifejező. 

3. A szöveg kijavitása: 
a, Javitsuk ki Elemér munkáját! Tegyük pontosabbá, kifejezőbbé! 

Gyűjtsünk először rokon értelmű szavakat! 
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b, Szógyűjtés csoportmunka keretében:  
Az I. csoport feladata:  

Keressétek meg József Attila: Válogatott versei cimü verses-
kötetében Altató cimii versét! Irjátok ki az alszik szóval ro-
kon értelmii szavakat!  
A II. csoport feladata:  

Olvassátok e1 Szalai Borbála: Hinta-palinta cimii.versesköte-
tében az Esteledik és a Tapsiftiles cimü verseket! Irjátok ki  
belőliik az alszik szóval rokon értelmű szavakat és kifejezé-
seket!  
A III. csoport feladata:  

Ólvassátok el Szalai Borbála: Hinta-palinta cimü versesköte-
tében az Altató cimti verset! Irjátok ki belőle az alszik szó-
val rokon értelmű szavakat és kifejezéseket! 	 . 

A IV. csoport  feladata:  

Egészitsétek ki a következő szavakat! Mindegyik rokon értelmi!  

az alszik szóval. 
T~ 

000 1 000 s z . . . k 	/aluszik/ 	 ' 

sz ... nd ... r ... g 	/szendereg/  
. . .. 6 ... i .:. o ... 	/bóbiskol/  
... u ... 6 ....á ... 	/ szunyókál/  
Az V, csoport feladata: 	 . 

Lapozzátok fel a Magyar szinonimaszótárt a 27. oldalon! Irjá,-  

tok ki az alszik szóval rokon értelműeket!  
0, A csoportok munkájának ellenőrzése:  

I. csoport  
alszik  
aluszik  
szendereg  
szunnyadozik  
szundit  

II. csoport  
pihenni megy  
elszenderiíl  
lezárul pillája  

alszik  
lepihen  

III. csoport  
elszunnyadt • 
alszik  
szendereg  
lepihent ágyába  
szundikál  
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IV. csoport 	V.  csoport 

aluszik 	alszik 

szendereg 	aluszik 

bóbiskol 	hál 

szunyókál 	szendereg 

bóbiskol 

hajcsizik 

/Az irásvetitó vásznán megjelenő szavak, kifejezések segitségével 

a tanulók meggyőződhettek munkájuk eredményességéről, de tudomást 

szerezhettek a többi csoport által gyűjtöttekről is./ 

d, Előzetes  tudatositás, majd javitás csoportmunka keretében: 
Nem mindegy, hogy  mikor melyik  rokon értelmit szót vagy kife-
jezést választjuk illetve alkalmazzuk. 	. 

Vajon mi dönti el a választást, az alkalmazást? 
/Fisősorban a szöveg, a móndanivaló hangulata, értelme. Sok 

esetben tanácsos a próbálgatás, a válogatás./ 

Javitsátok ki a fogalmazást ugy, hogy a legmegfelelőbb rokon 
értelmű szót vagy kifejezést alkalmazzátok! Felhasználhatjá-

tok a többi csoport által gyűjtötteket is. Segít az irásve-

titő. 

e, A csoportok munkájának megvitatása, a tanulságok levonása: 
/Mondatról mondatra haladva vitattuk meg az egyes csoportok . 

munkáját. A "Kinek van más javaslata, véleménye?" kérdés se-
gitségével sok változatot meghallgattunk és indokoltattunk. 

Az elhangzott javaslatok közül a tanulók mindénkor maguk ál- 

lapitották meg a leghelyesebb megoldást. Közben fejlődött gon-

dolkodásuk, stilusérzékük, vitakészségük. Játszi könnyedség- 

gel mondták ki az általdnositást: a rokon értelmű szavak pon-
tosabbá, kifejezőbbé teszik a fogalmazást. Közülük a megfele-

lőt kell alkalmaznunk ahhoz, hogy fogalmazásunkban pontosan 
fejezzük ki magunkat, hogy választékos és változatos legyen 

a szöveg. Tudatositottuk a tanulókban azt is, hogy ehhez so- 



- 146 r 

kat kell olvasni, de szükség van a gyakorlásra, mások jó munkáinak 

okos felhasználására és gondolkodásra ./ 

Lássunk egy-egy megoldást! 

Este nyolc óra. Kistestvérem már alszik. Kényelmes karosszék-

ben bóbiskol nagyanyám. Szunditanak sorban játékaim is. Én szintén 

lefekvéshez készülődöm. Bárcsak hamar elaludnék! 

Este nyolc óra. Kistestvérem már hajcsizik. Kényelmes karos-

székben szunyókál nagyanyám. Szunditanak sorban játékaim is. Én 

szintén befekvéshez készülődöm. Bárcsak hamar elaludnékt 

4. Gyakorlati alkalmazás: 

Az i-II. csoport  feladata: 	 . 

1. A következő rokon értelmű szavak segitenek további munkátok-

ban: 

a, az ember lassu haladását fejezik ki: andalog, baktat, bal-

lag, bandukol, csoszog, ténfereg, sétál, megy, botorkál; 

b, az ember gyors haladását fejezik ki: siet, szalad, fut, 

iramodik, iszkol, rohan, vágtat; 
2. Tegyétek kifejezőbbé rokon értelmis szavak felhasználásával 

a következő fogalmazást! A helyes megoldást irjátok az ere- 

deti szó fölé! 

Zsuzsi egyik délután elment barátnőjéhez. Együtt mentek ját-
szani a közeli parkba. Odament hozzájuk Andrea is. Sokat  lab-

dáztak, beszélgettek, közben jókat kacagtak. Mindhárman öt :  

órakor mentek haza. 

A III-IV. csoport feladata: 

1. A következő rokon értelmű szavak a járművek haladását érzékelte- 
tik: megy, dübörög, halad, száguld, döcög, gördül, robog. 

Osoportositsátok őket! 

lassu haladást érzékeltetők: 

gyors haladást érzékeltetők: 
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2. Javitsátok ki a fogalmázásban helytelenül használt rokon ér-
telmü szavakat! A helyes megoldásokat irjátok az eredeti szó 
fölé! 

Tegnap a Kossuth Lajos utcában jártam.. Kerékpárosok mentek 
az uttest szélén. Sulyosan megrakott lovas kocsi suhant el 

előttük. Csak ugy döcögött az uttest közepén egy türelmetlen 

személyautó. 

Az V. csoport feladata: 

1. Figyeljétek meg jól a vásznon megjelenő képet!/18:. ábra/ 

A mese vázlata a következő is lehetne: 

Kit pillantott meg a róka? 
Mire kérte? Hogyan? 

Mi történt á sajttal? 

2. Készitsetelt önálló szóbeli fogalmazást a képről! 

Ime egy jól sikerült munka: 	 ; 

Hogyan járt pórul a hiu holló? 

A róka egy napon megpillantotta a hollót. A madár csőrében . 
egy szelet sajtot tartott. 

- Olyan gyönyörlat a hangod! Énekelj egy kicsit! - kérlelte nyá-

jasan a róka. 

A hiu holló erre rikácsolni kezdett. Mihelyt kitátotta ormót-

lan csőrét, lepottyant a sajt a földre. 

- Köszönöm a finom vacsorát, Hollóné asszony! Legközelebb már 

téged eszlek meg! - vihogott bajsza alatt a róka. 

Igy járt pórul egyszer a hiu Hollóné asszony. Ha a sajt meg-

maradt volna, az én mesém is tovább tartott volna, 

Müller Anikó 3.o.tan. 
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5. A csoportok munkájának ellenőrzése, értékelése; a jó tanácsok el-
mondása Egyhangu Elemérnek. 

Az ebben a  fejezetben  leirt elméleti megállapitások és gyakor- 
lati példák azonban csak akkor tehetik hatékonyabbá munkánkat, ha 
alaposan megismerünk minden egyes tanulókt. "Emberismeret nélkül 
nincs nevelés, nincs képességfejlesztés. A tudatos emberformálás 
csak.abban az esetben eredményes, ha figyelembe veszi az alakitan-
dó ember természetét, sajátosságait, érdeklődését, vágyait, törek-
véseit és számos más tulajdonságát."30 
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Az  irodalmi példa szerepe  

Egy-egy fogalmazástechnikai ismeret kialakitásához, egy-egy 

nyelvi-stilisztikai érték, érdekesség megfigyeltetéséhez és tudato-
sitásához legtöbbször értékes irodalmi szövegeket  választottunk. Az 
irodalmi szövegek mellett azonban néhányszor felhasználtunk is  meret-

terjesztő szemelvényeket, szemelvényrészleteket is. Ugyanis élmény- 

hatásuk nemcsak a művészi szövegeknek lehet, hanem a tudományosak-

nak is. 1  Amig a tudományos szövegekben inkább a gyakorlati informá- 

ciós értékek dominálnak, addig a szépirodalmi szövegekben elsősorban 

az esztétikai értékek vannak tulsulyban. Megjegyezzük,, azonban, hogy 

a tudományos művek is tartalmazhatnak esztétikai értékeket éppen a 

használt nyelvi eszközök eredményeként, és közölhetnek gyakorlati  in-

formációs értékeket a szépirodalmi művek is. 2  

Fábián Zoltán szerint az irodalmi minták lehetővé teszik, hogy 

ne váljon sablonossá a tanulók nyelvhasználata. Ennek feltételét ab-

ban látja, hogy a tanulók tudatosan figyeljék a tartalom és a forma 
/a téma, a mondanivaló és a nyelvi megfogalmazás/ természetes. kap-

csolatát. 3 	 . 

Szende Aladár a következőkben látja az irodalmi alkotások je-

lentőségét: "... mivel a művekben olyan helyzetekkel is találkoznak 

a tanulók, amelyek a hétköznapi életben ritkán fordulnak  elő,  mégis 

átélhetik őket, s ezzel értékes kommunikációs modelleket és jellem-

ző nyelvi magatartásformákat figyelhetnek meg bennük." 4  Mivel az í-

rók, költők a legmegfelelőbb nyelvi megoldásokra törekszenek, ezért 

a tanulók esztétikailag értékes nyelvi megoldásokat élményszerűen 

ismerhetik meg és élvezhetik. 

Az irodalmi alkotások szerepe azonban nemcsak abban rejlik, 

hogy a tanulók értékes nyelvi megoldásokat - mintákat - ismernek meg 

és élvezhetnek segitségUkkel, hanem abban is, hogy a példa erejé-

vel hatnak. A példá, a példaadás lélektani alapja - Kelemen László 
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szerint - a példa szug  esztiv hatásában és az ,utánzási hajlamban ke-

resendő. 5 Közismert, hogy a kisiskolás gyermek rendkivifl fogékony 
a példára és hajlamos gz utánzásra, de, hogy az értékes irodalmi 
példa az utánzás mintájává váljon, fontos annak nyelvi tudatositá-

sa is. Ám a pszichológia azt is bebizonyította, hogy a gyermek utá-  

nozni csak azt tudja, "ami saját intellektuális lehetőségeinek zöná - 

jában , fekszik." 6  Vigotszkij értelmezésében ez azt jelenti, hogy a., 
tanuló rendelkezik valamilyen készséggel ahhoz, hogy arról, amit  tud, 

áttérhessen arra, amit nem tud. "Tehát az oktatás egész.pszicholőgi-

ájában éppen az a lehetőség tekintendő központi mozzanatnak, hogy a 

kollektiv munka utján az értelmi adottságok magasab b . fokra emelked-

nek, hogy utánzás ssegitségével lehetséges az átmenet abból, amit a 

gyermek tud ahhoz, amit még nem tud." 7 A já,példák követése azonban 

csak akkor vezet a kivánt eredményhez, ha megtaláltattuk a tanulóval 

a.maga hangját, amelyet a minták kellő megszUrésével gazdagithat. 8  , 

Ezért már az alsó tagozatban meg kell alapoznunk a fogalmazások e- 
gyéni hangvételét. , 

Annak érdekében, hogy a tanulők elemi műfaji, szerkesztési, sti-

- láris ismereteket fedezhessentik fel, körültekintően választottuk ki 
a szöveganyagot. Az olvasókönyvek anyagán kívül más forrásokra is 
támaszkodtunk. A szemléletesség elve  mellett  figyelembe  vettük a kis- 

iskolások pszichikus jellemzőit is. Fejlődéslélektani ismereteink a-
lapján tudjuk, hogy a.9-l0 éves tanulók fokozottabb mértékben for-

dulnak a tárgyi valóság felé, szinte magukévá akarják tenni a kör - 
nyező világot. Sokoldalu a tanulók érdeklődése ebben a korban. Min-

den érdekli őket: tárgyak, szerszámok, eszközök, a természet vilá- 
ga /különösen az állatok/, a hazai táj, nemzetcink !pultja stb. 

