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ROVATVEZETÓ: URHEGYI ALAJOS.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tégla a lakú test és a tégla lap.1)GFEDCBA

ev . osztály.)

Második óra . A tégla lap ra jzolá sa .

Seükséges eszközök,' A táblához való derékszögü háromszög,
. hosszu vonalzó cm-es beosztással, körző, építőtégla, -kész vályog-

vetó ládika, agyag természetes nagysá gu tégla vetéséhez ; a gyer-
mekeknek: r~jzpapir, derékszögű háromszög, egyenes vonalzó
centiméteres beosztással, körző, ceruza.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A tanítás menete,

Előkészítés.

a j A mult órán tanultak ismétlése.
bJ A tárgyi cél kitüzése.

- Uj anyag. A téglalap szerkesztésének módja.
a j A tárgyi feladat elemezése, (mi s z ü k s é g e s a téglaverő

ládika elkészítéséhez).
b) A tégla legnagyobb lapjának-a megszerkesztése.
ej A szerkesztés gyakorlati szabálya.
Alka lmazá s.

a ) A 'tégla többi lapjainak a megszerkesztése.
b) A vályogvető ládika elkészítése és téglaalak kivetése

agyagból. 1 .

Összefogla lá s.

Házi felada t: gyufaskatulya készítés kartonpapírból.

Csendes fogla lkozá s,' a tanterem oldalfalának a megrajzolása
1/1~o.ad arányban az ablakok helyeivel együtt.

1) Az első óra tanítása a novemberi számban olvasható.

Gyakorióiskola. 10



Tanítás.
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Előkészítés.

a j Ismétlés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMilyen testekről tanultunk a mult órán? Nevez-
zünk meg téglaalaku testeket! Hány élük, csúcsuk és lapjuk van.

a téglaalaku testeknek? Hogyan nevezzük a téglaalaku testeknek
a határIapjait ?~Hányféle téglalap határolja a téglát? Hány oldala s
szöge van a téglalapnak ? Mekkorák a szögei? Milyen helyzetüek
s mekkorák a téglalap átellenes oldalai?

Hogyari számítjuk ki a téglalap. kerületét? Pl. egy 50 m.
hosszu és 20 m. széles téglalap alaku faiakolát. körülárkoltatunk.

Mibe kerü!az, ha az árok méteréért 50 fillért fizetünk? '
b) A tá rgyi cél kitüzése. Mire' használják a téglát? Hol készí-

tik a téglát? Mivel formálják a téglaalakot az agyagból? Ma meg-

csiná ljuk a téglavető lá diká ; és vetünk vele téglát!

Uj anyag. ,

a j A tá rgyi felada t elemzése. Milyen lapok. határolják a tég-
lát? Hányféle téglalap szükséges a' téglalap ládikához? Hogyan
lehet pontos téglalapokat kivágni a deszkából? (Ha azokat előzőleg
megrajzoljuk.) Ennélfogva mit kell megtanulnunk, hogyWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAté g la v e rő

ládikát készíthessünk? (Hogyan szerkesztünk téglalapot.)
Részlet célkitüzés. Rajzoljuk meg legelőször a tégla legnagyobb

lapjának az alakját természetes 'nagyságban! (A gyermekek elo-
szedik rajzpapirjaikat és rajzeszközeiket, egy. gyermek pedig a
táblán rajzol.)

.K. a táblához megy s ott fog rajzolni; még pedig, hogy
jobban lássuk, kétszer nagyobb alakban, mint a többi.

b) Szerkesziés. Milyen vonalak határolják a téglalapot ? (Egye-
nes vonalak.) Rajzoljunk tehát a rajzpapir alsó szélétől 2 ,cm·nyire,
a rajzpapír szélével párhuzamosan egyenes vonalat. Hogyan raj-
zolunk párhuzamos vonalakat? (A háromszög vonalzó egyik oldalát
a rajzpapir alsó széléhez illesztjük, valamelyik másik oldala mellé
pedig hozzáfektetünk egy második vonalzót s ez utóbbi mellett

fölfelé csusztatjuk a háromszög vonalzót addig, amilyen távolban
kell a párhuzamost szerkeszteni. Ezt már tanulták a gyermekek.)
Erre mérjük föl a legnagyobb lap hosszuságát. Mennyi ez? (Ha

, .
elfelejtették volna, .megrnéretjük a téglán. A rajzpapiron 30' cm., a
táblán 60 cm.) A téglalap oldalai mekkora szögeket alkotnak egy-
mással? Tehát a már megrajzolt oldal mellé mekkora szögeket
fogunk rajzolni? Mivel lehet legkönnyebben derékszöget rajzolni?
(A derékszögü hárornszöggel.) Hogyan? (A derékszögü háromszög

" .
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derékszögének egyik szárát a . rajzolt vonal mellé illesztjük, úgy ~

hogy a derékszög csúcsa a vonal végénél, a derékszög másik szára

pedig fölfelé legyen. A fölfelé irányuló szár mellett huzott egyenes

merőlegesen fog állani az előbb rajzolt egyenessel. A derékszög

rajzolásának ezt a módját már a mértantanítás 4-5 óráján tanul-

ták a gyermekek.) Rajzoljunk így a 30 cm-es vonal mindkét végé-

hez merőlegest ! A készülő téglalapnak ezek a merőlegesek milyen

részei lesznek? Tehát milyen hosszuságokat kell reájok' fölmérni ?

