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R O V A T V E Z E T Ó : URHEGYI A L A J O S .

Tanítási tervezet.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tá rgy:xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATörténet.

Tétel: Nagy Lajos.

Osztá ly: A gyakorló-iskola V -V I. osztálya.

»As egész ta nítá s megvzlá gítá sa . A tanítás egy órán sem haladhat

előre, anélkül, hogy az addig, vagy különösen a~ előbbi órán tanul-

takat az érdek szerint egyszerüen, vagy asszociáló ismétléssel szá-

mon ne kérjük. Ez a megta nítá s va gy megr iJ gzítés. ér deke, amiről a

népiskolában, egyetlen óta kezdetén is alig mondhatunk le.

Csak az a baj ennél, hogy rendszerint, vagy sokszor ezt az

ismétlést szokták előkészítésnek . tekinteni; pedig e rámutatásból is

látszjk, hogy az anyagrögzítő ismétlés egészen más célu, más

dolog, mint a származtatandó avagy közlendő anyagnak a fel-

fogásra való előkészítése, ami közvetetlenül megelőzóje az uj anyag

ismertetésének. Ennyi tervezetem alább közölt vd-zla tá ba n az 1. a j b)

pontok okadatolása.

Az uj anyag megtanításával s aközben az a célom, hogy a

helyesen értelmezett belső szemléltetés módját keressem és találjam

meg, továbbá a gyermekeket kérdések által Ztéletr e jJ r ovoká ljam,

sőt kényszer ítsem ; ez ítéleteket velük meg is foga lma zta ssam, úgy,

hogy miközben a tanítást alkalmas részében ér dekes tdr sa lga ssá

formáltam, a .tárgy természeténél fogva a végén az iJ sszejüggő elő-

a dá s,' szóbelz" foga lma zá s érdekeit is szolgáljam; a magyar nemzeti

tuda tr a , iJ nér zetr e, szellemr e hatással legyek; az alkotmányt, a tor -

vény túzteletét emeljem. Ennél többet nem is' mondok, mert egy

félórai tanításon több hatásra s több célra törekedni lehetetlen is,

meg az egész .történettanításnak összes gyümölcseit egy félórán

leszedni, illuzórius próbálkozás volna. S még e keretben is meg

kell enge~nem, hogy az elősorolt irányu hatások és célok a

végrehajtásban nem egyforma erőben érvényesülnek. A fő azon-

ban az, hogy mindegyikre. essék egy hangsuly. Csupárr' azt az

egyet toldom még ehhez, hogya gyermekkel az ő ér ettsége, .ité-

lete foká ~ felül nem kz"vá nok okoskodni. Ehelyett inkább az előtte
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konkr étebb eseményeket r a ga dom meg, de ugy, hogy azok tárgyalásom

módjával, nyelvemmel belemarkoljanak a gyermekek lelkébe.

Az összefoglaló ismétléssel Nagy Lajosról egy ha tá r ozott

impr essziór a tö 'r ekszem az óra végén, úgy, hogy az ő neve emlí-

tésével tisztelet, -szeretet ébredjen a gyermek lelkében, vegyülve a

Nagy La jos egyéniség/vel a sszociá lt kivá ló er ényekkel s a nemzet

dicsőségével. Legvégül, ami idő erre jut, abban összefpgla ló , sima ,

iJ Ssze{üggf), jo monda tokba n gö 'r dülő elbesz'élé5t kz'va nok Nagy Lajos-

ról, minek nyomában, mint probléma előtt, kiváncsisággal néz· a

gyermek a. jövő óra elébe.

_ A lecke ~nya ga : Na gy La jos uralkodásának első évei; trónra

lépése, célja, fogadalma, a nápolyi hadjárat, szóval az, ami a

F a rka s-féle könyvben, a 18. pontban: A kir á lyi ha ta lom emel-

kedése cim alatt foglaltatik. '

1. a j Az előbbi a nya g ismétlésl(. 1. Az Árpádok kihalása;

2. Róbert Károly uralkodása; 3. A kis királyok, Csák Máté ~ 4. A

bandériumok.

b) Ö sszekö 'tő előkés:#tés. 1. Az Árpádok kihaltak, az Anjou-

héz uralkodik. Kik voltak a legkiválóbb Árpádok. Csakhamar kisü l,

hogy egyik Szent László; 2. Szerit László érdemei ,: megerősíti a

kereszténységet, a királyságot (előbbi zavarok a trónon); 3. nagyob-

, bítja az ország területét; 4. diadalmas hadvezér; 5. törvényeket

alkot.

c) Célkitüzés.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ~ Anjouk közül is volt hazánknak egy ilyen

nagy királya; ez Nagy La jos volt; ez órán Nagy La jos-r ól fogunk
I '

tanulni, .akit képben bemutatok.