'Az irodalmi és Áz ismeretterjesztő szövegek felkutatása idői-
gényes munka. Ehhez kivánunk segitséget nyujtani néhány példa felso-
rakoztatásával. 
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Harmadik osztály 

A fogalmazás részeinek, szerkezetének megismerését az olvasó-

könyvben levő mesék, mondák első és utolsó néhány mondatának megfi-

gyeltetésével készitettiik elő. 

Pl. 

"Legelészett a ló; a ezu- 	Bemutatja a legelésző lovat 
nyog, a közeli mocsár lakója pe- 	és a bokor ágán üldögélő szu- 

dig egy bokor ágán tildögélt." 
	

nyogot, vagyis a mese szerep- 

lőit. 
Előkésziti az olvasót, hogy 

megértse az eseményeket. 

"- Ilyenek vagyunk mi, szu-
nyogok, még a lovat is  ledöntöt-
tük a lábáról! Nincs a világon 
erősebb teremtmény a szunyog- 

nál!" 

A szunyogok megállapitását  

tartalmazza.  
A két mond at  egyszerűen lezár-
ja a mesét. 

/A szunyog meg a ló. Észt népmese/ 

"Hol volt, hol nem volt, 	Megismerkedünk egy szegény 
volt egyszer egy szegény asz- 	asszonnyal és annak fiával, 

szony s annak egy nagy kamasz 
	Matyival, vagyis a mese sze- 

fia; Ludas  Matyi  volt a neve. 	replőivel. Az első bekezdés  

Azért hivták Ludas Matyinak, 	 felkelti az érdeklődésünket . 
mert egyebet sem dolgozott, min- 	a  mese  iránt. 

dig az anyja ludjait őrizte." 

"Ha  Matyi a földesurat még 	,A mesékre jellemző módon le- 
egyszer megverte volna, az én 	zárja a történetet. 

mesém is tovább tartott volna." 

/Ludas Matyi. Magyar népmese./ 

"Egy forró augusztusi na- 	Közli, hogy a vadászcsapat mi- 
pon porlepte vadászcsapat érke- 	kor és hova érkezett. Tehát 
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zett a nagyvázsonyi völgybe." 	megjelöli a helyet és az időt, 
ahol a történet lejátszódik. 

"Az ut, amelyen a vázsonyi 
molnárlegény elindult, messze ve= 
zetett, Kinizsi Pálból hires vi-
téz lett, s néhány évvel. később 
már Mátyás fekete seregében har-

colt. Ott volt mindenütt, ahol ve-

szedelem fenyegette az országot." 

/Kinizsi. Lipták Gábor 

Összefoglalja, hogy néhány év 

mulya mi minden történt Kini-
zsi Pállal. 

Röviden utal a később történ-

tekre. 

nyomán./ 

"Buda várában élt egyszer 

egy szegény varga. Elhatározta, 
hogy varr egy szép, parádés csiz-

mát, s elviszi a királynak aján-

dékba. Mikor a csizma álkészült, a 
karjára vette s megindult a várba." 

"A hajduk gyorsan deresre 

huzták.a két őrt. Egyiknek is, 

másiknak is hiiségesen leszámolv 

ták az ötven botot. 
A varga pedig kapott egy 

szakajtó aranyat a királytól." 

Megtudjuk, hogy a varga miért 

ment el a királyi várba, vagy-

is a szereplő tettének okát. 
Az elsó három mondat tehát rö- 
viden bemutatja .az előzménye-

ket. 

Kiderül, hogyan büntette meg 

a király a hajdukat és hogyan 

jutalmazta meg a vargát, vagy-

is az utolsó három mondat az 
események következményét tar-

talmazza. 

/Mátyás király és a varga. Magyar népmese/ 

A kifejezés változatosságának kialakitása érdekében gyakran 

gyüjtettünk mesékből rokon és ellentétes jelentésit szavakat. 

P1.: 
Az Aranyparázs cimii magyar népmesében /olvasókönyv 3. osztály/ nem-

csak rokon értelmű, hanem ellentétes jelentésit igék is vannak. An- 
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nak ellenére, hogy az ige nem tananyag a harmadik osztályban, még-

is gyűjtettünk a tanulókkal. /Nyilvánvaló, hogy nem használtuk a 

szófaji megnevezést./ Ezt két okból tettük. Először azért, mert az 
elbeszélést /tananyag a harmadik osztályban/ lehetetlenség volna el-

képzelni igék nélkül. Ismeretes a szerepük: elevenséget, mozgalmas-

ságot visznek az előadásmódba. A  tanulók  az események elmondásakor, 

leirásakor - hacsak ösztönösen is -, de általában megfelelően  hasz-

nálják az igéket. Másodszor pedig azért, hogy előkészitsiik, megala-

pozzuk az ige fogalmát. 
Rokon értelciii igék a fentebb emlitett meséből: 

felkerekedett, elment, elindult 

elpanaszolta, elmondta 	 . 

szétszórták, szétteritették 

A következő bekezdésekben pedig egy-egy ellentétes igepór' ta-

lálható: 	 . 

"Elment a szegény asszony, de csakhamar sirva,jött vissza, mert 

a gazdag testvér parazsat se adott." 
"Megörült a gazdag ember, mindjárt ment is az erdőbe, de nem 

egy kalapra valót hozott a parázsból, hanem egy üsttel. Vitte ha- 

za boldogan, még futott is,olyan jó kedve kerekedett." 

Az egyik órán a szó- és irásbeli feladatok szereplője a róka 

volt. Az okos nyul cimü mesére /Zelk Zoltán: Mese a kiscsikóról és. 

sok más barátunkról. Móra Könyvkiadó, Bp., 1975./ nemcsak azért e-

sett a választásunk, mert  szereplői  között ott van a róka is, 'ha-

nem azért is, mert sok rokon értelmü igét tartalmaz. 

Pl.: 	 ' 

rákiáltott, orditott 	 . 

szaladt, futott, rohantak 
összehasonlitásukkal észrevétettük a köztük levő  árnyalati, fokoza-

ti különbséget, Pelismertettük azt is, hogy az utolsó három  Az  em- 
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ber, az állat gyorsabb mozgását, haladását érzékelteti. 

Az alábbi vázlattal azt szeretnénk érzékeltetni, hogyha jól vá-
lasztjuk meg az irodalmi szöveget, akkor többféle feladatot is meg-
oldhatunk segitségével. 

Tananyag: A mondatok összekapcsolásáról, a fogalmazás tárgyáról és 
ciméről tanultak összefoglalása. /3. osztály/ 

1. Célkitűzés; 1 perc 
J6 néhány dolgot megtanultunk már a fogalmazásórákon. 
Ma összefoglaljuk az eddig megismert tudnivalókat. biváncsi va- 
gyok, hogyan emlékeztek rájuk, és mennyire tudjátok azokat á 

nállóan alkalmazni. 
2. Összefo lg alás: 8-10 perc 

a, A mondatok összekapcsolása: 
Részlet bemutatása Gárdonyi Géza: Egérvadászat cimü meséjéből. 
/A részletet 1. a kraativ képességek fejlesztéséről szóló 
részben!/ 
Megfigyelési szempontok: Miről szóltak az egyes mondatok? 

Hogyan kapcsolódtak egymásba? 
Válasz a megfigyelési szempontokra: az egyes mondatok . a cicá-
ról szóltak; ugy kapcsolódtak egymásba, mint a láncnak a sze-
mei, sorban, sorrendben.' Mindegyik kapcsolatban van az előző-
vel és az utána következővel is. . 

b, A felesleges szóismétlés kerülése: , 
Hogyan  kerülte el Gárdonyi Géza a felesleges szóismétlést? 
/A 2-4., majd az 5. mondat megfigyeltetése néma olvasással./ 
A 2-4. mondatban elhagyta  az iró a cica szót, az 5. mondatban 
pedig más szót /6t/ használt. 
Melyik az a szó, amelyiket megismételte az iró? Miért? /Az 
utolsó két mondat megfigyeltetése./ 
Miért kell . kertilniink a felesleges szóismétlést? /Egyhanguvá, 
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szürkévé teszi beszédcinket, irásunkat./ 
Hogyan kerülhetjük el? 

c, A fogalmazás tárgya és cire: 
Iliből tudtuk meg először, hogy vajon miről szól a mese? 
Véleményetek szerint miért választott jó cimet az irö? /A 
cim és a tartalom kapcsolatának megfigyeltetése./ 
Mit fejezhet ki a cim? /A szereplő nevét, tulajdonságát, az 
eseményt, annak helyét, idejét stb./ 
Milyen a jó cim? /Arra vonatkozik, amit leirunk, rövid, érdek-
lődést keltő./ 
Mit  tanultatok a cim helyesirásáról? 

d, Az élénkitő eszközök'megfigyeltetése a részletben: 
- A szereplő megszólaltatása, tartalmának, formájának megbe-
szélése: Melyik az a mondat a részletben, amelyik élénkebbé  

tette a történetet? /A i pásodik./ 
Miért? /Beszéltette a cicát./ 
Mit fejez ki az iró a mondattal? /A cica kivánságát./ 
Hogyan? /A cica gondolatai közé ékelte be az iró sa- 
ját megjegyzését: szólott./ 

- Az ellentét észrevétetéseT Olvasd  el némán az utolsó monda-
tot! Melyik az a szó, az a szókapcsolat, amelyik élénkebbé 
tette? /Fölfutott, meglapulva.leste./ 
Mit fejez ki ezekkél az iró a mondatban? /Ellentétet./ 
Fejezzük ki másképpen őket! /Fölfutott, fölszaladt, felpat- 
tant; lelapult, lehasalt, lélegzetét visszafojtva figyelt./ 

3. A tanultak alkalmazása feladatlap segitségével: 25-30 perc 
Feladatlap: 	 . 

A mondatok összekancsoiásáról tanul- 
tak összefoglalása 

1. Adj más cimet a meserészletnek) Ird le! 
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2. Alkoss két kérdést a meserészlet egy-egy mondatához! 

Ird le! 

3. Vajon hogyan történhetett az egérvadászit? Képzeld el! 

Folytasd Gárdonyi Géza meséjét! Röviden próbáld leirni 

gondolataidgt! 

4. A feladatlap ellenőrzése: 3-4 perc 

A 3. feladat /a mese folytatásának/ felolvastatása egy-két tanu-

lóval. 

Megjegyzés: A következő órát a tanitó a feladatlapok értékelésé-

vel kezdte. Felolvasott néhány mesefolytatást, majd bemutatta Gár-
donyi Géza: Egérvadászat cimii meséjét végig. Ezután a tanulók ösz-

szevetették az eredeti mesét saját elképzeléseikkel. 