(15cm-t, a táblánál 30 cm-t.) Hány oldala van már meg a tégla-

lapnak ? Hol van az egyik csúcs,. hol a másik, hol a harmadik s

hol a negyedik. A csúcsok tehát már mind megvan nak, az oldalak

közül azonban még csak három. Hol lesz a negyedik oldal? Raj-

zoljuk meg 1 Ha csakugyan ez a negyedik oldal, akkor mekkora

ez? Mérjük meg! És mekkora szögek et képez a mellette levő

oldalakkal? Vizsgáljuk meg ezt is a derékszögü vonalzónkkal !

Akinél a' negyedik oldal nem 30 cm. hosszu vagy a szögek nem

derékszögek, az az alsó derékszögeket nem rajzolta pontosan'. Vizs-'

gáljátok meg!tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e) Szabá ly. Ha meg van adva egy téglalap kétegymásmel-

letti QIdalának a hosszusága, hogyan szerkesztjük meg a téglalap ot ?

(Lera jzoljuk az egyik olda lt; ennek mindkét végéhez merőlegeseket

ra jzolunk, amelyekre az adott (ismer t) másik olda l hosszuságá t

felmér jük s az utóbbiak végeit egyenessel összekötjük.)

Alka lmazá s.GFEDCBA

a ) Rajzoljátok le a tégla másik két lapjának az alakját ter-

mészetes nagyságban 1 A középnagyságunak mekkora lesz a hossza

(30 cm.) és mekkora a szélessége (7'5 cm.)? Milyen hosszu (15 cm.)

és milyen széles lesz a legkisebb lapnak a rajza?

b) A téglavető ládika . eikészítése. Hány lapja van a tégla vetó

ládikának ? (5)./Melyik fajtából kell egy? (A legnagyobbóI.) Vajjon jó

lesz-e, na a tégla lapjaival pontosan egyenlő nagyságu lapokat

vágunk ki a· deszkából? (Ném, mert az összeszegezésre is kell

hagynunk.) Hogy a fürészeléssel itt ne töltsünk időt, én a ládiká-

hoz szükséges lapokat elóre megrajzoltam és kivágtam. Itt vannak.

(Bemutatom.) Szegezzük őket össze. Melyik lesz az alapja? Leg-

helyesebb először az oldalakat összeszögezni. Igy. (Megcsináljuk.)

Most pedig szögezzük rá az alapot.

A téglához szükséges agyagból is hoztam ide. (Bernutatorn.):

Mint látjátok, az agyagot elóbb vízzel jól összegyurják ilyen sürü
sárrá sebból alakítják a téglaalakot úgy, hogy beletömik a ládi-WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J '
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kába (csinálom),. tetejét lesimítják azután a ládíkát fölfordítva kissé
a földhöz ütik és kiesik belőleGFEDCBAil kész téglaalak. (Megcsinálom.)

Ennek már csak. száradni kell, száradás után pedig kiégetik. (Ha
van idő, egyik gyermekkel is vettetek egy téglaalakot.]tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Összefogla lá s. Miről tanultunk a mult órán? (Kissé részletezni
is lehet.) Miről a mai órán? Hogyan szerkesztünk téglalapokat ?

Hány téglalap alaku deszkácskából készül a téglavető ládika?

Házi felada t. Milyen alaku test a gyufaskattilya? Próbáljatok
odahaza gyufaskatulyát csinálni karton (kéreg vagy kártya) papi-
ros ból.

. Csendes fogla lkozá s; Most pedig rajzoljátok le tantermünk
utca felőli falának az. alakját l/too-szor kisebbitett alakban és rajzol-
játok le az ablakok helyeit is! Milyen hosszu és milyen magas a fa]
s milyen magasak és szélesek az ablakok? (Ezeket már mind meg-
.mérettük .a párhuzamosságnál s másutt azonban ujból megméret ...
hetjük, igen kevés idő szükséges hozzá.)

Dékány Mihá ly.

Vers és próza.

(VI. osztály.)WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•

. I. E1ökészület.

E tanítás0!l1 célja az, hogy eszmélt essem a gyeimeket arról,
amit különben már régen tapasztalt. A gyermek már zsenge kor-
ban szereti a verset. A versnek csengő-bongó ríme, ritmusa meg-
kapja s már iskolába lépésekor egy egész sor gyermekverset tud.
Az iskolában még több verssei ismerkedik meg s a vers iránti
szeretete csak növekedik Végre elér addig a fokig, amikor utal ha-
tunk erre .a szeretetre s értelmi foka megengedi, hogy probléma
alakjában eléállítsuk a kérdést: miért tetszik? mi teszi széppé a
verset, szebbé, mint a prózát? E tanításnak a végső célja tehát az,
hogy a gyermek esztétikai gyönyörködését öntudatossá tegyük,
ismerje ,meg azokat az okokat, amelyek belőle a gyönyörködést
kiváltják.