II. Az uj a nya g egységekben. 1. Nagy La jos tr onr a léptekor Il.

éves; ennek da ,cá r a tr ónr a termett. Ma gya r á zni va lók és szemléltetés:

Ali éves kor elég-e a trónra? Minden 17 éves ifjuból lenne azonnal

bölcs király? Akin~k olyan képességei vannak, amilyeneket a jó

lsten adott Nagy Lajosnak, s hozzá jól is nevelték, az az ifjuság

dacára, is azonnal kiváló király lehet; mint Nagy Lajos példája

mutatja. Egy neveléstelen 70 éves öreg falusi ember sokat nem

tud, amit ti tudtok, kiket jól nevelünk. Sokban jobban tudnátok" , .

ti intézkedni, mint ő. •

2. Set, Lá szl6 sir já hoz za r á ndokol Na gyvá r a dr a ; ot! elhatá-

rozza, hogy úgy fog ' ur a lkodni, mint Set, Lá szlo . Ma gya r voltá r a
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.lJ ijszke. Ma gya r á za tok: Ifjusága dacára okos volt Lajos .és tudta,

hogy mire vállalkozott, mikor a régebbi királyok közt mintát

keresett az uralkodásra. JólZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtu d ta -e Lajos 'a történetet? Jó példát

választott-e ? Más ország királyát választotta-e példának? Büszke

volt magyarságára ; példáért sem ment külföldre. Ez a fiu sem

tudott magyarul, mikor ide jött ; most jó magyar .. Így lett Anjou-

Lajosból is büszke magyar.

3. Endr e ha lá la ; a ná P olyi ha djá r a tok; ami ebből jó , a nem-

eetr e kó·vetkeze/t. La JOS egyénúége s a kit'á lyi ha ta lom. Ma gya r á za tok:

Ha öcsédet bántalmazzák, hagynád-e ót? Testvéri szeretetből Lajos

sem hagyta boszulatlanul, de ő a pápához fordult először, mert

tudta, hogy ügyében senki sem biráskodhatik, törvénytisztelő volt.

Endre meggyilkolása részletesebben. A hadjáratok. Szereday esete ..

A nemzet híven követte királyát. Lajos bölcs volt, hogya magyar

vért, végletekig nem pazarolta, inkább \visszatért s erejét az ország

hasznára fordította.' A műveltségnek 'Olaszországból hozott gyara-

podása.

Ill. Összefo$la ló z"smétlés. 1..Rámutatás tankönyvükben A kzr á lyi

jza ta lóm emelkedese c im ü cikkre s ~nnek a tanultak alapján felvilágo-

sítása. (Róber t Ká r olyna k Csák Máté nem engedelmeskedett. Lajost

rajongva követte nemzete.)

2. A tanultak kikérdezése és elmondatása. Az Anjou- ház

magyarsága. Lajos trónralépte, fogadalma, nápolyi hadjáratok, a

műveltség gyarapodása.

3. Nagy Lajos alakja a tanultakban. Kora fiatalságában érett-

.ség, nagy magyar; vitéz, népe tiszteli és szereti, törvényt tisztel,

-önfeláldozó (Szereday esete). Hatalmas, tekintélyes.
/ .

A kivitelt egészen, szóról- szóra fölöslegesnek tartom itt meg-
I .

.irni, Elégséges lesz itt-ott rámutatnom azokra a pontokra, amelye-

ken kitüzött céljaim sorsa megfordul s hiszem, h o g y ennek alapján

.az olvasó egész eljárásornat maga előtt látja.

1. b) Melyik királyi ház az, amelyből Róbert K. származott?

Gy. Az Anjou-há z. T. S ÁrpádtólIII. Endréig melyik királyi ház

uralkodott? Gy. Az Árpá d-há z. Kik voltak az Árpád-háznak legL •

kiválóbb királyai? Gy. .... T. Ki honosította meg a keresztény-

séget? Gy. Set. Istvá n: T. S ki volt az első király? Gy. Set. Istvá n,

T. Tehát ki az első nagy király? Gy. Szt. István. T. Melyik kirá-

lyunk gyarapította hazánk területét, Horvátország elfoglalásával ?

Gy. Szt. László. T. Uralkodása előtt volt-e pogány-rnozgalom

hazánkban? Gy. . .. _ T. Hát az ő uralkodása után? Vajjonl
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miért? Hát miért nevezték Lászlót szentnek? Gy ..... T.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 tehát

az igaz keresztyén él~tre példát is mutatott, mint Szt. István, s

erélyes király is volt? T. Szt. László előtt pl. Salamon alatt v o lt-e

- rend' az országban? Ki volt ennek legfőbb oka? Gy. Salamon, T.

Ehhez képest mi az érdeme Szt. Lászlónak? Gy. Megerősítette a

kereszténységet és a királyságot. T. Mi 'érdeme volt még Szent

Lászlónak? Gy. Nagy hadvezér, törvényeket alkot stb.

No, fiúk, az Anjouk között is volt hazánknak olyan kiváló

uralkodója, mint az Árpádok között Szt. László, s ez Robert K.

fia, Lajos volt, kit kiváló érdemeiért Nagy Lajosnak nevezünk.

Ez órán Nagy Lajosról fogunk tanulni.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ll. 1. Nagy La jos tr ónr a lépte. T. Lajos csak 1 7 éves volt,

mikor királlyá koronázták. Hát annyi nagy gondhoz, annyi nagy

feladathoz elég egy 1 7 éves - ifjú királynak? Avagy minden 1 7
I

éves ifjú jó volna királynak ? Nem bizony! De Lajost a jó Isten

nagy képességekkel áldotta meg; aztán őt gondosan nevelték.

tanították. Ki ért többet a dolgokhoz, egy ifjabb-e, akit jól taní-

tottak, vagy az öreg, aki tanulatlan? Gondoljatok csak egy tanulatlan,

falusi öreg emberre l Feleljetek tehát, miérj, volt Nagy -Lajos 1 7

éves korában alkalmas az uralkodásra! De közben azt kérdem,

hogy egy ifjabb egy öreget, azért, m,ert ő többet tud, lenézhet-e?