Negyedik osztály 

Ebben az osztályban gyakorlásként több alkalommal is felismer-

tettUk az elbeszélés részeit.. Az olvasókönyv szemelvényein kivid 
gyakran választottunk erre a célra egy-egy mesét Illyés Gyula: Het- 
vehhét magyar népmese cimti kötetéből is. A Térdszéli Katica cimü 
meséhez több feladat is kapcsolódott. Az egyiket - többek között -

az alábbi órarészlet illusztrálja: 

A tanult fogalmazástechnikai ismeretek és az előzetes fela- 

datok ellenőrzése: 
/Az előzetes feladatokat megosztottuk a lányok, a fiuk és egy-egy 

tanuló között./ 
Lányok: Felismertétek-e a mese bevezető gondolatait? Olvassátok 

fel! /"Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg-

asszony, s annak egy lánya. Az olyan kópé volt, hogy min-

denkin ki tudott fogni. Már egy egész országban elterjedt 

a hire."/ 
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Mit tartalmazott? /A szereplők és legfontosabb tulajdonságaik 
bemutatása: öregasszony és kópé lánya; az idő  megjelölése: egyszer 
volt, hol nem volt./ . 
Mit tartalmazhat még a bevezetés? /P1. az események helyét, okát, 
előzményét; érdeklődést kelthet./ 

Fiuk: Megtaláltátok-e a mese befejező gondolatait? Olvassátok felt  
/"Két hétig tartott a lakodalom, egy hétig a kártáló. Volt 
ott minden ennivaló, folyt a bor, mint a Körös; az én hasam 

is majd kipukkant a nagy jóllakástól. Katica meg a király pe- 

dig boldogul élnek még most is, ha meg nem haltak."/ 

Mit tudtatok meg belőle? /Megállapitást: két hétig tartott a 
lakodalom, Katica meg . a király boldogan élnek./ 
Miről szólhat még a befejezés? /Érzéseinkről., véleményünkről, ta-

nulságról stb./ 	, 

Egy-egy tanuló: Minek alapján tagolódik a mese tárgyalása? /Fordu- 

lat az eseményben, szinhelyváltoztatás pl. a pince 

után a kertbe ment Katica stb./ 
Milyen legyen a három főrész aránya? /A bevezetés és a befe-

jezés a tárgyaláshoz képest rövidebb legyen./ 
Hogyan jelöljtik az elbeszélés egyes részeit? /Uj sor, uj bekezdés./ 

A leirás fogalmának kialakítását, a rendezői elv - tudatositá-

sát Fekete István: Tüskevár cimii regényéből választott részletek-

hez kapcsoltuk. Megfigyeltetéseikkel, elemzéscikkel, a megoldás mód-

jainak tudatositásával nemcsak fogalmazástechnikai, hanem termé-

szettudományos ismereteket is szereztek a tanulók. 
Az olvasott részletek elképzelését /ismeretlen növények, álla-

tok/ megkönnyi.tettük a Buvár zsebkönyvek sorozat alkalmazásával. A 

bennük levő  képek bemutatásával, a közlő, magyarázó szövegrészletek 
elolvastatásával, elmondatásával világossá vált a tanulók számára a 
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szavak jelentése, értelme, erősödött fogalmi. jellegük. Ezáltal is-

mereteik pontosabbá, egyértelműbbé váltak. A sorozat egy-egy köte-
tét "A  leirás" témakörének több óráján is felhasználtuk. A fogalma-

zás müveletei közül elsősorban az anyaggyüjtést segítették. Nem-

csak ismereteket adtak a tanulóknak, hanem lehetővé tették azt is, 

hogy a legmegfelelőbb szavakat, kifejezéseket egyéni módon alkalmaz-

zak leivásaikban. Végül, de nem utolsósorban a sorozat köteteinek 
használata hozzájárult az önművelés képességének megalapozásához, a 

tanultakhoz való hozzáolvasás jó szokásának erősitéséhez. 

A leirás első órája: 	 . 

Feladataink: 

- Fekete István: Tiiskevát cimü regényéből kiválasztott részletek a-
lapján a leirás fogalmának tudatositása: bemutathatunk, leinhatunk. 

jellemző ismertetőjegyeik, tulajdonságaik alapján tárgyát, növényt, 

állatot, személyt és tájat. 
- Elbeszélő és leiró részek ösazehasonlitásával a két műfaj közötti 

különbség érzékeltétése. 

- A természettudományos érdeklődés felkeltése. 

Taneszközök: tábla, irásvetitő, feladatlap, Fák, bokrok; Madarak. . 

/Buvár zsebkönyvek sorozat/ 9  Magyar értelmező kéziszótár. 

1. Két részlet összehasonlitása: 

Megfigyelési szempontok: Miben hasonlitanak? Miben különböznek? 

/Fóliára irtuk az alábbi részleteket Fekete István: Tüskevár ci-

mü regényéből./ 
Az egyik: 	 .. 

A kárókatona halat fogott 

" A cölöp mellett ugyanolyan madár bukkant fel, jókora hallal a 

szájában. A cölöpön ülő mintha csak erre várt volna, fejest ug-
rott a vizbe, és eltűnt, a másik pedig felreppent a helyére. Jól 

látszott csőrében a vergődő hal s a fényes tolláról lepergő viz. 
A madár elhelyezkedett, aztán csekély erőlködés után elnyelte a 
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tenyérnyi halat." 

A másik: 	. 

Olyan, mint egy zöldesfekete bronzszobor, ludasak kicsi, récének • 

nagy. Nagyon  tigyes madár. Kárókatona; kormoránnak is mondják. 

Úszik, mint a hal, bukiii mint a vidra, de jól is röpül. Pokol- , 

bélű fajzat, de bántani nem szabad, mert az egész országban csak 

itt vannd, meg még egy-két helyen. 
a, Ismeretlen szavak, szókapcsolatok értelmezése: 

- kárókatona - kép bemutatásával /Madarak. Buvár zsebkönyvek 

sorozat./ 	 . 

- vidra - szótárazással /Magyar értelmező kéziszótár/ 
- pokolbélü fajzat a magyarázat közlésével: nagyevő állat 

Keressetek hasonlatokat a második részletből! Miért hasonlit-

ja a madarat az iró a bronzszoborhoz? 

b .  A két részlet közötti hasonlóság elmondatása: 

Mindkét részlet. a  kárókatonával kapcsolatos. 
c, A két részlet közötti különbségek elmondatása: 

- Az első részlet elmondja, hogyan fogott halat a két madár; 

eseményeket tartalmaz, elbeszélés. 

• A  második  részlet bemutatja, leirja, hogy milyen á kárókato-

na.  
Milyen a madár? Mondjátok el saját szavaitokkal is! Minek a- 

lapján mutatta be, irta le az iró a madarat? /Legjellemzőbb . 

ismertetőjegyei, tulajdonságai alapján./ Nevezzük meg a máso 

dik részlet műfaját! /Leirás./ . 

d, A részletek műfaja és az igék közötti kapcsolat vizsgálata: 

Melyik részlet tartalmaz több igét? Miért? Keressétek ki a 

leirásból azokat a mondatokat, amelyekben nines ige! 

e, Cimadás: 
Adjatok cimet a második részletnek! /Javaslatok meghallgatá-

sa./ P1. A kárókatona; Mil yen a kárókatona? 
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2. Problémafelvetés: 
Mi mindenről készithetiink leirást? Mit mondjunk. el, irjunk le a 

leirásban? 

Ha jól dolgoztok önállóan, óra végére választ kaptok a két kér-
désre. 

3. Fogalmazástechnikai ismeretek felfedeztetése:  
a, A feladatlap 1. a, pontjának megoldatása; ellenőrzés felol- 

vastatással. Szóértelmezés rajzzal: káva, abroncs, rácsa. 

b, A feladatlap 1. b, c, pontjának kitöltése önállóan, ellenőr-

zés felolvastatással. 

Szóértelmezése 
- fűzfa - kép. bemutatásával, szöveg felolvastatásával /Fák, 

bokrok. Buvár zsebkönyvek sorozat/ 	. 

- barnakánya - kép bemutatásával, szöveg felolvastatásával 

/Madarak. Buvár zsebkönyvek sorozat/ 

- de nyári tüzelőnek jó - magyarázattal: Miért csak nyári tü-

zelőnek jó a rekettyebokor? 
- nagyobb a szeme, mint a szája - magyarázattal: Kire, mire. 

szoktuk mondani? 

c o  A feladatlap 1. d, pontjának kiegészitése, ellenőrzése.. 

d, A feladatlap 1. e, pontjának megoldása. Szóértelmezés: szil- 

fa - kép bemutatásával /Fák, bokrok. Buvár zsebkönyvek soro- 

zat/ 

e, A feladatlap 2., 3., 4. pontjának megoldása, ellenőrzése. 

/A gyorsabban dolgozó tanulók. az 5. pontot is megoldották, 

a többiek házi feladatul kapták./ 	 . 

4. Válasz a problémárai logikai rögzités: 
Miféle miifaju fogalmazást készi tetűink eddig? /Elbeszéléseket./ 

Melyik műfajjal ismerkedtünk meg ma? /A leirásbal./ Adjatok cí-

met a feladatlapnak /A leirás/ Miről készithettink leirást? 

/Tárgyról, növényről, állatról, személyről, tájról legjellem-

zőbb ismertetőjegyeik, tulajdonságaik alapján./ 
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A feladatlap: 
1. Az alábbi részletek Fekete István: Tüskevár cimü könyvéből 

valók. 

a, Mivel fogott rákot Tutajos a folyóból? 	' 
Huzd alá azokat a kifejezéseket, amelyeknek segitségével 

az iró bemutatja, leirja a tárgyat! 

Matula egy kis kör alaku hálóra mutatott, ami alig volt, 

fél méter átmérőjű, vastag drótkávával. Olyan volt, mint-

egy ritka lepkeháló, csak a zsákja volt egészen sekély, 
alig mélyebb, mint egy mélytányér. A rácsa három szál mé-

teres madzagon lógptt - mint a mérleg serpenyője -, s a- 
hol találkoztak, egy ujabb, körülbelül méteres zsinegben 

folytatódtak. Ez pedig egy emberhosszu botra volt kötve. 

El tudtad képzelni a szöveg alapján a rácsát? Rajzold le! ' 

b, Irj ki néhány szót, kifejezést a következőrészletből, 

amelyek segitségével az iró bemutatja  a rekettyebokrot! 

"Olyan fűzfafajta, .... nem sokat ér. Kosarat nem lehet 
csinálni belőle, mert törik, fának nem női meg, hát csak 

van, de nyári tüzelőnek jó." 

c, Egészitsd ki a következő részletet az alábbi melléknevek-

kell 

kilós,. nagyobb, nagy 

A barnakánya- itt csavarog minden délután, de inkább a 

halakat abajgatja a 	 betyár, néha még 	 

	 halat is  kiemel.  Aztán néha rajtaveszit, ha 
mint C.O:íí: a szeme, 	a szája. 

d, "Matula tiszta sziviu, bölcs öregember, akitől rosszat 
nem tanulhat a fiatok. .... a természetről annyit tud 

az öreg, mint két egyetemi tanár ... csősz volt a nagy 

nádas táján." 	.. 	 . 
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Hogyan mutatja be az ird Matulát? 
Egy szóval válaszolj! 	  

e, Huzd alá azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek se- 
gitik a táj elképzelését, a térben való eligazodást! 

"A táj most már ismerős volt. Messziről látszott a nagy 
szilfa a rétség szélén, Tiiskevár dombja a nádasban, há-
ta mögött a folyókanyar, és világosan érezte, hol van a 
kunyhó." 

2, Olvasd át még egyszer a betlikkel jelölt részleteket! Fi= 
gyeld meg a következőt! 	. 
Minek alapján mutatótt be, irt le az iró tárgyat, növényt, 
állatot, személyt, tájat? 
Egészitsd ki! 	° 
Az iró jellemző ismertetőjegyeik, 	' 
alapján mutatott be tárgyat, növényt, állatot, személyt 
és tájat. 	. 

3. Jegyezd meg! 	 . 
A leirás lehet tárgyék, növények, állatok, személyek és 
tájak bemutatása jellemző ismertetőjegyeik, tulajdonsá-

gaik alapján.  

4. Adj'eimet a  féládatlápnák! 

5.' Keress leiró részleteket az olvasókönyvedből! 

A leirás második és harmadik órája  

Feladataink: 
- Irodalmi szemelvényrészletek segitségével a leirás rendezői el-

vének tudatositása. A térbeli viszonyok szerinti elrendezés lehet-
séges megoldási módjainak megfigyeltetésével az.elrendezs. módjai 
közötti hasonlóságok és különbözőségek megláttatása. 
- A tanulók szemléletének, rugalmas  gondolkodásának alakitása, 

fejlesztése. 
- Egyszerii, a tanulók környezetében megtalálható tárgyak bemutatá- 
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sa szóban és irásban. 

Témák: Az osztály labdája; Az én székem 
Taneszközök: irásvetitő, feladatláp, Magyar értelmező kéziszótár, 

Olvasási feladatlapok, labda 

1. Problémafelvetés: 

Hogyan mutassunk be, irjunk le valamit, valakit? 
2. A térbeli viszonyok szerinti elrendezés lehets éges megoldási  

módjainak tudatositása: 

a, Tárgy leirása: 

Megfigyelési szempont: Hogyan mutatta be, irta le Móra Ferenc 

a távcsövet? 

Fóliára irtuk: 

A tanitó ur szobájának közepén ágaskodott az égbelátó. Ba-

rátságosan nézett ránk, s ugy tűnt, mintha még hajladozna is 

felénk a csöve. Három lába volt, mint a hurkatöltőé, csak,sok-

kal vékonyabb. Szeme is volt mind a két végén, csillogó-villo-

gó gámbölyii Üvegből. 
Móra F.: Kincskereső kisködmön c. midve ny. 