Ennek a kérdésnek a megvilágítása céljából a "Krisztus és a
madarak" c írn ű olvasmányt s költeményt olvasom fel.') (Ugyancsak
felolvashat juk a "Szarka ésa gilice" című prózát és költeményt.)

1) Az általános an ismert olvasmányt' és költeményt helyszüke miatt nem

közöljük. Szerk.
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• '" A próza felolvasása után nyomban' megkérdem 'tőlük,. hogy

tetszett-e? , .

A költernény felolvasása után- ugyancsak meghallgatom tetszés-o

nyilvánitásukat, merr.épen-az a célom,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy a ta r ta lom szé'psége

mellett a z a laki szépsége! á llitta ssam előtér lJ e; mely után önmagától

kinálkozik a célkitüzés: "Lássuk, hogy rni . teszi szebb é a 'költe-

ményt.: mint a prózát?"

A verset a tartalom mellett elsősorban a ritmus, azután a rím

teszi széppé. Ritmus a prózában is van, de nem oly erőteljes, nem

-oly előtérben álló, mint a versben. Legfontosabb dolgom tehát az,

hogy a ritmust megértessem;. és pedig nem elméleti magyarázatok-

kal, hanem észrevétetéssel. A ritmust kiérezhetjük a búza vetés, a

nádas hullámzásából, a parthoz ütődő viz locsogásából, mit kéz-

mozdulattal utánozhatok ; de a gyermek közvetlen környezetéből is,

.kiéreztethetjük a ritmust. Daloltassunk el velük egy vig dalf, kös-

sük azt össze meneteléssei, majd ütemezéssel, mutattassunk 'be az

ügyesebbekkel csinos tánclépéseket, doboltassunk ritmikusan a

padjukon (pl. a katonák dobolását utánoztatva) s ezekkel szemben

vétessük észre azokat a mozdulatokat, amelyekben nincs ritmus,

amelyek épen ezért esetlenek, s a gyermek, ha definiálni nem' is

.tudja, de megérzi, hogy a ritmus ugyanazon cselekvésnek egy idő-

közben tőrtértő ismétlődése; Most . ujra elolvasom a költemény

'néhány sorát, kissé kiélezve a ritmust s a gyermekek a verssorok

lüktetése és az előbbi cselekedetek (sok példa) között megértve a

kapcsolatot, rriegértik a vers ritmusát is, minf a versben lévő zenei

.alkotórészt. Ezt most már a további lépéshez alapul használom.

A gyermekekkel minél több ismerős költemény hangsulyos olvasta-

tás~ alapján észrevétetern, hogy olvasás közben önkénytelenül is

:szünetet tartunk, ezeknek a kitartott szüneteknek a helyét plajbász-

szal huzott vonallal meg is jelöltetem s igy a gyermek ezen ana-

litikus eljárás alapján észreveszi, hogya' verssorok kisebb egyenlő

részekre, ütemekre tagolódnak (a magyar zene is), s ezekben az

ütemekben az első szótagon van a hangsuly.

A gyermek eddig tisztába jött a ritmussal s az ezt okozó

tagolódással, az ütemmel. Most verssórek vizsgálata alapján észre-:

vétetém, hogy a költők két-, három- és négyütemü verssorokat

használnak.

A vers szépségének másik alkotórésze a rím. Ebbe "s e m

mélyedek bele. Észrevétetem a sorok végső szótagjainak össze-

, csengését s az ismert költemények vizsgálata alapján észrevétetem
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a páros rímet és a félrímet, mint amelyek leggyakrabban elő-
fordulnak.

Begyakor1ásképen az egyes költemények vizsgálatánál meg-
állapíttatom, hogya költőnek ugy atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta r ta lomra (kifejezésbeli szép-
ségek), valamint az a laki kifejezésre kell gondolnia, rnert ekettőnek
harmónikus együtt hatása váltja ki belőlünk a gyönyörködést.

II. Tanítás.

4 tanítás vázlata.

1. Előkészítés.

a ) Az író két kifejezésrnódja :

1. próza;
2. vers.

b) Célkitüzés.
11. -Tá rgya lá s.

a ) A ritmus megértetése.

b) A ritmus a versben (ütem).
e) Az ütemes verssorok.
d), A rím.
IIf. Begyakor tá s.

a ) Összefoglalás.
b) Ismert költemények vizsgálata tartalmi és alaki szempontból.