Nem bizony, ezt Nagy Lajos sem tette.

ll. 3. Endr e ha lá la ; a ná polyz' ha djá r a tok. Lajos szomorúan

hallja, hogy öccsét, Endrét Nápolyban meggyilkolták. T. Türnéd

te azt, hogy öcsédet az utcán, ahol mentek, igaztalanul bántal-

mazzák? Mit parancsol a testvéri szeretet? Lajos sem hagyta öccse

ügyét, mert benne is élt a testvéri szerétet. Különösen, hogy oly

galád .m ó d o n gyilkolták meg öccsét. Szeretnétek tudni, hogy történt

az a gyilkosság? No jó, elmondom, Endre, nejével Jankával, a

nápolyi királynéval és a királyi kisérettel vadászni rnent s estére a

társaság az a uer sa i kastélyban szállt meg. Ezt a vadászato( azért

rendezték a gonoszok, hogy- eközben könnyebb lesz eltenni Endrét

láb alól, mint : Nápolyban, ahol a királyi palotában nehezebben

lehetett volna Endrehez férkőzni. S nem- borzadtok meg, ha meg-

mondorn, hogy ydnka királyné, Endre felesége tudott a gyilkosság

tervéről, sőt azt akarta is. '

Éjjel kopogás hallszik Endre és Johanna, ajtaján, 5 a kérdésre

azt felelik, hogy Endr ével igen fontos dolgot akarnak közölni.

Endre erre hálókőntösében kilép sekkor 4 ember - ezek a gyíl-

kosok - veti magát Endrére,' mint 4 fenevad.' Ám Endre erős és

/



bátor és magyar volt. A négy ,támadót lerázta, szétverte, lesujtotta,

tehetetlenné tette. Ugy-e hogy magyar legény volt az; nem ijedett

meg az árnyékától! Tehát megmenekült!? Oh nem! Visszaakart

menni hálószobájába, de a felesége a küzdés alatt bezárta előtte

az ajtót. S miközben Endre be akar menni, hurkot dobtak nyakába;

földre rántották s igy birván vele, megfojtották.

Ill.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖsszefogla ló ismétlés. T.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK irő l tanultunk most? Nagy

Lajosról. T. Nyissátok fel könyveteknek X. lapját, olvassátok azt,

ami a 18. pont alatt van. Gy. A kir á lyt' ha ta lom emelkedése. T.

KIknek segítségével és ragaszkodásával vezethette Lajos a nápolyi

két háborut ? Gy. A magyar nemzetével. T. Lajos talált az ország-

ban oly, magyart, mint Csák Máté, aki a királynak nem engedel-

meskedik? Nagyobb volt-e hát a királyi hatalom Lajos alatt, mint

Róbert K. alatt? Ezt jelenti az a cim, amit olvastatok.

Miért követte a magyar nemzet Lajost - kétszer 'Nápolyba?

Gy. Mert szerette, tisztelte. T. S miért szerette és tisztelte? Gy.

Mert nagy magyar volt. T. Hát még? Gy. Mert ó is szerette

a nemzetét. T. Mondd el Szereday esetét! Gy. Elmondja. T. Mikor

nem akart, Lajos önnön ügyében biró lenni? Gy. Janka megbün-

tetésére a pápához fordult. T. Mit mutatott meg ezzel? Mit tanul-

hatunk e történetekből a magyar nemzet jellemzésére? Gy. Hogyha

ragaszkodik királyához, lelkesen követi királyát. T. Hát a királyra

nézve? . Gy. Nagy Lajos, a rn í ly - hálával fogadta nemzete lelkes

ragaszkodását, oly bölcs is volt, t. i . mikor látta, hogy seregével

.Jankát úgy sem büntet heti meg, nem ontott több magyar vért,

hanem haza vezette ser~gét, hogy az ország boldogításának él-

hessen. Dr . Ba ló J ózsef,

A k ir re 's a té z fá s irás- és olvasás-tanításról.

Az irás a beszédünk ábrázolása. Az olvasás a látható ábrázo-

lásnak, irásnak, ismét beszéddé váltása. Az írás és olvasás eredete

és alapja tehát a beszéd. Még pedig nem a má sok beszédéneft a fel-

fogá sa , megha llá sa , ha nem a sa já t ma gunk beszélhe.

Ha irunk, beszélő szerveinknek valóságos, vagy képzelt moz-

gását kisérjük és ábrázoljuk az írásunkkal. Mit sem változtat ezen
, I

a dolgon, hogy esetleg diktálás - tehát hallás -- után irurík ;

mert ez esetben a hallott szavakat magunkban ismételjük. A nagy

begyakorlottság folytán mindez talán kevéssé tűnik szembe. De
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, .

csak kissé mélyebb önmegfigyeléssel is lehetetlen észre nem venni.

Egyes esetekben különben nagyon szembeöt!ővé válik a dolog.