Elemzés: Mit mutat be először /majd azután/ az iró? Hasonlit- 

sátok össze az első két mondatot a 3., 4., 5. mondattal! 
/Az első mondatban megnevezi .a tárgyat, a másodikban bemutat-
ja teljesebb képét, azután leirja a részeit./ Soroljátok fel 

az égbelátó részeit! Keressetek hasonlatokat a részletből) 
Rögzités irásban: a feladatlap 1. a, pontjának kiegészitése. 

b, Táj leirása: 
/Szemléleti anyagul az előző órai feladatlap 1. e, pontját 

választottuk./ 
Lapozzatok vissza az előző órai feladatlap 1. e, pontjához! 

Olvassátok el a részétet! 
Megfigyelési szempontok; Hogyan mutatta be az iró a tájat? 

Követhetjiik-e ebben az esetben is a tárgyleirásnál megismert 
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rendezői elvet? 

Elemzés: Mit mutatott be Fekete István? /Tájat./ Honnan szem-
léli Tutajos a tájat? /Magához viszonyítva, egy pontból néz-
ve./ Hogyan  írta. le az iró mindazt, amit Tutajos a tájban lá-
tott? /Ahogy a növények, dolgok a tájban, a térben elhelyez-
ké dtek; sorrendben./ 

Rögzités: a feladatlap 1. b, pontjának kiegészitése. 
c, Személy leirása: 

Megfigyelési szempont: Miféle tulajdonságai alapján mutatja 
be Fekete István Biityköt? 

Mi csak Bütyöknek hivjuk. Mellettem iii az iskolában. Nagyon 

erős gyerek, mégsem verekszik soha, és mindenki szereti. Na-

gyon jó gyerek, meglátja, Gergő bácsi. 

Elemzés: Soroljuk fel Bütyök tulajdonságait! /Nagyon erős, 
nem verekszik, jó gyerek./ 

Hogyan csoportosithatjuk még egy-egy személy tulajdonságait? 

Utalás A kis hős cimü olvasmányra: Olvassátok fel Gavroche 

jó ős rossz tulajdonságait! /olvasási feladatlapok 49. oldal/ . 

Minek alapján ismerhetjük meg a személyek belső /36 és rossz! 
tulajdonságait? /A személy cselekedete ős beszéde alapján./ 

3. Válasz a problémafelvetésre: 
A leirásban bemutatott tárgy, személy, táj részletei, tulajdonsá- 

gai, jellemző jegyei valamilyen sorrendben követik egymást. 
Hogyan érvényesitjük a sorrendet a leirásban? Olvassátok el még 

egyszer - most már kiegészitve - a feladatlap első pontját! 

4. A tanultak alkalmazása: 
I. Szóbeli fo_almazás készitése az osztál labdá áról: 

a, Anyaggyűjtés szóban: Gyűjtsünk szavakat, szókapcsolatokat 
a labda jellemző ismertetőjegyei alapján! /Az írányitó kér- 

déseket felirtuk a táblára, segitették az önálló szóbeli 

fogalmazást is./  
Mekkora? /nagyobb, mint egy gyermekfej; akkora, mint egy 
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focilabda/ 

Milyen az alakja? /gömbölyű/ 

Eiből készölt? /müanyagböl, gumiból/ 
Milyen szine van? /kék; piros/ 

Mik diezitik? /fehér pettyek; kék csíkok/ 
Miféle ismertetőjegyei vannak még? /Ha földhöz ütögetjük, 

visszapattan, lehet dobni, rugni, sokféle játékot játsz-

hatunk vele, fejleszti az ügyességet, a gyorsaságot stb./ 

b, Pelkésziilés cso tonként: Mutassátok be az osztály lab-
dáját! Készitsetek róla szóban leirást ugy, hogy az felel-

jen meg a követelményeknek! 

A cimválasztást is rátok bizom. 
Szempontok: a leirás sorrendje, az egyes mondatok szórend- 

je . 	 . 

c, Egy-két változat meghallgatása, értékelés. javíttatás: 
A monoton, leltárszerű leirás jellemzőinek megfigyelteté-

se, elkerülésük tudatositása: a szórend megváltoztatása, 
mondatok összevonása. Pl. Műanyagból késztilt. A szine kék. 

Az alakja gömbölyű. ... 

A javittatás után: Akkora, mint egy igazi focilabda. Kék 

színű müanyagból készült. Kissé megszürkültek már fehér 
pöttyei a sok játéktól. Gömbölyű alakja van. ... 

II. Irásbeli fogalmazás készítése: Téma: Az én székem 

a, yaggyü ,tés írásban /önálló munka/: a feladatlap kiegészi- 

tése 
b, Ellenőrzés felolvasással, pontositás 

c, A gyűjtött anyag elrendezése ,: Hogyan mutatjátok be a szé- 

tieteket? Miről irtok először, azután? 

A táblára irtuk: nagysága, részei, ülőkéje, háttámlája, 

lábai, sajátos ismertetőjegyei. 

d, Az irásbeli fogalmazás elkészitése. Szempontok: sorrend, 

egyéni gondolatok. 	. 

a 
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e, Egy-két munkafelolvastatása értékelés 

Ime két megoldás: 

Kb. 80 cm magas. Ha mellette állok, a'csipőmig ér. 

Fából készült ölőkéje és háttámlája négyszög alaku. Vasból 

vannak ferde lábai. Zöld szinü műanyag kupakot huztak rájuk. Mivel 
ülőkéje nagyon kemény, párnát tettem rá. 

Remélem, ezt a félévet még kib{rja alattam. Vigyázok rá, nem 

fogom hintalónak használni. 	. 

Tolnay Imre 4.o.tan. 

Kb.  70 cm magas. Kényelmesen lehet rajta ölni. Lehet, hogy a-
zért, mert ülőkéje és támlája fából készölt. Mindkettő négyszög a-

latu és barnássárga szinii. Vascsőből hajlították lábait, amelyekre 

möanyagból kúpakot huak. A székemen jól lehet hintázni, bár ez ve-

szélyes játék. Csak az a baj, hogy lábairól kopik már a festék. Az 
egyikre még egy fekete tapétafoszlány is ráragadt. 

tn már ugy megszerettem, hogy sohasem akarom elhagyni. 
Gyenes Bernadett 4.o.tan. 

Lássuk a feladatlapokat! 

Rend a léirásban 
"A" 

1. Hogyan mutassunk be, irjunk le valamit, valakit? 

a, Először bemutatjuk a tárgy 	 képét, 

majd  a. részleteket. /P1. Az égbelátó/ 

‘b, Tájleirás esetén egy 	 kiindulva hala- 

dunk a térbeli 	 követve. /Pl. a berek/ 

2. Allapited meg számozással a helyes sorrendet! 

Kati tolltartója 	. 

Barna mackót rajzoltak fedelére. A tolltartó fából ké- 
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szült. Olyan sárga a szine, mint a mézé. Már négy éve 
használja Kati. Kisebb-nagyobb rekeszekre osztották bel* 
sejét. Ezekben lapulnak meg ceruzái, radirja és töltötol-
la. Kati még igy is szereti. ÍJtött-kopott és tintafoltos 
lett a sok használattól. 

317  Figyeld meg jól a széked! Gy-Ujts olyan szavakat, szókap-
csolatokat, amelyek pontosan ráillenek! 
kb. ev 	 magas 
ha mellette állok, 	  
	  ülőkéjét, háttámláját 
mindkettö 	 alaku 
	  lábait, amelyeknek a végére 
	  huztak 

nBn 

1. Hogyan mutassunk be, irjunk le valamit, valakit? 
a, Először bemutatjuk a tárgy 	 kópét, majd 

a részleteket. /Pl. Az égbelátó/ 

b, Tájleirás esetén egy 	 kiindulva haladunk 
a térbeli 	 követve. /Pi. a berek/ 

2. Figyeld meg jól a széked! Gyttjts olyan szavakat, szókap-
csolatokat, amelyek pontosan ráillenek! 

• 

3. Készitsd el a székedet bemutató leirás vázlatát! 

Az én székem" 

B. 

T. 

B. 	 
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Néhány megjegyzés az órákkal kapcsolatban  

- Elbeszélő és leiró részleteket több órán is összehasonlíttattunk. 
Sőt már az első félévben az elbeszélés témakörének egy-egy óráján 
is késztettaik tanulóinkat az iménti gondolkodási műveletek elvégzé-
sére a leirás fogalmi jegyeinek tudatositása nélkül. 
- A leirás elsó órájával azt igyekeztünk megmutatni, hogyan lehet 
9-10 éves tanulókkal részben önálló munkával elemi fogalmazástech-
nikai ismereteket felfedeztetni, hogyan alkalmaztattuk a már meg-
szerzett nyelvi, nyelvtani ismereteket a fogalmazásórákon. 
-.Az elsó feladatlap egy-egy pontjának megoldásával a tanulók egy-
szerre végeztek elemzést és alkalmazást is. Igy nem különtilt el me- 
chanikusan egymástól az ismeretszerzés és az alkalmazás. 
- Mivel a leiró részeket is el kell tudniok képzelni - hiszen csak 
igy válnak belsővé az olvasottak -, ezért a tanulók többször kaptak 
olyan feladatot, hogy a leírásban bemutatott tárgyat rajzórák le., 
A rajzolás segitette az értelmezést, az olvasottak belsővé válását. 
Kezdetben az effajta tevékenység nehezen ment, később azonban egy-
re nagyobb gyakorlottságra tettek szert. Igy válnak nyitott, érdek-
lődő, élénk fantáziával rendelkező személyiségekké, akik számára a 
művészi leirás nem lesz unalma; nem tűnik haszontalannak és olvasás 
közben sem ugorják át. 
- A második, harmadik órát egy napon és két egymást követő anyanyel-
vi órán valósitottuk meg. . 
- Tapasztalataink szerint gyakran monoton, egysiku a tanulók által 
készitett leirás. Ennek egyik oka az, hogy valamennyi mondatban az 
állitmány kerül az utolsó helyre. /V.ö. dr. Hegedüs Ferencné: Anya-
nyelvi nevelés a fogalmazástanitásban. A Tanitó 1972. 11./ Ezért 
nagy gondot forditottunk e hiba  megelőzésére.  Magnetofonra vettaik 
fel az első szóban készitett leirásokat és visszajátszottuk. Néhány-
szor pedig a tanitó - szóbeli fogalmazás esetén - minden egyes mon-
dat első, illetve utolsó szavát feljegyezte a táblára a fogalmazás- 
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sal párhuzamosan. Igy érzékelhetőbbé vált a tanulók számára a hiba,  
könnyebb volt elkerűlésének tudatositása is.  

- A gyengébb képességű tanulókkal elvégeztettük az elsó önálló irás-

beli leirás elkészitése előtt a rendezési feladatot. /L. a második  

- "A" jelű - feladatlap 2. feladatát!/ Ez a feladat átmenetet /lánc-

szemet, fogódzót/ jelentett a tanulók számára a szó- és irásbeli fo-

galmazások között, ugyanakkor elemi gondolkodási művelet elvégzésé-

re, gyakorlásra késztette őket.  
- Az első irásbeli leiráshoz a tanulók önállóan gyűjtöttek anyagot.  
Az irásos anyaggyűjtéshez a gyengébbek több, a jobb képességű tanu-

lók pedig kevesebb segitséget kaptak. /L. az "A" illetve a "B" jelű  
feladatlap 2. feladatát!/ Mivel a gyengébbéknek tul sok segitséget  
nyujtott az anyaggyűjtéshez a feladatlap, ezért ez a megoldás azt a  
veszélyt rejtheti magában, hogy a tanulók leivásai egyformák  lesz- 
nek. Azonban kezdettől fogva arra nevelttik őket, hogy szabad  elt~r-
ni a hallottaktól, a leirtaktól. Kellőképpen értékeltük is az egyé-
ni gondolatokat. Igy nem jelentkezett az uniformizáltság veszélye:  
/Megjegyezzük még, hogy az első látásra "száraznak" tűnő témát  -

"Az én székem" - fenntartással próbáltuk ki. A tanitási óra és a fo-

galmazások átolvasáaa után azonban a következő megállapitásokhoz ju-

tottunk: 1. A tanulóktól távol álló, érdektelen témákat is közelebb  

vihetjük a tanulókhoz, ha "énesitjük" őket. 2. Nem biztos, hogy a  
tanulóknak is "száraznak" tűnik az a téma, amelyet mi olyannak tara . 

tank./  

A leirás nemcsak leiró, hanem elbeszélő és párbeszédes része-

ket is tartalmazhat. /V.ó. Hofmann Ottó: Mondatszerkesztés, szöveg-
alkotás./ Az emlitett megállapitás felismertetésére Tersánszky J.  