1. Előkészítés.

a j Az író két kifejezésmódja : próza , vers. Többször mondtá-
tok, hogy nagyon szeretitek az olvasási órát. Miért? (Mert szép
olvasmányokról és versekről beszélgetünk.) Melyik olvasmány tet-
szett neked legjobban? (Pl. A rettenthetetlen hős.) Hát neked?
(Pl. Az árva fiu) stb. Melyik költemény tetszett neked legjobban?'
(Pl. A jó öreg kocsmáros.) Hát neked? (PI. Hunyadi) stb. Kik írják
az olvasmányokat és verseket? (Írók, költők.) Nevezz meg néhányat,
akit munkája után már ismersz. (Petőfi, Arany, Jókai stb.) Mit írt
leggyakrabban Petőfi és mit Jókai? (Petőfi leginkább verset, Jókat
prózát írt. [A próza elnevezés a VI. osztályban már ismeretes.j)
Tehát .az írók milyen alakban szokták gondolatukat kifejezni?
(Prózában és versben.)

Felolvasok előttetek egy prózát és egy verset. (Részletcélkitü-

zés.) [Felolvasom a "Krisztus és a madarak" círnű prózát. Fel-
olvasásom az ugynevezett szépolvasás képét nyujtja. -Nyugodt,
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értelmes, amelyből egy -bizonyos fokig a próza ritmusa is kiérez-
hető legyen.J

Tetszett-é, amit olvastam ? Meséld el röviden a tartaimát !
[Nem tárgyalom bőven, csupán a tartaimát mondatom el.] Most
megint olvasok fel valamit l

[Felolvasom a "Krisztus és a madarak" című költeményt.
A költemény felolvasásából föltétlenül kiérezhető a magyar vers
dallamossága. Nem olyan éneklő modorban olvasom, mint az némely
iskolának sajátsága, hanem nyugodtan, de a dallamosság meg-
éreztetésével.] .

Mit tapasztaItatok ? (Hogy a tartalma ugyanaz, mint az előbbi.)

Az előbbiben milyen alakban mondta el az Író gondolatát? (Prózá-
ban.) A másikban? (Versben.) Melyik tetszett -jobban ! [Ha a tanító
ugy olvasta fel, hogy a vers- alaki szépségei érvényre jutottak,
föltétlenül a verset jelölik meg, mint amelyik jobban tetszett.JtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Célkitüzés~ Vizsgáljuk meg, hogy mi teszi a verset szebbé
a prózánál?

II. Tá rgya lá s.

a ) A r itmus megér tetése. Hogy megértsétek, amit tanítani .
akarok, előbb egyet s mást csinálni fogunk. Álljatok fel s énekeljétek
el "Árpád apánk, ne féitsd ősi nemzeted 1" Ütemezzetek is 1 (A
gyermekek ütemezve énekelnek.) Tetszett-e ?

Lépjetek ki, álljatok egymás háta mögé, énekszóval körül-

megyünk a teremben. Énekeljük a "Fel, (el, vitézek a csatára"
című dalt. Most ne ütemezzetek a kezetekkel, hanem halkan dob-
bantsatok minden ütemnél. Indulj! (A gyermekek az éneket ütem-
szerü dobbanással kisérve körüljárják a termet.) Tetszett-e r Torná-
ban hogyan szeretitek a járást gyakorolni: énekkel, vagy anélkül?
(Énekkel.) Miért? (Ugy nagyobb kedvvel járunk.) Ugy vanl Az
éneknek az üteme [ezt már a messzebb fekvő cél érdekében hangez- .
tatomJ a testet is ruganyosabbá teszi.

Most doboljunk. Kik tudják a katonák dobelását utánozni?
(Jelentkeznek.) A plajbászotokkal egyszerre doboljatok az asztaloto-
kon 1 (Megtörténik.) Tudnáriak-e a katonák ütemesen járni, ha 'a
dobosuk igy dobol na. (Rendszertelenül váltakozó gyors és, lassu
kopogást mutatok be.) Most doboljatok ismét s minden ütem után
áIljatok meg, azután figyeljétek meg a következő ütemet. [Ezt igy
leirni bajos. Ezt meg kell csinálni. Észre akarom vétetni a gyerme-
kekkel, most már közeledve a távoli célhoz, hogy ezek az ütemek

egyenlő időközben vá ltakoznak.J .
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Most pedig jőjjőn elő a' legügyesebb két táncos. Én majd

hegedülökWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ő k táncoljanak. A többiek figyeljék a mozdulatukat.

· (Egy lassucsárdás pár ütemére táncoltatok.) Hasonlítsátok össze

· az ő táncukat az előbbi kopogással, mit vesztek észre? [Kezemmel

a mozdulatukat ritmikusan utánoztatva észrevétetem, hogya m o z d u -

latok, amint előbb a hangok, egyenlő időközben váltakoznak.] Hát.

ez a tánc. szép volna-e ? [Egy gyermekkel időben rendszertelenül

egymás után következő mozdulatokat végeztetek.] Miért nem? (Mert

·a mozdulatok nem egyenlő időközben váltakoztak.)