Ha valamely nehezebb, pl. kevésbbé ismert szót kell leirnunk,

hangosan, vagy halkan kimondjuk, avagy hang nélkül (magunkban)

többször ismételgetjük .a szót. I .

Az irni tanuló gyermek hangosan beszél, mikor ir: Némi

gyakorlottság után megelégszik a halk, suttogó beszéddel, majd,

csak szájának hang nélküli mozgatásával. A felnőtt embernek ele-

gendő a beszédrnozgások elképzelése.

Bizonyos tehát, ismétlem, hogyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnem a má sok, hanem a ma gunk'

beszéde az alapja' irás- és olvasástudásunknak.

Az irás és olvasás megtanítását pedig másra nem alapíthat juk,

mint amin maga az irás-olvasás tudása alapszik- Nem alapíthat juk

tehát ezt a tanítást a mások beszédének )a felfogására, a hallásra

hanem csakis a magunk beszélésére, beszélő szerveink működésére,

Ez a kinesztéziás módszernek az alapgondolata. Ez a mód-

szer a beszédmozgások öntudatos megfigyelése által tanít meg irnj

és a beszédszervek öntudatos mozgatása által tanít meg olvasni-

Az egyes betükhöz nem a megfelelő hallási képzetet társít ja, hanem

a megfelelő rnozgásképzetet. És az egyes beszédmozdulatok fel-

ismerése által (mozgá sér zés utján, melyet a látás támogat és a

hallás csak ellenőriz) képesíti a gyermeket arra, hogya sza va ka t

ha ng~kr a bontsa . Megtanít ja továbbá a gyermeket arra, hogy beszéd-

szerveinek ó 'ntuda tos és sa já t a ka r a ta a lta ] kormányzott mozgatá-

sával a ha ngoka t sza va kká fűzze. ' . ,

Az irás és olvasás tanításának főfeladatait, a szavaknak han-

gokra bontását és a hangoknak szavakká fűzését a kinesztéziás

módszer természetes uton oldja meg.

Utóbbi években sokan gondolkoztak, különösen a hangössze-

fűzés, tehát az olvasás tanításának a módszerén, S erről érdemes

is sokat gondolkodni.

A gyermek megtanulja az "m" meg az "a" betűt. Fel is.

ismeri és . egymás mellett látván, hangoztatja is mindegyiket külön ~

"m -.:. a". De a tanítója azt kivánja tőle; hogy ne külön-külön

hangoztassa, hanem egy szótagra fogva, így: "ma". Azonban sok

tanítónak fogalma sincsen róla, mit kell a gyermeknek csinálnia,.

hogyan kell a két hangot. kiejtenie, hogy abból egy szótag 'legyen ~

Mozgás, még yedig fl beszé?szervek mozgása kapcsolja össze

a hangokat. A fonomimika is annak köszönheti sikereit, hogy moz-

gáselemeket visz be a tanításba. Azonban csak a kéz mozgásait



7

használja fel, melyekkel a tanítványra nézve öntudatlanul meg-

indítja és elősegíti a beszédszervi mozgásokat. A kinesztéziás mód-

szer nem ilyen közvetett eszközökkel dolgozik. Az, mint mondottuk,

a beszédszervek öntudatos .ismeretén és használatán alapszik.

E módszer alkalmazásának a· · menete röviden a következő :

Megismertetjük a gyermekeket beszédszerveikkel : a tüdővel,

a gégével,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl ! szájjal, az orral. Mindezt érzékelés utján. Légzési

gyakorlatokkal érzékeltetjük a, tüdő működését, melyre akaratunk-

kal nathatunk. (Mély lélekzés, gyors 'és lassu .léíekzés, a lélekzet

visszatartása,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsza kga tott és fo lyékony 'kzlehelés.) A gégére tett ujjunk

kal megérezzük annak a rezgését. Hogy ez a rezgés is akaratunk-

tól függ, azt' az . első hang megtanításánál tapasztalhatjuk. Az

orrnak és szájnak, meg a száj részeinek (ajkak, fogsorok, nyelv,

szájpadlás) ismertetése még egyszerübb dolog.

, . A beszédszervek ismertetését a hangok és betük, még pedig

előbb a ,magánhangzók, majd a mássalhangzók tanítása követi.

A hangokat a gyermekek nem hallás utján ismerik meg,

hanem anélk~l, hogy azokat előttük' hangoztatnók, adott utasítások

szerínt a gyermekek maguk hozzák létre. A hangot kellő gyakor-

lással rögzítjük, majd áttérünk a betüalak levezetésére. A betű

alakját a beszélő szervek állásának az alakjából vezetjük le, Ez' a

kapcsolat értékes, nemcsak azért, mert közvetlen , hanem azért is,

mert ezáltal a hangnak a betüvel való ábrázolása természetes szint

nyer. Nem a hallható, hanem a lá tha tó hangot ábrázoljuk lá tha tó

betűvel, A hangot valósággal lerajzoljuk, mint valami tárgyat. Nem

is betüt rajzolunk, hanem szájat. Az Á-betüt Á~szájnak nevezzük,

az O-betüt O-szájnak, s így tovább. A kezdőfokon legalkalmasabb-

nak mutatkozik, ha ft nyomtatott betüket hasznát juk, mint a leg-

egyszerübb betüalakokat, amelyekből a kis betük és az irottak is

származnak.