Jenő Misi Mókus kalandjai cimű könyvéből és a negyedik osztályos  

olvasókönyvből választottunk egy-egy részletet. Á részletek az ál-

taluűk választott és készitett feladatlapra kerüllek.  

Ime .  a feladatlap:  



- 170 - 

Miféle részeket tartalmazhat a leirás? 

1. A következő leirást Tersánszky J.  Jenő:  Misi Mókus kaland-
jai cimii könyvében megtalálhatod. 

Vizsgáld meg az egyes mondatokat! Eseményeket tartalmaznak-e 

vagy bemutatnak-e valamit jellemző tulajdonságai alapján? 

"Misi Mókus az erdő egyik hatalmas fájának 

tágas, kényelmes odvában született négy 

kis testvérével együtt. 	esemény 

Ő volt közöttük a legvirgoncabb, a leg- 
nagyobb. 	 leirás 
Azonkivül volt még egy kttlönös ismerte- 

tőjele: a farkincája fekete volt. 

Van ugyan mókusfajta, amelyiknek fekete 

szinti a bundája, ám Misi családja. a vö-

rös mókusokhoz tartozott. 
Azoknak pedig legfeljebb a ragyogó, é-

lelmes szemük fekete, minden tagjukat 

szép, rozsdavörös szőrzet fedi. 
Mókus anyó gyöngéden, szeretettel 

táplálta, babusgatta kicsinyeit." 

2. Az alábbi leiró részletet a Bem apó kisdobosa cimü olvas-

mányból választottuk. 

Felismered-e belőle az eseményeket és a leirást tartalma-

zó mondatokat? Mondd el a tanitó nénidnek! 

"A legényke olyan nyugodtan állt, mintha világéletében 

tábornokok között töltené szabad idejét. Parasztgyerek 

volt, amolyan erdei emberke, öltözéke bocskor, halina 

nadrág, birkabekecs, s akkora báránybőr süveg a fején, 
hogy azon már mosolyogni kellett. Lehetett ugy tizenkét 
éves. A félelmet nem nagyon ismerhette, mert nyugodtan 
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válaszolt. 

- Balta Mózsi a becsiiletes nevem. Medgyesről jöttem. 
- Jól van - bólintott a tábornok elmosolyodva -, én 

meg Bem tábornok vagyok." 

/Az aláhuzott szavak jelentésének magyarázatát megta- 
lálod a tankönyvben./ 

3. Egészitsd ki! 

A leirás nemcsak leiró, hanem 	 ré- 
szeket is tartalmazhat. 

A szemléletesség eszközei /jelző, hasonlat, képszerű kifejezés, 
megszemélyesités/ közül a tanulók ebben a korban. könnyebben felis-

merik és alkalmazzák a jelzőt és a hasonlatot. A felismertetéssel 

párhuzamosan megállapittattuk szerepüket is: a jelző pontosabbá te-
szi a leirást, a hasonlat segitségével könnyebben tudjuk elképzelni 

a leirtakat. 

Lássuk az alábbi óraleirást a  fentiek  szemléltetésére! 

Feladatok: 

- Hasonlatok felismerése, alkalmazása. 
v Megadott leiró részlet átfogalmazása a hozzáolvasottak felhaszná- 

lásával. Téma: A krokodil /Tersánszky J. Jenö: Misi Mókus kalandjai 

cimii könyve alapján./ 

a, A krokodilról szóló rész elolvastatása: feladatlap 1. pontja 

b, A szemléletesség eszközei közül a hasonlat felismertetőse szó-

ban és irásban: feladatlap 2., 3. pontja. 
A vélemények meghallgatása, kiegészítés: az iró nem tudományos 

igényli /pl. hány méter hosszu, hány tojást rak stb./ bemutatás-
ra, hanem az érdekességre, a figyelem felkeltésére törekedett. 

c, A fog szóval kapcsolatos kifejezés, néhány szólás megismerteté-

se:  feladatlap 4. pontja. 
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Fóliára irtuk az alábbi szólásokat: 

- fáj vagy vásik a foga valakire, valamire: nagyon vágyik rá 

- kimutat ja -  a foga fehérét: önkéntelenül elárulja alattomos 

szándékát, természetét 

• fogához veri a garast: tulzottan takarékos 

feni vagy köszörüli a fogát valakire,valamire 

a, várja az alkalmat, hogy a vesztére törhessen . 

b, nagyon vágyik rá 

d, A feladatlap 5. pontjának előkészitésé; anyaggyűjtés olvasással: 

Fóliára került: 

"A krokodilok mind víziállatok. Folyók, tavak, mocsarak lakói. 

Igen falánk, veszedelmes ragadozók, amelyeknek évente igen sok ' 

ember is áldozatul esik. Vagy 30 fajuk ismeretes. Trópusi, szub-

trópusi állatok, igy Európában nem élnek, de az összes többi ' 

földrészen- a sarkok kivételével - megtalálhatók." 
/Dr.Dudich E. - dr.Loksa I.; Állatrendszer 

tan/ 	 . 

Szóértelmezés: 
trópus, szubtrópus - szótárazással /Magyar értelmező kéziszótár/ 

Európa 	- szemléltetéssel /tórkép/ 

sarkok 	- szemléltetéssel /földgömb/ 

Miféle belső tulajdonságait ismertétek meg a krokodilnak? 

A táblára került: 	 ' 

- sokat eszik 	- falánk . 

- orvul támadja meg áldozatát 	- alattomos 

- ragadozó állat 

- veszedelmes 	. 

e, A két leirás összehasonlitása: Miben hasonlit illetve miben kü-

lönbözik a krokodilról szóló két leirás? 

Megállapitás: 	. 

- Mindkét részlet a krokodilról szól, de más-más a szerzőjük, el-

térő a bemutatásmódjuk is, 
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- Az elsőben az iró az érdekességre, a figyelemfelkeltésre tö-

rekedett. Elsősorban a krokodil száiát, fogait mutatja be i-

gen szemléletesen. Hasonlatok alkalmazásával képzelteti el az 

olvasóval az állatot. 

- A másodikban a szakiró tudományos igényű ismereteket közöl, 
csupán a legfontosabbakat mondja el a krokodilról, inkább az 

értelmünkhöz szól, de hat az érzelmeinkre is. 

f, A leirás elkészitése: feladatlap 5. pontja. 

A feladatlap: 

Hasonlatok a leirásban 
/Gyakorlás/ 

1. Tersánszky J. Jenő igy mutatja be Misi Mókus kalandjai 

cinű könyvében a krokodilt: . 

Hát a Krokó akkora, mint egy fatörzs, akkora fogai vannak, 
mint ez a karó a kezemben, akkora farka van, hogy csak meg-

legyintsen, már meghaltál. (ttörhetetlen, fegyver nem fog- 
hatja csontpáncélja van, és akkora szája, ha kitátja, be-

leállhatnánk ketten , egymás hegyében! Fogsora olyan, mint 

két nagy, egymásra meredő kerités. 

2. Miért tudod a fenti leirás alapján könnyen elképzelni, hogy 

milyen a krokodil? Vitassátok meg szóban! 

3. Irj le néhány hasonlatot a fenti leirásból! Pl.  
fogsora olyan, mint két nagy, egymásra meredő kerités, 

4. Hallottad-e a következő kifejezést? 

lapátfogu 

Arra mondják, akinek az első két foga szélesebb az át-

lagosnál. 
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5. A leirásban fontos a sorrend! 
Alakitsd át és ird le a krokodilról szóló leírást ugy, 
hogy először a krokodil teljesebb képét /nagysága, kiit- 
seje/, majd a részleteket mutatod bet 
Ha tudod, az olvasottak alapján egészitsd ki a szöveget 
az állat belső tulajdonságairól szóló mondatokkal, vala-
mint bevezetéssel és befejezéssel is! 
A füzetedben dolgozz! 
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5. A s z ó 	é s i r á s b e 1 i s é 	m e s f e 1 e l ő 

aránya 

Mivel a szó- és irásbeli gondolatkifejezés kölcsönös kapcsolat-

ban van egymással, egyik működtetése és fejlesztése elősegiti a má-

sik fejlődését /transzferhatás/, ezért a fogalmazásórákon e két gon-

dolatkifejezési formaegészséges arányának megvalósitására töreked-

tünk. 
Hogyan érvényesitettük e megállapitásunkat a gyakorlatban? 

- A szó- és irásbeli kifejezőképesség fejlesztését összehangoltan 

végeztük. Ez többek között azt jelenti, hogy bizonyos műveleteket 

/pl. cimadás, lényegkiemelés, felesleges szóismétlés elkerülése, be-

vezetés, befejezés alkotása, rendezés stb./ szóban és irásban egya-

ránt kimunkáltunk. A szóbeli gyakorlás rendszerint megelőzte az i - 

rásbelit. 

- Szinte valamennyi fogalmazásórán foglalkoztattuk a gondolatkifeje-

zés mindkét formáját, de mindig az adott feladatok, valamint a so-

ron levő témában a t anulók fejlettségi szintje határozta meg, hogy 

egy-egy fogalmazásra szánt órán a gondolatkifejezős két formája kö-
zül melyik került előtérbe, tehát melyik fejlesztésére forditottunk 

több időt. Gyakran éltünk a differenciálás lehetőségével. Amig a 
jobb képességűek Önálló fogalmazást készítettek, addig a gyengék a 

tanitóval gyakoroltak. 

- Minden tárgykör első vagy második óráján közös vagy önálló szóbe-

li fogalmazást készittettünk. Ez a gyakorlattipus elsősorban a 
gyengébb képességü tanulóknak adott sok segitséget: a jobb ]épessé-

gnek produktumaiból /pozitiv minta/ tanulhattak. Ezek a  megoldások 

hozzásegitették éket, hogy önmaguk is hasonlót készítsenek. 

A szóban megalkotott fogalmazás sokszori ,/változtaás nélküli/ el-

ismételtetését azonban, amely a korábbi évek fogalmazástanitásának 

helytelen gyakorlata volt, nem alkalmaztuk. Ezért a szóbeli fogal-

mazások tipikus formájára az un. élőfogalmazásra csak a harmadik 
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osztályban év elején, egy-két órán került sor. Az élőfogalmazások-
kal elsősorban az volt a célunk, hogy szemléletesebbé váljon a ta-

nulók számára a mondatok tartalmi kapcsolata, a mondatlánc fogalma, 

vagyis az, hogy a mondat, mint a beszéd alapegysége elkülönülése 

ellenére hogyan marad része a szövegnek. 
- A tulirányitott és agyonszabályozott élőfogalmazok helyett a 

tanulök önállóságát és az un. "beszélőkedv" fokozását szolgáló ö-

nálló szóbeli fogalmazásokat /egy-egy tanuló összefüggően mondta 
el gondolatait/ alkalmaztuk. Az ónálló szóbeli fogalmazásokra leg-

többször előzetesen felkészülhettek a tanulók. Ez az adott órán 

vagy órán kivin történt. Egy-egy esetben éltünk a rögtönzés , lehe-

tőségével is. Akár  előzetes felkészülés alapján; akár rögtönzés-

szerüen történt az önálló szóbeli fogalmazás, minden esetben a ta-
nult fogalmazástechnikai ismeretek megtartására illetve alkalmazá-

sára késztettaik őket. 
Az uniformizáltság elkerülése, valamint a fogalmazások egyéni hang-
vételének megalapozása érdekében mindig több változatot hallgattunk 

meg. A beszédbátorság, a sikerélmény érdekében először a gyéngébb 

tanulókat  szálaltattuk meg, majd a jobb képességüeke. Ilyen módon 
fokozatosan kialakult a tanulókban a "Kinek sikerült másképpen el= 

mondani?" egészséges érzése. 

- Szóbeli kifejezótém ékenységükben nem korlátoztuk őket a "tökéle-

tesség" igényével, ugyanis hibátlan összefüggő beszédre a 6-10 éve-
sek még nem képesek /még sok felnőtt sem/. A nyelvi megformálás 
még kellő mondanivaló birtokában is igen összetett, bonyolult te-
vékenység, amely idöt és kedvező szociális környezte /iskolai, 

iskolán kívüli/ feltételez. Az aktiv beszédtevékenység szorgalmazá-
sát elsődleges, a kifejezésbeli hibák javitását pedig  másodlagos 
teendőnknek tekintettük. Az önálló szóbeli fogalmazások értékelé-
sére, a hibák javitására is csak azután került sor, miután több 
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változatot meghallgattunk. Ugyanis, ha a tanitó minden egyes nyel-
vi hibánál megállitja és helyesbiti, ismételteti a tanulókat, ak-

kor zavarja őket gondolatmenetük reprodukálásának folyamatában. A 

javító munkát a tanulók bevonásával végeztük, ezáltal szándékos fi-
gyelmük is nagy mértékben fejlődött. 