Látjátok, nektek tetszett az ének a járással, még a k o p o g á s

is tetszett, a tánc természetes, hogy tetszett s nem' is tudtátok,

hogy mi tette ezeket széppé? (Az, .hogy a hangok és a m o z d ú ía -

tok egyenlő időközben váltakcztak.) Ugy van I S .ezt az egyenletes

mozgást s az ének hangjainak egyenletes váltakozását idegen szóvaltsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r itmusnak nevezzük. Tehát mi. teszi a dalt széppé ? (A ritmus.)

A táncot? (A ritmus.) A járást? '(A ritrnus.)

b) A r itmus a versben (ütem). Most felolvasom a vers pár

sorát, (Megtörténik.) Mit tapasztaltatok itt? (Ugyanazt, amit az

. imént. Itt is egyenlő időközben váltakoznak a szavak.) Hát akkor

a verset is mi teszi dallamossá ? (A ritmus.) Most figyeljetek, a

prózából is olvasok pár sort. (Megtörténik.) Mit tapasztaltatok ?

(Ebben, nincs ritmus.) A tanítás idején azt mondtátok, hogy a vers

szebb, mint a próza. Most már azt is tudjátok, hogy a verset mi

teszi szebbé ? (A' ritmus.) De hátha más versben nincs ritmus I

[Itt megerősítés céljából több ismerős költernényt olvastatok hang-

sulyosan, hogya ritmus kiéreződjék, közben próza néhány sorát,

is olvastatom, hogy a kettő között érezhető k ü lö n b s é g annál jobban

megerősítse a ritmus-érzékét.]

Tartsa mindenki a kezében a plajbászát s olvasás közben,

• ahol érzi, hogy, ha csak egy pillanatrf;1 is, szünetet tart, huzzon

egy függélyes vo,nást. Pl.:

«Hajdanában I amikor még

Így beszélt a I magyar ember.»

[Ezt is gyakoroltatom velük, több költemény 1-2 szakaszán.

A költeményeket már most ugy válogatom össze, hogy 2-3-4
üternüek legyenek a sorok, ugy, hogy-a gyermekek azt mjnt tapasz-

talatot később egyszerüen levonják. Pl. olvastatom a "Szüretünk"

(2 ütemű), "Nyalka huszár" (3 ütemü) és "A keresztutról'' (4 ütemü)

című költeményeket. (Gáspár-Farkas-Úrhegyi V-VI, olvasókönyvé-
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nek költeménygyüjteményéból.) Azután utalok arra, hogy a sorok
ilyen tagolását ők már az énekben tanulták, ahol egy-egy tagotGFEDCBA

ü tem nek neveztek. Itt is ütem a neve a sorok tagjainak.]tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ej Ütemes oerssorok, [Észrevétetern, hogy olvasás közben

mindig az ütem első szótagját olvassák hangsulyosan s ezt a
magyar beszéd sajátosságaként meg is jegyeztetem. Majd a már
olvasott s ütemekre . osztott költemények összehasonlításából .a
gyermekekkel állapíttatom meg, hogy a magyar vers 2-3-4 üternü
szokott lenni.]

d ) A r ím. Most már tudjátok, hogy mi a vers egyik kelléke,
ami szebb é teszi a prózánál. (A ritmus.) Még van egy másik kel-
léke is, most arról tanulunk. (Részletcélkitüzés.) Olvasd el Csokonai
,;A tél" .című köIteményének első szakaszát.

«Mormolnak szelei a fagyos északnak,

A zsindelyre vastag jégcsapokat raknak;
Ellepik a földet sűrű fergeteggel,

A folyóvizeket megkötik hideggel.»

Keresd meg itt a rímelő sorokat! Hasonlítsd össze az előbbi
szakasszal a rímek helyét. (Az első költernényben minden két sor
rímel, a másodikban csak a második a negyedikkel.) [Megtanítom,
hogy ~Z előbbi. a páros rím, az utóbbi a félrím. Megmondom, hogy
a legtöbb költemény vagy páros, vagy félrímü, de vannak más
rímek is, amiknek a nevét azonban nem tanulják. Majd a rímek
vizsgálatát különböző költeményeken vizsgáItatom, pl. "Családi
kör", "Az obsitos" páros rímüek "A jó öreg kocsmáros" félrímű.]

. Ill. Begyakor tá s.

a j Összefogla lá s. Mit vizsgáltunk ma? (A verset.) Mivel
hasonlítottuk össze? (A prózával.) A tanításom elején azt mondtam,
hogy vizsgáljuk meg, hogy m i tesz i a kö ltem é11 ;)1 tszéppé ? [Tehát

Figyeld meg a sorok végét s mondd meg, amit tapasztalsz.
(2-2 sor utolsó szétagja ugyanaz.) Bizonyosan tudod azt is,
hogyan nevezzük az utolsó' szótagok összeesengését. (Rímnek. ) Ti
talán nem is figyeltétek meg, hogy ez a rím is egyik oka, amiért
annyira szeretjük a verseket. Most olvassa fel Pista, Petőfi "Honfi-
dai'" című költeményének első szakaszát!