A hangok ismertetésének a sorrendjét nem az határozza meg,

hogy a betű formája kerek-e, vagy szögletes, több vonásból álló-é,

vagy kevesebből. Ez nagyon is jelentéktelen szempont. Az a lénye-
. \

ges, hogy' valamely hangnak.a létrehozása a gyermekre kisebb

vagy nagyobb feladatot ró-e. A beszélni tanuló kis gyermek is

egyes hangokat' hamarabb tanul meg, másokat később Az "r"

hangot például sok gyermek hatéves korában sem tudja kiejteni,

sót némely. ember sohasem. tanulja meg. Ennek a hangnak a ki-

ejtése ugyanis a beszélő szervektől nagyobb ügyességet kiván.

(Milyen nagy-nagy hiba, hogy ábécés könyveink rendesen ezzel a



hanggal kezdik meg a szavak olvastatásátZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! Az első szót, amit el

kell olvasnia, sok gyermek még kimondani sem tudja.)

Az első mássalhangzó, amelyet a gyermeknek megtanítok, az

"m". Ez ajakhang és az ajkak mozgását a gyermek azonnal fel-

fogja és könnyen 'utánozza. Könnyebben, mint például a nyelv

mozdulatait. Az első szók, amelyeket a gyermek . olvasni tanul.

ugyanazok lesznek, amelyeket kicsi korában legelőször tanult meg

kiejteni. . _

Az első mássalhangzó ismertetését nyomon követi a szavak

szétbontása és a hangok összekapcsolása', Itt vesszük nagy hasznát

az öntudatos lélekzési gyakorlatoknak.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHa ugya nis tö 'bb ha ngot egy

(folyékony) kzleheléssel ejtünk ki, a zok szóta ggá olva dna k. H a pedig

egy szóta got sza kg~tott kzlehelesstl ejtünk kz': ha ngokr a qomlz'k. És

ennek ö 'ntuda tos elvégzése könnyü lesz a .gyerrneknek, ha az előző

gyakorlatokat helyesen vezetjük. Az alábbi kis' tanításteryvel,

amennyire az papiroson és egy kis részlettanítás keretében leh,et~

séges, iparleodom bemutatni a módszer gyakorlati alkalmazását.

Tanítási tervezet

Cél; Az első mássalhangzó (M) ismertetése és összekapcsolása

a magánhangzókkal.

(A gyermekek az előgyakorlatok alapján már ismerik beszéd-

szerveiket és ismerik a: magánhangzókat.)

Idő: 3 tanítási .óra,

Első '--ta nítá si ór a .

Az "M" hang' és betü ismertetése.

, 1. Előkészítés,

a ) Lélekzési gyakorlatok az orron való kileheléssel.·

Mély és lassu belélekzés 'az orron át és lassu, folyékony

- kilehelés az orron áto Ugyanaz mélyés gyors belélekzéssel, Mély

, és lassu belélekzés a szájon át") és lassu, folyékony kilehelés az

orron .át. Ugyanaz mély ésgyors belélekzéssel.

1) Beszéd,tehát ol~asás közben is, n~mcsak hely:~nvaló, hanem szükségszerü

a szájon át való belélekzés. . 4' •



b)xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz érdeklődés felkeltése.

Leiilünk pihenni. Pihenés közben a tanító mesél a mackóról :

Két gyerek kimegy az állatkertbe. Ott megismerkedik a mackóval.

A Jllackó előbb négy lábon jár, aztán két lábra áll. - Ki szeretne

mackó lenni?

, (Egy gyerek kijön, négykézláb jár, aztán felegyenesedik.) "

Egyszer a mackó nagyot mordul. A gyerekek előbb meg-

'ijednek. Hanem aztán látják, hogy a mackó nem is haragszik, csak

nem tud másképpen beszélni. - Otthon mackót játszanak, négy-

lábon járással, két lábra állással és nagy-nagy morgással.

Ki akar mackót játszani?

Egy gyerek kijön, négykézláb jár, felegyenesedik, majd morog

A tanító nincs megelégedve. Az igazi mackó nem így mor-

gott. A tanító megtanít ja a gyermekeket mackót játszani.

2. A ha ng tuda tos létr ehozá sa .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. '
"Alljatok fel, szépen, egyenesen a két lábatokra, mint a mackó.

Csukott szájjal. az orron át vegyetek mély lélekzetet, aztán az

orrotokon lassan bocsássátok ki a levegőt. Tegyétek ezt még egy,

szer és kilehelés közben a levegővel rezgessétek a gégéteket."

(A gége tudatos rezgetését már gyakorolták a gyermekek a

magánhangzók tanulásánál.)

. Az egész osztály hangosan, tisztán és hosszasan hangoztatja

az "m" -et. Ez feltétlen bizonyossággal bekövetkezik a megelőző

hangoztatási gyakorlatok alapján.

Az öntudatosság teljessé tételére még nehány kérdés alapján

megállapítják: A szájunkat becsuktukva hang - a rezgő levegő

- az orrunkon jött ki.

3. A ha ng r ógzítése.

Tovább játsszák a mackót, most már csák két lábra állással

és morgással, a padban. Minden .gyerek mackó. Egy gyerek nem

is tudna, de a sok gyerek egyszerre akkorát tud mordulni, mint

egy igazi mackó. Csakhogy egyszerre kell ám csinálni.