- Szóbeliségen nemcsak az önálló szóbeli fogalmazásokat értjük. I-

de soroljuk a legkülönfélébb gyakorlattipusokat, a szö- és irásbeli 

gondolatkifejezést előkészitő illetve megalapozó részmiiveleteket: 

pl. a szó- és kifejezésgyüjtést, -értelmezést, a cim- és közmondás-
értelmezést, a címalkotást, az anyag elrendezését, a vázlatkészi-

tést, irodalmi szövegek, szövegrészletek elemzését, egy-egy szerep-

lő magatartásáról, tulajdonságairól elmondott véleményeket, az ol-

vasottakkal, egy-egy képpel kapcsolatos spontán megnyilatkozásokat 

stb. 

Egy-egy rövidebb irásbeli fogalmazás /részfogalmazás pl. befejezés, 

bevezetés készítése megadott fogalmazáshoz, történet folytatásé/ 

elkészitése előtt - különösen a harmadik osztályban -.'gyakran fo-' 
galmaztattuk a tanulókat szóban is. Természetesen a szóbeli fogalma-

zás témája nem egyezett meg az irásbeli fogalmazáséval. Az egyes il-

letve többes szám harmadik személyben történő elbeszélés mellet t . 

ösztönöztük őket a személyes jellegű megnyilatkozásokra /én, mi/ is. 

Tudatosan  gyakoroltattuk  a köznapi kommunikációt, beszélgetést /te, 
ti/ a következő tevékenységformák alkalmazásával: párbeszéd elkép-
zelt helyzet vagy olvasottak alapján, riportkészités. 

- Az irásbeliséget a legelső fogalmazásóráktól kezdve érvényesitet-

tük, természetesen a fokozatosság elvének figyelembevételével. A 

tanulók egy-egy témakör első óráin rövidebb lélegzetvételei felada-

tokat végeztek irásban, igen gyakran az általunk összeállitott fel-

adatlapok segitségével. 

- Közös irásbeli fogalmazást  egyszer végeztettünk a tanulókkal: har-
madik osztályban. A legelső irásbeli fogalmazást félig közösen fo- 
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galmaztuk meg. Mondatról mondatra haladtunk, és a legjobbat azon-
nal le is irtuk. Igy nagyobb helyet kapott amiigonddal végzett szer-
kesztés, a tanulók ügyeltek a mondatok kapcsolatára és a stilus he-
lyességére is. Az igaz, hogy "A legegyszeriibb annak leirása, amit 
mondatról mondatra közösen alkottunk, és sokszor ismételtünk. Már 
nagyobb önállóságot kiván az összefüggő szóbeli fogalmazás leirása, 
különösen, ha azt nem sokszor ismételtük el.°' 1  Felvetődik azonban 
a kérdés: Egyáltalán mi értelme van annak, hogy a közösen megalko-
tott fogalmazást sokszor elismételtessük és leirassuk? A gyakorlati 
tapasztalatok bebizonyitották, hogy az uniformizáltság, a sablonos 
tanulófogalmazások "elszaporodásának" okát éppen a tulzott irányi-
tásban, a sok közös fogalmazásban kell keresnünk. A fogalmazástani-
tás eredményességének egyik fontos kérdése tehát, hogy milyen az 
irányitás és az önállóság aránya. 	 . 

- Először a befejezés megirását önállósitottuk, majd a befejezéshez 
kapcsoltuk a tárgyalás egy részének, később az egész tárgyalásnak . 

az  önálló megfogalmazását. Végül pedig teljesen önálló irásbeli•fo-
galmazásokat készittettünk. Az önállá irásbeli fogalmazások előké 
szitésének mértékét a téma jellegének, a tanulók fejlettségi szint-
jének figyelembevételével határoztuk meg. 	. 

- Meggyőződésünk, hogy alkotó, egyéni hangvételit szövegalkotásra 
csak ugy tehetjük képessé a tanulókat, ha megfelelő időt  és körül-
ményeket is biztositunk számukra. Sulyos hibát vétünk, ha az önálló 
irásbeli, fogalmazások előkészitésére szánt órák nagy részét a szó-
beliség uralja. Igy az irásbeliségre alig-alig jut idő. 
- Természetesen a szóbeli és az irásbeli kifejezőképesség fejlesz-
tését nem szükitjük le csak a fogalmazásórákra. Valamennyi anyanyel-
vi óra illetve valamennyi tantárgy feladata is e két gondolatkifeje-
zési forma tervszerű alakitása. Ugyanakkor az irásbeli kifejezőké-
pesség fejlesztését elsősorban a•fogalmazásórákon kell megvalósita- 
nunk. 
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6. A f ogalmazá sok. ,j  avitá sa 
Közismert tény, hogy az eredményes nevelő-oktató munka egyik 

alapvető feltétele a folyamatos ellenőrzés, értékelés. E megálla-
pitás nyilván a fogalmazástanitásra is vonatkozik. Éppen ezért a 
fogalmazások gondos javitását, javittatását, a munkák értékeinek és 
hibáinak alapos megbeszélését, a tanulságok levonását fontos és elo-
dázhatatlan faadatunknak tekintettük. Egy-egy jól sikerült szó-
vagy irásbeli fogalmazás, fogalmazásrészlet meghallgatása, a hibák 
közös elemzése során a tanulók  a tanitótól meg egymástól is sokat 
tanultak. Mindig bevontuk Őket az értékelésbe is. Tudatositottuk 
bennük az etikus, az épitő, javitó szándéku kritika fontosságát, 
vagyis azt, hogy először a jót mondják el, utána a rosszat. Ennek 
az elvnek a megtartásához következetesen szoktattuk őket. Közben jó 
alkalom nyilott a véleménynyilvánitás tartalmi, nyelvi formáinak 
gyakorlására is. 

A szóbeli  fogalmazások javítása 

A szóbeli fogalmazások megalkotása, meghallgatása előtt gyakran kap-
tak a tanulók egy-két szempontot. A megfigyelési szempontok abban 
segitették őket, hogy a tanult fogalmazástechnikai ismeretekre tá-
maszkodva tudatosabb, eredményesebb legyen szövegalkotó, majd e-
lemző, értékelő munkájuk. Mindig két tanulót /először egy gyengéb-
bet, azután egy jobb képességüt/ hallgattunk meg egyszerre. 'türel-
mesen megvártuk, amig elmondták gondolataikat. Közbeszólásokkal, 
állandó javitgatásokkal nem zavartuk meg őket. A hibákat utólagosan 
javittattuk. Az értékelő, javitó munkát a két teljesitmény össze-
hasonlittatásával kezdtük. Ezután került sor a fogalmazásokban elő-
fordult hibák javitására. A tartalmi, szerkesztési és stiláris hi-
bák közül inkább az utőbbiak javittatására forditottunk nagyobb 
gondot. Mivel a szóbeli fogalmazás spontánabb, lazább szerkezetis, 
kevésbé tömör, mint az irásbeli, ezért csak a megértést zavaró 

szerkesztési hibát helyesbittettük. Hasonlóan jártunk el a tartalmi 
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hibák esetében is. Ha a tanulók nem ismerték fel a társuk fogalmazá-

sában előfordult nyelvi hibát, akkor a tanitó emlékeztetett rájuk. 

Ezért célszereinek látszott az, hogy a tanulók meghallgatása közben 
papirra jegyezzünk egy-egy tipikus nyelvi hibát. A hibák javitása, 

javittatása könnyebb volt abban az esetben, amikor a tanulók meg-
nyilatkozásait magnetofon segitségével visszahallgattuk. 

Az irásbeli fogalmazások javitása 

Egészen más nevelői személyiségjegyeket, pedagógiai képessé-

geket és egészen más jellegü munkát feltételez az irásbeli fogal-

mazások javitása, javittatása. Amig a szóbeli fogalmazásokat a meg-

hallgatás után azonnal javittatja a tanitó, addig az irásbeli fo-
galmazások javitására, javittatására máskor kerül sor. Amig az e-

lőbb emlitett munka elsősorban a váratlan helyzetekhez való sike- 

red alkalmazkodást, a figyelem megosztását, tapitatot kivánja meg, 

addig az utóbbi nagyfoku tudatosságot és felelősségérzetet, igényes-

séget, gondosságot igényel. 	. 

Őszintén meg kell mondani azt is, hogy az irásbeli fogalmazások a-

lapos javitása hosszu és fárasztó munkát jelent a t isitónak. 
Az irásbeli fogalmazásokat az alábbi szempontok szerint javi-

tottuk: 
A, A fogalmazások tartalma: 

- Tartalmaz-e a téma szempontjából minden lényegeset? /Lénye-

gesség./ 	 . 

- Nem hiányzik-e belőle valami fontos? /Nem hézagos-e?/ 

- Nincs-e benne a témához nem tartozó gondolat? /Nincs-e benne 

kitérés?/ 

- Tartalmaz-e eredeti gondolatokat? 

B, A fogalmazás szerkezete: 

- Felismerhető-e benne valamiféle szerkesztési elv? /Pl. idő-

rend, térbeli sorrend./ 
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- Helyes-e a tagolás? 
A témához illő-e a bevezetés és a befejezés? 

Található-e összefüggés az egyes részek között? . 

Van-e tartalmi kapcsolat a mondatok között? 

Megfelelő-e a részek aránya? 

Uj bekezdésbe került-e az uj gondolat? 
Nem szakitja-e meg indokolatlanul uj bekezdés az összefüggő 

gondolatsort? 

- artelmesek-e külön-külön a mondatai? 

- Nem cserél-e indokolatlanul igeidőt? 

- Jelzi-e az alany megváltozását? 

- Megfelelően egyezteti-e az alanyt és az állitmányt? 

- Helyesek-e a vonzatok? 

C, A fogalmazás stilusa: 

- Van-e benne egyéni iz? 	' 

- Jellemzik-e a legmegfelelőbb szavak, kifejezések,használata? 

- Mennyire szemléletes? /pl. rokon értelmű szavak, hasonlatok 

helyes használata, alkalmazása./ 

- Mennyire élénk? /Pl. különböző mondatfajták, párbeszéd helyes 

alkalmazása. / 

- Nincs-e benne felesleges szóismétlés?  

- Helyes-e a szórend? 

- Megfelelő-e  a toldalékok használata? 

D, Helyesírás a fogalmazásban: 	 . 

Szempontok a javitó munkához: 

- Van-e a fogalmazásban sulyos helyesirási hiba? Melyek azok? 

/Sulyos hibának számitottuk az előző osztályokban az alapszó-
készlet körében begyakorőlt szavak helytelen jelölését, vala-

mint azokat, amelyek az adott osztályban aktuálisan  tantervi 

minimumként szerepelnek./ 

- Melyek azok a hibák, amelyeknek a helyesirásáról a tanuló már 



- 182 - 

tanult, de tantervi minimunként addig nem szerepeltek? 

- Melyek a fogalmazásokban előforduló tipikus hibák? 

/A helyesirási hibákat csoportokba sorolva rögzitettiik ma-

gunknak. A csoportok kialakitásakor'a tantervben levő  "Hibajegy- 

zékn hibacsoportjait vettiik alapul. Igy a konkrét helyesirási hi-

bákat az elkövető tanuló nevének megjelölésével a következő cim-

szavak alá irtuk: tagolási hibák, ékezethibák, kettőzési hibák, 

az -1y jelölésének hibái, a mássalhangzók egymásra hatásából ere-

dő hibák, a szavak kezdőbetűjének hibái./ 

Szempontok a javittató munkához: 

- Melyek azok a szavak, amelyeknek a helyesirásában a kiejtés el-

ve regit? 

- Mely szavak helyesirásában igazit el a szótő megkeresése? 

E,  A fogalmazás külső alakja: . 

Szempontok: 

- az egyéni irás olvashatósága 

- a munka tetszetőssége /a cim elhelyezése, bekezdések jelölése, 

a margó figyelembevétele, a hibajelölés módja/ 

- tisztaság 

Az egységes hibajelzések a következők: 	 . 

- Ha a dolgozatból fontos szó vagy egész mondat maradt ki, hiány-

jellel jelöltük. 
- A fölösleges szávakat, mondatokat zárójelbe tettük. 