«Tied vagyok, tied hazám!
E szív, e lélek,
Kit szeretnék, ha tégedet

Nem szeretnélek?»



visszatértem a célkitüzésemhez.] Mondja meg Anti! (A ritmus és

a rírn.) Más nem kell hozzá? (Szép gondolat.) A ritmus a vers-

sorokat hány ütemre-osztja? (2-'-3-4 ütémre.) Mit tudsz a rím ról ?'tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Ismer t költemények vizsgá la ta ta r ta lmi és a laki szempont-

ból. Olyan költernényt választok, amit régebbi tárgyalás alapján

ismernek, pl. "A jó öreg kocsmáros." Elolvastatom, tartaimát röviden

elmondatom s kerestetem, hogy mi teszi e .költeményt széppé. E-
vizsgálat kétirányu :

1. ta r ta lmi, amelynek keretében a szép gondolatokat s azok

szép kifejezését vétetem észre, pl. "Megfürösztöm -arcát szemeim

könnyévei" ;

2. a laki, amelynek keretében a ritmust s a rímet vizsgál-

tatom.GFEDCBA
U . A .
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Számtan.

A posta taka rékpénztá r . V. osztá ly.

Célo A gyermekeknek takarékosságr ~ való szoktatása s belát-

tatása annak, hogy csak a takarékos ember boldogul a mai világ-

ban.v azt nem teszi tönkre az esetleges anyagi, egészségi csapás. A

pénze helyesen kamatoztatható, pénze biztos helyen van a posta-

takarékpénztárban stb. A gyermekek megismerkednek egyuttal a

kamatszámítás alapfogalmaival.

Előkészítés. Vari-e neked pénzed? Honnan van? Hol tartod?

(Perselyben.) Beteszesz - a perselyedbe 1 koronát, kiveszed 1 év

mulva, mennyi lesz akkor is? Pedig lássátok, van olyan hely,

ahova inkább beteheti a gyermek a pénzét, ahol meg is sza-

porodik.

Célkitiizés. Ma erről tanulunk.

Tá rgya lá s. Jánosnak van J _ koronája, vesz; rajta epret s

elviszi a fürdőbe eladni, kap érte 1 K 20 f-t. Van-e ebből János-

nak haszna? Egy másik gyermek a pénzét a perselyébe teszi, meg-

szaporodik ez az 1 K? Van-e haszna belőle? Miért van tehát a

pénz? (Hogy az embernek használjon.)

Hát egy ember hogy használhatja fel a pénzt? Némely gyer-

mek mit csinál, mikor pénzt kap? (Vesz rajta cukrot s más

nyalánkságot.) Más meg mit csinál? (Beteszi a postatakarék-

pénztárba.)
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Lássátok, minden postahivatalnál lehet kapni egy könyvecs-

két, abba beirják a beadott pénzt ~ 1 év mulva n~m 1 K-ja,

hanem 1 K 03 filJérje lesz. (Szemléltetés.) Megszaporodott-é tehát

a koronája? '

Ahány évig benn marad a János koronája, annyiszor kifizet-

nek neki az év végén 3 fillért. Hát 10 K-tól mennyit kap? 100 K-

tóI? Mit hoz tehát a pénz? Hasznot. Lássátok az az 1 K évről-'
évre hozza a hasznot, mint a ribizli, vagy pöszméte bokor, tőke, s

azért tőkének is neveztetik. (FelírandóWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi tőke.) Hát 10 K, 100 K

stb., mely benn van a takarékban, szintén micsoda? Melyik pénz

a 'tőke ? Mit hoz a tőke minden.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév végén? Ez a haszon a kamat.

{Felirandó.) Mit hoz a tőke minden évben? (Kamatot.) Mi hozza a

kamatot? (A tőke.) Mennyi kamatot hoz 100 K? (3 K-át.) 200 K?

(6 K-át.) 'rvIiért? (Mert 2 X 100 K 2 X 3 K-át hoz.) Hát 500 K?

(15 K-át.) Miért? .. _ Mit vesztek észre, mi szerint számítjuk a

kamatot? (Aszerint, hogy 'ahány 100 koronánk varrbenn, annyiszor

kapunk 3 K-át.)

Mert lássátok 100-tól számítjuk a kamatot, azért ez a 3 szá-

zaléknak neveztetik s igy jelöljük % . Mi a tőke? Mi a kamat? Mi

a %? ,
Mikor hozza a 100 K a 3 K kamatot? Nem kell azt kivenn ie

az embernek, ha nem akarja, benn is hagyhatja .az év végén a

kamatot s ha a 100 K-át kamatjaival együtt 20 évig hagyja bent

az ember, ugy akkor 180 K 61 f-t kap. Hát a 10 K-ja mennyire

szaporodik fel? (18 K 06 f-re.)