Adott jelre a gyermekek egyszerre vesznek lélekzetet és egy-

szerre bocsátják ki a hangot.' ,

Az a jó mackó, aki sokáig tud morogni.

Egy gyermek/hangoztatja az "m"-et, amig csak birja.



Miért nem birta tovább? Mert elfogyott a levegője. Miért

fogyott el olyan hamar? Mert kevés levegőt szivott be. Meg mert

gyorsan lehelte ki.

Szívjunk be tehát sokat és leheljük ki lassan. A szájunkon

több levegő fér. be; nyitott szájjal vegyünk lélekzetet tehát, aztán

-csukjuk be a szánkat és az orrunkon át er esszük ki a hangot.

Hangoztatás mély (előbb lassu,később gyors) belélekzésse]ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"és hosszu, lassu kileheléssel. Két-két gyermek verseny ez, ki birja

tovább.

-lUponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. A betüa la k ka pcsolá sa a ha ngga l.

A kapcsolás azáltal történik, hogy a betüalakot magából a

hangból, a hang látási képéből vezetjük le.

A tanító a gyermekek előtt már szokott módon, hang .nélküt

mutatja egyik-másik tanult magánhangzó nak f3. száj állását és a

gyermekek hangoztatják a megfelelő hangot. Végül az "m" száj-

állását mutatja, a gyermekek a csukott ajkakról felismerik a hangot

és hangoztatják. A tanító egy képet mutat, mely gyermekfejet

ábrázol csukott ajkakkal.")

Vajjon mit mond ez a gyermek? Aki még nem jár iskolába,

biztosan azt hiszi, hogy semmit sem mond. De az iskolásgyerekek

ki tudják találni, mit mondhat.

A gyermekek hangoztatják az "m"-et.

Honnan lehet tudni, hogy azt mondja? Talán bizony hallani!

lehet? Hallani 'nem lehet, hanem látni. A szájáról lehet Tátni, Olyars

jól látni, hogy aki ránéz, mindjárt mondja is: m.

Próbáljunk mi is olyan szájat rajzolni, hogy aki ránéz, mind-

járt lássa, mindjárt mondja, hogy az: "m".

Egy gyermek megpróbálja a táblán, a tanító utasításokkal

segít. A felső ajkat vastagabb hullám vonallal, az alsó ajkat véko-

nyabb egyenes vonallal jelöljük. A felső hullám vonalból igen könnyü

átmenni a nyomtatott nagy M betü alakjára. Az alsó vonalat

lassanként elhagyjuk. (Az átmenetek egyszerüsítésére és természe-

tessé tételére, nehány e g y s z e rű . képes ábrát is használok. Sajnálom,

hogy azokat itt nem mutathatom be.)

A gyermekek hangoztatják és rajzolgatják a "M-sz~jat."

1) A magánhangzók tanításánál is használtunk ilyen képeket a megfelelő

száj állás feltüntetésével.



Má sodik ta nítáH ' ór a .xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A legelső össze olvasási gyakorlás az "mu hangnak a magán-

hangzókhoz való kapcsolása által, oly módon, hogy a magánhangzó.

megelőzze a mássalhangzót.

1. E lökészítés.

a ) Lélekzési gyakorlatok szakgatott és folyékony kileheléssel.

Mély és gyors belélekzés, nyitott szájon át és lassu, folyé-

kony kilehelés csukott szájjal az orron áto Belélekzés a szájon át ;

a la ssu és folyékony kzlélekzést a szá jon á t kezdjük el, a ztá n kzlé-

lekzés kö: zben a sedja z la ssa n beésukjuk és a kzlehelést - megsza -

kítá s n~lkiil a z or r on dt jo lyta tjuk

Ezt az utóbbi gyakorlatot mrnt célunk érdekében a legfonto-

sabbat, közben-közben pihenve többször ismételjük.

. A. lélekzet susogó hangjának a szinezete és folyékonysága

győzi. meg a tanítót arról, hogy a gyermekek helyesen vég.zik-e·

a gyakorlatot.

b) Az érdeklődés felkeltése.

A tanító egy kis gyermekről mesél, ölbe való babáról,aki:

olyan kicsi volt, hogy még járni sem tudott. Ertelmesen beszélni

sem tudott. De lélekzeni és a leheletévei a gégéjét rezegtetni bizony

ő is tudta.

2. Az A és M ha ng tuda tos összeka pcsolá sa .

Egyszer nagyon. kinyitotta a száját (a tanító mutatja azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ

hangnak megfelelő szájállást) és 'úgy rezegtette a gégéjét. Vajjon

mit mondott ~

(A gyermekek hangoztatják az Á-t.)

AZtán becsukta a száját és az orrán jött ki a hangzó levegő.

A gyermekek hangoztatják az M hangot.

Majd a tanító utasítására az Á-szájállásból kiindulva az utolsó

lélekzési gyakorlatnak megfelelően előbb a szájon, majd a szájat

becsukva, az orron eresztik ki megszakítás nélkül a most már

megrezegtetett levegőt, vagyis a h a n g o t, (A tanító mutatja a moz-

dulatokat, de hangot nem ad.) Tisztán szépen hangzik: "ám".