- A tárgyi tévedést a lapszélen hullámos vonallal jelöltük; a nem 
megfelelő, nem odaillő szavakat hullámvonallal huztuk alá. 

- Egyeztetési hiba esetén a rosszul egyeztetett szavakat szaggatot-

tan huztuk alá. 

- Szórendi hibáná.l ' a szavak fölé irt számmal jelöltük a helyes sző-
rendet. 

- Az uj bekezdést a nagy nyomtatott L betű jelével jelöltük. 
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- Az egybeivás jele: 
.f 

-- A különirás  

- A sulyos hibákat kétszeri, a követelményben addig nem szereplő .. 
hibákat egyszeri aláhuzással illetve átirással vagy féléje írással 

jeleztük. 

Az irásbeli fogalmazások javítása közben észrevételeinket: 

egy-egy helyes megoldást, a tipikus hibákat feljegyeztük a fenteb b . 

megadott szempontok szerint. Valamennyi hibát valamennyi fogalmazás-

füzetben kijavitottunk, ellenben az értékelés során csak a tipushi-

bákra, valamint azokra a hibákra tértünk ki, amelyek az adott idő-

szakban a gyakorolt tananyaggal összefüggtek: 
A javitáshoz hozzátartozik a munkák osztályozásának kérdése is. 

Nem osztályoztunk minden egyes fogalmazást. Különösen nem a harmadik 
osztályban az első félévben. Az adott témán belül a tanulók előreha-

ladásának , mértékétől függött az, hogy irtunk-e a munkákra osztályza-

tot vagy sem. Gyakran éltünk viszont a szöveges értékelés lehetősé- 

gével. A - munkák után röviden odairtuk véleményünket, eligazító, biz-

tató megjegyzéseinket. /P1.: Igyekeztél!, Jó!, Remek!, Ügyes munka!, 

Törekedtél a pontos szóhasználatra!, Munkádban sok egyéni gondola-

tot olvastam!, Kár, hogy a fogalmazásod lényegtelen gondolatokat is 

tartalmaz!,  Nem ügyeltél a felesleges szóismétlés elkerülésére! Stb./ 

Minthogy minden irásbeli fogalmazás elkészitése után nem tart-

hattunk külön javitóórát, igy a javittatásra két-három fogalmazás 

megírása után került sor. 
A favitásra szánt órákat általában a következőképpen terveztük meg: 

a, Röviden közöltük /vagy felidéztettük/ az adott időszak iegf onto- 

sabb feladatait. /Az emlitett feladatok a megismert és alkalma-
zott - tehát a soron levő - fogalmazástechnikai ismeretekből a-

dó .dtak. / 



- 184 - 

b,. Feljegyzéseink alapján beszámoltunk a javitások közben szerzett 
tapasztalatainkról. Először általában értékeltük a munkákat, El-

mondtuk, hogyan  sikerült az osztálynak megbirkóznia a feladatok- 

kal, kik azok, akiknek munkája léginkább megfelelt a feladatok-
ból eredő követelményeknek, mely tanulók fogalmazásai mutatna k . 

fejlődést, kik azok, akiknek még igyekezniök kell. 

Megállapitásainkat egy-egy jól sikerült fogalmazás vagy fogalma-

zásrészlet, egy-egy mondat, szőkapcsolat, szö felolvasásával ér-

zékeltettük. Minden esetben megállapittattuk a fogalmazások /rész-

letek/ értékeit is. 

c o  Az általunk leirt szempontok alapján elemeztük és közösen megbe-

széltük a legtipikusább hibákat. A hibák felismerése érdekében 

mindig helyes és hibás megoldást-állitottunk szembe. Ezeket a 

táblára, fóliára irtsuk vagy felolvástuk. Az összehasonlitás előtt 

pedig szempontot adtunk a tanulóknak. Kerestettük a hibák okait 

is. A hibát a hibázó tanulóval vetettük észre és javittattuk ki. 
Ha ez az eljárás nem vezetett eredményhez, akkor együtt keréstük 

meg a javitás módját. 
Egy-egy tipushiba közös javitása után felszólitottuk a tanulókat 

arra, hogy keressenek hasonló hibát saját fogalmazásaikban. Ha 
akadtak olyan tanulók, akik nem ismerték fel az adott hibát, kö-

zöltük nevüket. 

d, Az egyéni javitás során elsősorban a gyengébb tanulóknak segitet-

türk. 

e, Javitás után röviden összegeztük a tanulságokat. 

/Megjegyezzük, hogy a közös j vitáskor nem térhettünk ki valameny-

nyi helyesirási hibára. A többi anyanyelvi órán is találtunk módot 

ős lehetőséget a korrekcióra, a gyakorlásra./ 
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IV. 

A felhasznált és javasolt irodalom 

I. fejezet 

1. Rubinstein,  Sz. L.:  Az általános pszichológia alapjai II. k. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1964. 646. 1. 

2. U. o. 646. 1. 
3. U. o. 647. 1. 
4. Vörös József: Az irodalom tanitása az ált. iskolában. Tankönyv-

kiadó, Bp., 1978. 256. 1. 
5. U. o. 256. 1. 
6. Arató Endréné-Csoma Vilmos-Tihanyi Andor: A kifejezőképesség fej-

lesztése az Alt.  iskola 1-4. osztályában. Tankönyvkiadó, Bp. 
1973. 33. 1. /Tanitók Kézikönyvtára 7./ 

7. U. o. 33. 1. 
8. Vigotszkij, L. Sz.: Gondolkodás és beszéd. Akadémiai Kiadó, Bp. 

1967. 260.1. 
9. U. o. 261-264. 1. 	. 

10. Nagy  J. József: A nyelvhasználat fejlesztésének kérdései a fogai-
mazástanitás szemszögéből. = A Tanitó 1978. 3-4. 11. 1. 

11. Baranyai Erzsébet-Lénárt Edit: Az irásbeli közlés gondolkodás-
lélektani vonásai. Tanulmányok. Akadéin' ai Kiadó, Bp., 1959. 7. 1. 

12. Kerékgyártó Imre: A fogalmázás tanitáa4nak módszertana a tanitó-
képző intézetek számára. Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, 
1959. 4. 1. 

13. Deme László: Kinek is fogalmazunk? = Tiszatáj, 1971. 9. 856. 1. 
14. Orosz Sándor: A fogalmazástechnika mérésmetodikai problémái. 

Tankönyvkiadó, Bp., 1972. 5. 1. /Eredménymérés az iskolában. / 
15. U. o. 5. 1. 
16. U. o. 9. 1. 

II. fejezet 

Bellyei László: Az alsó tagozatos fogalmazástanitás korezerüsi- 
tésének pedagógiai kisérlete. Tanitóképző Intézetek Tudományos 
Közleményei IX. Debrecen, 1974. 112. 1. 

2. U. 	112-113. 1. 
3. Kelemen László: A pedagógiai pszichológia alapkérdései. Tankönyv-

kiadó, Bp., 1968. 211. 1. 
4. Tanterv és utasitás az általános iskolák számára 1-4. osztály. 

Tankönyvkiadó, Bp., 1963. 48. 1. 
5. U. o. 52. 1. 
6. Ágoston György-Nagy József-Orosz Sándor: Méréses módserek a pe-

dagógiában. Tankönyvkiadó, Bp. 1971. 24. 1. /Eredménymérés az 
iskolában./ 

7. Bellyei László-Bódi Andrásné: Fogalmazástanitási kisérletünk-
ről. = A Tanitó 1970. 17. 1. 

8. Bellyei i. m. 124. 1. 
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9. Bellyei László-Bódi Andrásné: A kaposvári fogalmazástanitási ki-
sérlet /3. osztály/ = A Tanitó 1974. 2. 23. 1. 

10. Bellyei i. m. 116. 1. 
11. Nagy József: A fogalmazás élményszerüsitése és a téma /1./ = A 

Tanitó 1972. 5. 16. 1. 
12. U. o. 16. 1. 
13. U. o. 17. 1. 
14. Mailáth Lászlóné: Az érzelmek néhány jellemző tulajdonságáról. _ 

Általános pszichológia. Szerk.: Kelemen László. Kézirat. Tan-
könyvkiadó, Bp., 1975. 131. 1. 

15. Szerb Antal: Két cigaretta között. = A varázsló eltöri pálcáját. 
Magvető Könyvkiadó, Bp., 1961. 552. 1. 

16. Fajcsek Magda: A kif ejezcpesség fejlesztésének módszereiről. 
/A kifejezőképesség fejlesztésének gyakorlat- és feladatrendsze-
re az ált. iskola 5-8. osztálya számára/ OPI 1968. 23-24. 1. 

17, Nagy József: A fogalmazás élményszerüsitése és a téma /3./ _ A 
Tanitó 1972. 8. 22. 1. 

18. Nagy József: A fogalmazás élményszerüsitése és a téma /2./ = A 
Tanitó 1972. "6t7. 31. 1. 

19. U. o. 31. 1. 
20. U. o, 31. 1. 	_ 
21, Nagy  J, Jfisef A nyelvhasználat fejlesztése és az érzelmi neve-

lés = A Tanitó 1977. 8. 24. 1. 

III/1. fejezet 

1. Tanterv ős utasitás az általános iskolák számára. 1-4. osztály. 

2.  
3.  
4.  
5.  
6: 
7.  
8.  

Tankönyvkiadó, Bp. 1963. 44. 1. 
U. 	o. 	44-45. 	1. 
U. 	o. 	48-53.1. 
U. 	o. 	49. 	1.* 
U. 	o. 	49-50. 	1. 
U. 	o. 	50. 	1. 
U. 	o. 	51. 	1. 
Az általános iskolai nevelés és oldatás terve II. k., 

. 

1978. 20. 1. 

9. U. 
10. U. 

o. 
o. 

25. 	1. 
59-60. 1. 

111/2. 	 . 

1. Az általános iskolai nevelés és oktatás terve I. k., 1978. 18. 1. 
2. Kelemen Lászlói A pedagógiai pszichológia alapkérdései. Tankönyv-

kiadó, Bp., 1968. 185. 1. 
3: Barkóczy-Putnoki: Tanulás és motiváció. Tankönyvkiadó, Bp., 1967. 

172-173. 1. 
4: Réthy Endréné: Motiváció a tanitási órán. Tankönyvkiadó, Bp., 

1978. 27-28. 1. 
5. Az általános iskolai nevelés 4s oktatás terve. Tantervi Utmutató. 

Magyar nyelv és irodalom 1-4. osztály. Tankönyvkiadó, Bp., 1978. 
171. 1. 
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6. U. o. 173. 1. 
7. Balassa László: Az alkotó munkára való nevelés a fogalmazástani- 

tósban. = A magyartanitás megujhodása felé. Királyi Magyar Egye-
temi Nyomda, Bp., 1941. 102-103. 1. /A tanitás problémái/ 

8. U. o. 113. 1. 
9. Balassa László: Komplex módszer a fogalmazás tanitásában. = Ma-

gyartanitás 1963. 103. 1. 
10. A fogalmazástanitási vitáról /Összefoglaló közlemény/ = Magyar-

tanitás 1966. 6. 269. 1. 
11. Aagassy László: A szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Tankönyv-

kiadó, Bp., 1978. 16,17. 1. ,/A tanitás problémái/ 
12. Lengyel Dénes: A fogalmazás tanitása a középiskolában. Tankönyv, 

kiadó, Bp., 1965. 9. 1. 
13. Kerékgyártó Imre: A fogalmazás tanitása az általános iskola 

V-VIII. osztályában. Tankönyvkiadó, Bp., 1961. 7. 1. 
14. Nagy József: A fogalmazás élményszeriisitése és a téma /Q./ = A 

Tanitó 1972. 6-7. 29-30. 1. 
15. Galicza János: Objektiv vagy szubjektiv értékelés? = Köznevelés 

1980. 4. 10. 1. 
1.6. Kőéki Béla: A teljesitmény motivációja az iskolai nevelésben. _ 

Köznevelés 1978. 43. 11. 1. 
17. Kerékgyártó Imre-Lengyel Dénes: A fogalmazás tanitása. Tankönyv-

kiadó Vállalat, Bp., 1954. 29. 1. 
18. Lengyel D. i. m. 8. 1. 
19. Fajcsek M. i. m. 15. 1 
20. Bihari János-Hegedűs Ferencné: Az anyanyelvi tárgyaktanitásának 

módszertana tanitóképző intézetek számára. Tankönyvkiadó, Bp., 
1970. 113. 1. 