De nézzétek, mi eddigelé nagy számokról beszéltünk, 1, 10,

100 K-ról. Nincs ám mindenkinek 1 K-ja, vajjon nem tehet-e

kevesebbet a postatakarékba ? Hogyne, de nem irják bea keveseb-

bet a könyvecskébe, hahem vannak ilyen lapok ni: '(Szemlélteten-

dők a lapok.) Nézd, mi van ráirva? Mit ragasztottarn rá? Hányat

lehet? Csak tisztát lehet ám! Ha teli van,' beviszem -a posta-

hivatalba, a lapot ott tartják s az 1 K-át bejegyzik a könyvecs-

kémbe.

Hát aztán nem veheti •.e ki valaki a pénzemet onnan? Hátha

elveszítem a könyvecskémet ? Nem bizony, mert az ember használ-

hat egy olyan szót, melyet csak a postahivatal, meg a betevő tud,

ez a jelszó ((elirandó), s most már csak annak adják ki a pénzt,

aki a jelszót tudja, s aki a könyvecskén lévő aláirást is tudja. A

postatakarékpénztár nem is árulhatja el senkinek, hogy mennyi

pénze van az embernek. Azt tehát lefoglalnia senkinek sem lehet.
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Az ember pénze biztos helyen van! Minden évben be kell küldeni

a könyvecskét a postatakarékba s ott beirják a kamatot.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szociá lis vona tkozá s. Lássátok, igy szerezhet az ember magá-

. nak egy pár koronát. Mivel? (Takarékossággal.) Ez kötelessége is

az .embernek, Mert bizony jöhet olyan idő, hogy az ember meg-

betegszik; oem keresheti meg mindennapi kenyerét, nem tudja

fizetni az :orvost és .patikát.: Mily jó akkor az a pár megtakaritott

'korona. A sajátjából él meg akkor, is az ember s nem másnak a
[ószivüségéből. (Önérzét fejlesztés.)

Azután lássátok, aki takarékos, jobban megél, szerezhet

magának olyat, amire szüksége van. (Föld, ház, állat stb) Öreg

napjaira is eltehet magának valamit, amikor már nem megy ugya

munka, mint fiatal korában. Pl. Franciaországban minden munkás

igyekszik magának egyWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk is földecskét, házacskát szerezni, ahol

,öreg napjait nyugalomban tölthesse.

Hazánkban sajnos nincs még annyira kifejlődve a takarékos-

kodás. Hányan vásárolnak fölösleges, cifra ruhát stb. Hány ember

tölti a vasár- és ünnepnapot kocsrnában, lerészegszik, költi hiába a

pénzét, holott azt megtakarithatná stb. (Szociális vonatkozások.)

Ti tudjátok, hogy· nemcsak posta takarékpénztár . van, 'de

vannak mások is! Nevezzetek meg egy párat itt Félegyházán.

Pénzünket ott is elhelyezhetjük. De megszorult embernek is adha-

tunk kölcsön, aki szivesen fizet 100/0-os kamatot. Hanem ez már

uzsora. A törvény. által megengedett kamat nem lehet. nagyobb

8%-nál. Aki, nagyobb kamatot szed, azt a törvény bünteti. Csúnya

is' másnak a szorultságát kihasználni. Le is nézik az ilyet az embe-

rek, .de meg is 'rdemli. Jegyezzétek meg jól magatoknak, hogy

többet ér a kevés; de becsületes; mint a sok, de becstelen.

Összefogla lá s. Hol helyezheti el az ember a pénzét biztosan?

Mit tesz be az ember a takarékpénztárba? Mit kap' a tőke után?

Mi után számítják a kamatot? Mit kap a postatakarékpénztártói ?

Ha nincs' 1 koronája, mire gyüjti a pénzt? Ki kell venni az év

végén a kamatot P . Ki gyüjt igy? S z ü k s é g e s -e ez? Miért? .Aki sok

kamatot kér, hogyan nevezzük? (Uzsorás.)

Félegyháza.GFEDCBAi

Krisiofcsák La jos.
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B ) AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztattan elemi népiskola tanrnénete
az éneícböl.")WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 -1 1 . osZtály. (Foly.tatás. ):-,

I. hét. a ) A tanító a X:, XII. és XIV. ,hét dalanyagából sze-

melvényeket mutat be a növendékeknek. Eldalolja s elhegedüli az,

e célra, kiválasztott dalokat.

b) Hangérzékelés. (Különböző magasságú hangok hegedűn való,

hangoztatása.) Utánéneklés karban és egyesekkel.

,e) Ütemezési előgyakorlatok. (I! 2!) (Közbe a tanító ismert

dalocskát énekel.)

\ II: hét. (A II. osztály anyaga. Az 1. oszt. hallgatja.)

"Ima tanulá s előtt." (Sztankó B.: Dalgyüjtemény, I. rész,

1. lap. Franklin- Társulat.)2)

III. hét. a j Hangpróba.
b) "A páva és a pulyka ." (Sztankó B, : Dalgyüjtemény,72. 1.),

"Esőeséskor . " (Sztankó B.: Dalgyüjt. 71. 1,) )JA 'dongó és a kis

muzsikusok. « (Kapronczay M.: Hangképek és énekes játékok, 8. 1.