Ez a hangösszekapcsolási gyakorlat csak abban különbözik

a legutolsó lélekzési gyakori attól,» hogya gyermekek előtt már-

ismert hangképzés (gégerezgés) jön hozzá. A ha ngoka t ma ga al

lélekzet ka pcsolja össze.
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Leirva talán érdektelen nek látszik a dolog a gyermekek szá-

mára. A. valóságban kedvesebbet, mulatságosabbat, tréfásabbat kép-

zelni sem lehet. A gyermekek élvezik szerveiknek játékos mozga-

t~sát. Mert kedves, különös játék nekik az· egész. Játék, amelynek

játékszere saját testök, amelyet játékos akarattal igazgatnak és

amelyen játékos kedvvel uralkodnak. És ebben a játékos működés·

ben mennyi a testet és lelket fejlesztő erő!ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. A lta ngó·sszeka pcsolá sok gya kor lá sa .

Mint az "á"-hoz, úgy kapcsoljuk a többi magánhangzóhoz is

az "m"-et. A különbség csak az, hogy mindig az illető magán-

hangzónak megfelelő szájállásból kell kiindulni.

4. Az elsö szók leir dsa és elolva sá sa .

A tanító hang nélkül mutatja az "ám" szónak megfelelő száj-

állásokat és mozdulatokat, a gyermekek utánozzák és hangosan

kiejtik a szót.') Megfigyelik, hányféle "szájjal" (szájállásal) ejtették

ki. Mutatják, hangoztatva, külön-külön is a két szájállást. Ejtik

kétfelé szakgatott lélekzettel a szót: "á - m". Lerajzolják(1eirják)

mind a két szájállást (betüt).

Rögtön utána el is olvassák, amit irt ak : a táblára nézve

megint folyékony lélekzettel ejtik ki a hangokat.

Két szónak, az "ám" és "írn" szónak a leirását és elolvasá-

sát ezen a fokonelegendőnek . tartom. A fontosak itt a fennebb. .

leirt hangösszekapcsolási gyakorlatok.

Ha rma dik ta nítá si ór a .

Első összeolvasási gyakorlatok az· "m"hangnak a magán-

hangzókhoz való kapcsolása által, oly módon, hogya mássalhangzó

megelőzi a magánbangzet.

1. E lőkészítés.

a ) Lélekzési gyakorlatok szakgatott és folyékony kileheléssel-
I

, M é ly és gyors belélekzés csukott szájjal az orron át és lassu,

folyékony kiIehelés a szájon át. Belélekzés csukott szájjal az orron

át; a la ssu és folyékony kilélekzést a z or r on á t kezdjük -meg, a ztá n

1) A szóértelmezés itt bajos, de nem is lényeges; a gyermekek egyes betű-

ket is irnak és azok sem jelentenek más fogalmat, mint hangfogalrriat. Épp így

irhatnak szótagokat is ..



ki/élekzes közben a szá ja t kz'nyitjuk és a kilehelést - megsza kitá s

nélkül - a szá jon á t foly ta tjuk.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ezt az utóbbi gyakorlatot közben-közben pihenve nehányszor

ismételjük.

b) Az érdeklődés felkeltése. (

Egy ölbevaló kisbabát hogyan tanított az édesanyja beszélni [

2. Az lV! és A ha ng tuda tos ö·sszeka pcsolá r a .

A tanító mutatja (hang nélkül} az "m" -nek megfelelő száj-

állást (csukott ajkak) és a gyermekek hangoztatják az "th" hangot.

A tanító mutatja (hang nélkül) az "a"-nak megfelelő száj állást

és a gyermekek hangoztatják az "a" hangot.

Majd a tanító utasítására és mutatására (a tanító a szájállá-

sokat és szájrnozdulatokat némá n mutatja) a gyermekek az utolsó

lélekzési gyakorlatnak megfelelőleg előbb csukott szájjal az orron

át, majd az "a" hangnak megfelelő szájállásban a szájon át ereszti

ki megszakítás nélkül a rezgő leheletet, vagyis a hangot. Tisztán

hangzik: "ma".

3. A ha ngösszeka pcsolá sok gya kor lá sa .

Ehhez nem kell sok magyarázat. A fent leirt módon kapcsol-

juk az "m" -hez a többi rnagánhangzót.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, "

4. Szók ir a sa , olva sá sa .

A tanító hang, nélkül mutatja a megfelelő. szájállásokat és

mozdulatokat, a gyermekek utánozzák és kiejtik a szót: "ma".

Megfigyelik a kétféle szájállást és mutatják külön-külön is. Kétfelé

szakgatott lélekzettel ejtik ki a szót: "m or- a". Lerajzolják a két .

szájállást (betűt),

Mindjárt el is olvassák, a táblára nézve ismét folyékony lélek-

zettel ej tvén ki a két hangot.

Mondják 'kétszer egymásután:' "ma-ma!'., Le is rajzolják

kétszer egymásután. Amit irtak, megint elolvassák. ."

. Fölvehetők még a következő szók: "mi", "mi-mi", ,;mú"

(a tehén hangja), "me" (a kecske hangja).

Kellő gyakorlat után a tanító a táblára szavakat ir és a

gyermekek elolvassák.

• .Sedss Ir én .

13

/



Tanítási tervezet.

14ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ta ntá r gy. Kést"munka (slőjd) a r a jesa l ka pcsola tba n, a lkotá

-1nunka a la pjá n.

O sztá ly.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV.

Ta na nya g. Szinorsó készítése, szinkeverés festékekből, ecset-

.gyakorlatul köralaku foltok festése.

Célo A szin orsó készítésének és az ibolyaszin kikeverésének

megtanítása, kézügyesítés ecsetgyakorlat végzése által.

F eltételezett előzmény. A gyermekek nehány egyszerü papiros

munkát végeztek.

Idö. 1/2 óra tanítás, 1/2 óra csendes foglalkozás.

Ta nítá s' menete, a j Különféle szinü papiros közül kikeresik

.az ibolyaszinüt. (Az ibolyaszin felismerése, ellenőrzése, van-e szin-

vak gyerrnek.)

bJ Egyszerű készüléken' szemléltetése, hogy a piros és kék-

-szin keveréke ibolyaszint ad. '

ej Szinorsó készítése, melIyel a gyermekek maguk is kisér-

leteznek.

d) Az ibolyaszin kikeresése festékekből.

ej Csendes foglalkozásui köralaku foltok festése.

Ta na la k. Kérdve kifejtő, előmutató.

Ta neszkó 'sók. Szines papiros darabkák. (Hulladékpapiros.) Ké-

szülék a szinkeverés szemléltetéséhez, kéregpapiros, piros, kékszinü

papiros, (ehelyett piros és kék ceruza is használható, akkor a szin-

orsó készítése még egyszerűbb). ragasztó, egy darabka ceruza,

festék, ecset, rajztömb .

. J egyzet a tervezet b) pont jához. Pompásan lehet szemléltetni

.a szin keverést a következő egyszerü készülékkel, amelyet ugyan'

, szerény, de a magam találmányának mondhatom.

Régi könyvtábla vagy kéregpapir közepéből egy kisebb tégla-

lapot vágjunk ki. Ez] a képkerethez hasonló alakot egyik oldalán

fessük be tustentával, vagy ha 'tetszik vonjuk be fekete papirral.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kivágott téglalapalaku nyiIást ragasszuk be kifeszítve élénk piros-

szinü átlátszó selyempapirral. Ugyanilyen módon készítsünk. egy

másik keretet kékszinü selyernpapirral, egy harmadikat élénk sár-

gával. (3 főszin.) Ime kész a szemléltető készülék.

A használati módja jelen tanításnál a következő: világosság

felé tartva fel mutatorn a gyermekek előtt a kék papirossal bevont

keret et, azután a pirosat. Ekkor külön-külön látják a kék, illetőleg



15xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a piros szint. Azután egymásra téve s világosság elé tartva mind-

kettőt, ibolyaszinünek látják. (Ha a piros tábla van felém pirosas

ibolyának, ha a kék van felém, kékes ibolyának látom.)

Éppen ugy sárgaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ kék = zöld; sárga + piros = narancs.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J egyzet a tervezet e) pont jához. A gyermekek kivágnak vékony

kéregpapirosból (elhasznált doboz) egy kb. 4 cm. sugaru kört. A kör-

nek egyik felét kék, másik felét piros papirossal bevonják. (Papir

helyett szines ceruzát is használhatnak.) A közlap közepébe kis

lyukat csinálnak, beleszurják a kihegyezett ceruzát, hegyes végével

lefelé és készen van a szinorsó.

E tanítást magam tartottam kisérletképen a tanítóképző-

intézeti gyakoróiskola tanulóival s megfigyeléseim a következők

voltak:

1. 6 gyermek közül 4 helyesen választotta ki a sokszinü

papir közül az ibolyaszinüt. Kettő a sötétkéket választotta ki ibolya-
szin helyett. . , .

2. A szemléltetési készüléken mindannyian jól szernlélték, hogy.

a kék és piros szin keverékéből állott elő az ibolyaszin. Különös

gondom volt arra a Két gyermekre, - akik először nem ismerték

fel az ibolyaszint, - hogy most jól érzékelhessék.

3. A szinorsót a gyermekek gyorsan és jól elkészítették. Nagy'

örömet szerzett, hogy ezzel a kis szinorsóval 'a tanulők maguk is

kisérletezhettek és meggyőződhettek arról, hogy a piros és kék

szin keveréke ibolyaszin. -

4. Amidőn kitüztem föladatul, hogy festékeikből leeverjék ki

.az ibolyaszint, minden gyermek rövid idő alatt önállóan kikéreste ..

Az a na lógia fona lá n a gyermek a zó 'ld és na r a ncssein kikeve-

--r esét sokka l gyor sa bba n végzi s má r ó 'ná llóa n dolgozha t. Elég

szemléltetní a készüléken, .hogy sárga + kék = zöld, 's a gyermek

hamar kitalálja, hogy miként lehetne ugy járni el, mint az ibolya-

.szin kikeresésénél. (Nem kell uj szin orsó, hanem a réginek másik

felét lehet sárga és kék papirral beragasztani.)

Az zlyen fó 'la da tokná l tr ér vényesülhet a gyermek a lkotó mun-

ká ssá ga .

(Kolozsvár.) D ivia ezky' Rezső.

HUNQARIA KÖNYVNYOM DA BUDAPEST.
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