21. Anyanyelvi tantárgypedagógia. Szerk,: Nagy J. József.: Kézirat. 
Tankönyvkiadó, Bp., 1975. 211. 1. 

-22. Nagy J. József: A nyelvhasználat fejlesztése és az érzelmi ne-
velés _ A Tanitó 1977. 8. 23. 1. 

23. Nagy J. József: !Iervszeru beszédfejlesztés. = Köznevelés 1977. 
14. 11. 1. 

2.4. Vörös J. i. m. 271. 1. 
25. Koncz Endre: Fogalmazástanitás az általános iskolában. Tankönyv-

kiadó, Bp., 1975. 16. 1. /A tanitás problémái/ 
26. U. o. 13. 1. 	 . 

27. Nagy József: A fogalmazás élményszerüsitése és a téma /1./ = 
A Tanitó 1972. 5. 15. 1. 

28. Az általános iskolai nevelés és oktatás terve. Tantervi utmu-
tató, Magyar nyelv és irodalom 1-4. osztály. Tankönyvkiadó, Bp. 
1978. 171. 1. 

29. Kelemen László: A pedagógiai pszichológia alapkérdései. Tankönyv-
kiadó, Bp., 1968. 268. 1. 

30. Havas Péter: Az  oktatás és a humor. = A •Tanitó 1977. 5. 13. 1. 
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31. Magassy L. i. m. 11. 1. 
32. Kiss Jenő: A tömörités képességének fejlesztése az általános is- 

kola alsó tágozatában.'= Pedagógiai Szemle 1970. 7-8. 662. 1. 
33. Fájcsek Magda-Szende  Aladár: A kifejezőképesség fejlesztésének 

módszereiből. = Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 1964. 
Akadémiai Kiadó,'Bp.,'1965. 346. 1. 

111/3. fejezet ' 	. 

1. Orosz Sándor:.Észrevételek'a fogalmazástanítási vitáról. = Ma-
gyartanitás 1966. 1. 34. 1. 

2. Vizsgálatók a nevelés-oktatás korszerüsitésével kapcsolatban. 
' Szerk.: Nagy Sándor.Tankönyvkiddó, Bp., 1977. 25. 1. /Pedagógiai 

Közlemények 18/ 
3. Lénárd Ferenc: A képességfejlesztés pszichológiai kérdései. = 

Pedagógiai Szemlé 1975. 2. 1092. 1. 
4 Lénárd Ferenc: A képességek fejlesztésének gyakorlatáról. 

Pedagógiai Szemle 1978. 11. 988. 1. 
5. Kelemen L. i. m. 273. 1. 
6. Gal, Roger:  Hol tart  a pedágógia? Gondolat Kiadó, 1967. 60. 1. 
7. U. o. 60. 1. 
8. Tantervi utmutató.'Magyar nyelv és irodalom 1-4. osztály. Tan-

könyvkiadó, Bp., 1978. 171. 1. 
9.Rubinstein, Sz.'L. i Gondolkodáelélektani vizsgálatok. Gondolat 

Kiadó, 1960. 45. 1. 
10. U. o. 49, 1. 	. 

11. Kozma Katalin: A gondolkodásfejlesztés alapjai /1./ = A Tanitó, 
1977. 11. 4. 1. 	' 

12. Landau, Erika: A kreativitás pszichológiája. Tankönyvkiadó, Bp., 
1974. 18. 1. 

13. U. o. 46-47. 1. 
14. Tyson,  'Moya: A kreativitás pszichológiája á  Uj táviatok a pszi-

chológiában. Szerk,: Brian M. Foss. Gondolat 1972. 224. 1. 
15. Mérei Férefic:'Spontaneitás és tudatositás. /Gyermeklélektani ta-

pasztalatok felhasználása az anyanyelvi nevelésben./ = Az anya-
nyelvi oktatás kórszeriiéitéséért. Szerk.: Szépe György. Tankönyv-
kiadó, Bp., 1976. 178. 1. 

16. U. o. 192. 1. 	. 

17. U. o. 194. 1. 
18: Nagy J. József: A beszéltetés lehetőségeiről és módszereiről. 

A Tanitó 1979. 2. 8. 1. 	. 
19. Kiss Lajos: A kisiskoláskor. = Pszichológia. Tanárképző Főisko-

lai Tankönyvek. Szerk.: Geréb Gyrgy. Tankönyvkiadó, Bp.., 1976. 
222. 1. 

20. Nagy J. József: A beszéltetés lehetőségeiről és módszereiről. 
A Tanitó 1979. 2. 8. 1. 
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21. Kerékgyártó Imre: A fogalmazás tanitásának módszertana a tanitó-
képző intézetek számára. Tankönyvkiadó, Bp., 1959. 50. 1. 

22. U. o. 49. 1. 
23. Mérei F. i. m. 187. 1. 
24. Balassa László: Az alkotó munkára nevelés a fogalmazástanitásban. 

= A magyar-tanitás megujhodása felé. Királyi Magyar  Egyetemi 
Nyomda , Bp., 1941 . 101. 1 . /A tanitás problémái/ 

25. Landau, E. i. m. 12. 1. 
26. Győri György: Beszélgetés Kelemen László neveléspszichológussal 

/Nines  nevelés ellentmondások nélkiil/ = Köznevelés 1976. 33. 4. 1. 
27. Takács Etel: A feladatlapokról és a munkafüzetekről. = Közneve-

lés 1980. 3. 13. 1. , 

28. Nagy Sándor: Uj lehetőségek az oktatási folyamat tervezés ében. 
Magyar Pedagógia 1975. 1. 10. 1. 

29. Buzás László: A csoportmunka időszerű kérdései. Tankönyvkiadó, 
Bp., 1966. 68-69. 1. 

30. Lénárd Ferenc: A problémamegoldó gondolkodás. Akadémiai Kiadó, 
Bp., 1978. 250. 1. 

III/4. fejezet 

1. Fajcsek Magda-Szende Aladár i. m. 314. 1. 
2. Csoma Vilmos: Irodalmi nevelés az 1-4. osztályban. = A Tanitó 

1978. 3-4. 14. 1. 
3. Fábián Zoltán: A szinesebb nyelvhasználatra nevelés. = A Tanitó 

1977. 11. 9. 1. 
4. Szende Aladár: Az anyanyelvi oktatás tantervi megujitása. = Pe-

dagógiai Szemle 1974. 5. 392. 1. 
5. Kelemen László: A pedagógiai pszicheológia alapkérdései. Tankönyv-

kiadó, Bp., 1968. 163. 1. 	 . 
6. Vigotszkij, L. Sz. i. m. 272-273. 1. 
7. U. o. 275. 1. 
8. Fajcsek Magda-Szende Aladár i. m. 314. 1. 

11I/5. fejezet 

1. Fogalmazás kézikönyv az általános iskolák 4. osztályának tanitói 
számára. Szerk.: Arató Endréné. Tankönyvkiadó, Bp., 1971. 23. 1. 
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Balkovitzné Cynolter Magda: Fogalmazásóra a 4. osztályban. = A Ta-
nitó 1978. 10. 

Bellyei László-Bódi Andrásné: A fogalmazástanitás korszerüsitésének 
lehetőségei a 3. osztályban. = A Tanitó 1971. 6-7. 

Bellyei László-Richter Sárndorné: Hogyan gyakoroltatjuk,a szóbeli 
fogalmazást a 4. osztályos olvasásórákon? = Módszertani Közlemények 
1972. 2. 

Benkő Loránd: Anyanyelvi oktatásunk korszerüsitéséért. = Magyar 
nyelv :1979. 1. 

Beszéd és irás I. Fogalmazási munkafüzet az általános iskola 5. osz-
tálya számára. Összeállitotta: Vörös József. Pécs, 1976. 

Bóra Ferenc: A harmadik és negyedik osztályos tanulók ezinházi élmé-
nye fogalmazásaik tükrében. = Módszertani Közlemények 1979. 3. 

Csalog Judit: Ki tanitja fogalmazni az iskolásokat? = Élet és Iro-
dalom 1976. jan. 10. 

Feladatlapok alkalmazása anyanyelvi órákon az általános iskola 1-4. 
osztályában. Szerk*: Papp Józsefné és Cynolter Magda. Fővárosi Peda-
gógiai Intézet kiadványa, 1973. 

Fogalmazás kézikönyv az általános iskolák 3. osztályának tanitói 
számára. Főszerk.: Tihanyi Andor. Tankönyvkiadó, Bp., 1971. 

Gádor Endréné: A komplex matematikatanitás néhány didaktikai alap-
elve. = A Tanitó 1969. 8. 

Gosztonyi Jánosné-Csoma Vilmos: Két kritika olvasása után /Vita a 
fogalmazás és az olvasás tanitásáról/ = Élet és Irodalom 1976. febr. 
14. 
Hoffmann Ottó: Mondatszerkesztés, szövegalkotás. Gyakorlatok a kife-
jezőképesség fejlesztésére az általános iskola felső` tagozatában. 
Tankönyvkiadó, Bp„ 1978. 
Horváth Márton: A képességfejlesztő iskola és az oktatási rendszer 
= Valóság 1979. 9. 
Karlavaris, Bogomil: Az alkotóképesség = A látás iskolája. Corvina 
Kiadó, Bp., 1977. 
Koncz Endre: A szóbeli és rásbeli kifejezőképesség fejlesztésének 
tanterve az NDK-ban = Peda ai Szemle 1978. 7-8. 
Kunoss Judit: Önálló tanulói tevékenység a fogalmazásórán = A Ta-
nitó 1976. 4. 
Kunoss Judit: Korszerüsitési törekcések a 3. osztályos fogalmazás-
tanitásban = Módszertani Közlemények 1978. 2. 
Kunoss Judit-Cséfalvay Margit: Az alkotó nyelvhasználat kimunkálá-
sáért = A Tanitó 1978. 12. 
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Kunoss Judit: A leirás tanitása irodalmi példák felhasználásával = 
A Tanitó 1980. 1. 
Kürti Jarmila: Az alkotó tanulás, az alkotó jellegű ismeretszerzés 
fejlesztése és a problémamegoldó oktatás = Magyar Pszichológiai 
Szemlel974. 2. 
Lénárd Ferenc: A képességek fejlesztése a tanitási órán. Tankönyv-
kiadó, Bp., 1979. /Korszerü nevelés/ 
Nagy J. József: A beszéd főbb sajátosságai, fejlesztendő területei 
6-10 éves korban  I-II. 	A Tanitó 1977. 2., 4. 
Nagy J. József: A helyesirás megitáléséről, a j -  •itásről és a j.avit-
tatásról = A Tanitó 1980. 2. 
Nagy J. József: Az anyanyelvi nevelés rendszerszeriisége az uj tan-
tervben = A Tanitó 1977. 12. 
Nótin Lajos-Nótin Lajosné: A motiváció szerepe a matematikatanulás-
ban = A Tanitó 1977. 1. 
Pedagógia I. Szerk.: Szántó Károly. Tankönyvkiadó, Bp., 1979. 
/Tanárképző Főiskolai Tankönyvek/ 
Szabó Balázsné: A funkcionális nyelvszemlélet érvényesitése az anya-
nyelvi nevelésben = Módszertani Közlemények 1975. 1. 
Szabó Balázsné: Komplex nyelvtantanitási kisérlet Baján = A Tanitó 
1973. 12. 
Szabó Balázsné: A bajai nyelvtantanitási kisérlet = Pedagógusképzés 
1976. 1. 
Szent-Györgyi Albert: A tanitás és a bővülő tudás = Fizikai Szemle 
1966. 3. 
Tantárgypedagógiai kutatások Baja, 1974. /A bajai konferencián el-
hangzott előadások röviditett szövege/ Oktatási Minisztérium Peda-
gógusképző Osztály kiadványa OPKM Bp., 1974. 
Varga Balázs: Az anyanyelvi nevelés gyakorlatának birálata _ Az 
anyanyelvi oktatás korszerüsitéséért. Szerk.: Szépe György: Tan-
könyvkiadó, Bp. ., 1976. 	 . 

Veczkó József: A személyiség értelmezésének alapkérdései. /Az e-
gyén szocializációja és a ráüvelődés/. Kézirat. 
Zsolnai József:Fogalmazástanitás és kommunikáció /Kinek fogalmaz a 
gyermek?/ = A Tanitó 1975. 10. 
Zsolnai József: A nyelvi kommunikációs képességrendszer tantervi 
vonatkozásai = Pedagógiai Szemle 1974. 6. 
Zsolnai József: Beszédművelés - beszédfejlesztés kisiskoláskorban 
II. = Módszertani Közlemények 1978. 1. 








