Lampel R.) "Esőeséskor . " (Köveskuti J.: Az énektanítás módszer-

tana. [Népnevelők könyvtára, 28. füz.] 47. 1. Larnpel R.)

ej Testtartás, száj- és nyelvhelyzet, lélekzés.

d) Ritmusos beszéd. (Fenti mondókák egyike a d vagy é
hang magasságában.) ,

ej Zenei elemek: egyenlő hosszuságú, hosszabb és rövidebb, '

erősebb és gyengébb hangok érzékeltetése. Ütemezés.

IV. hét. a j Hangpróba.

b ) Azonos magasságú hang. (Énekhang: 1. lépcső.) A ma-,

gán- és mássalhangzók kiejtésének gyakorlása karban és egyesek-

kel. Az együtéses hang és szünet. Halk éneklés. (A mf. éneklés.

a VI. héttől kezdve gyakorlando ott, ahol a dalok természete azt

megkivánja.) I

V. hét. a j Hangpróba.,

b) "Ka toná sdi? {Kapronczay M.: Hangképek, 7. 1.)

VI. hét. a j "Akis trombitá s." (Sztankó-: Dalgyüjt., 1. r.

6. 1.) D durba transzponál va tanítandó.

1) Jegyzet: Külön megjelöltem, hogy melyik csak a I I . osztály anyaga.

Amelyiknél ilyen megjelölés nincs, az az 1 . és I I . osztály közös anyaga.

2) A felsőbb osztályok tanulóival együtt' ezt az imát éneklik a I I . osztály--

beliek egész éven át. (Évközben az 1. oszt. is csatlakozik a többiekhez.)
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'bJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA .kettős ütem; aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< h a n ~ ~ ú ly . . ,Kétütéses hang és szünet.

Technikai gyakorlatok (,Já ") a 23. JapQtx (XIII. sz.),tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

}VÍI. hé t. a ) "Cini, Gini, dű I (Kapronczay ; Hangképek 8.
L ) . "Az e,rdőben.« (Kapronczay: Hangképek. 10. 1 .) Mindkét dal
lJ durba transzponálva tanítandó.

b] Zenei ,elem: Kezdő: hang 5. fokon. Technikai gyakorlatok:
Sztankó: Dalgyüjt., 23: 1. XIV. sz. a -c,

VIII. hé t. a j "Dakoda lmasdi" (D vagy É durban), (Kap-
ronczay: Hangképek.11. 1.) " Csigahivoga tó I I (D vagy É durban),

(Sztankó : Dalgyüjt., 72. 1.) .
b) A 2. lépcső gyakorlása, (Sztankó: Dalgyüjt., 18. 1. IV. és

V. sz. válogatva.)
, . )

IX. hé t. a j "Esti ima .", (K a c s o h Pongrác dr.: Az elemi
iskolai énektanítás pedagógiája, B ) kötet, 7. L Rózsavölgyi és
Társa). "F ecskeüdvözlő" (D durban). (Sztankó: Dalgyüjt., 76. 1.)
"A pacsir ta " (D durban). (Kapronczay: Hangképek, 11. 1.) "Az

elköltözött madá r" (D durban) (Sztankó: Dalgyüjt., 4. 1.).
b) Az 1., 2. 'és 3 lépcső gyakorlása; kezdő hang: a 3. fok.

(Kacsoh: az el. isk. én~ktan. ped., 7. 1.) ,

X . hé t. a j Váltakozó ének. .P á rda i. I I (Kacsoh: 8. 1.) "A

sza rka és a gilice" (D durban). (Kapronczay: Hangképek, 11. 1.)
"Szeretnék szántani" (D dur). (Sztankó : 4. 1'.)

b ) Gyakorlatok: harmad- és negyedugrásokj a 4. fok, mint
kezdő hang. (Kacsoh :8. 1.)

xi. hé t. (A II. osztály anyaga). a j "Induló" (1 ütem.; egy
ütésre két hang).") (Sztankó: 85. 1.) "Ka rácsony estéjén:"
(Kacs oh : 26. 1.)

b) Gyakorlatok: Kacsoh: 27. 1. négy első sora, (Cél a hatod-, .

ugrás gyakorlása.)
XII. hé t. a j '"Ka rácsonyfa " (D durban). (Kapronczay :

Hangképek. .16. 1.) .Brekeke:" (Kacs oh : 16. 1.) "Mese a kis egér -

ről" (Ddurban). Kapronczay : 16. 1.) "A fa li óra /I (Kacsoh :22. I.)
b) Az 1-5. fok. gyakorlása : Kacsóh 10. lap .

. XIII. hé t. (A II., osztály anyaga.) a j "A virágok közt."

(Kapronczay : is ..,1.) "Mikor . masirozunk"~ .. (C dur). (Kovács
Dezső: Népiskolai dalgyüjtemény, f2. 1.Sárospataki Irodalmi Kör.).

bJ Az -1.,3., 5. és 8. lépcső gyakorlása. (Kacsoh : 57. Iap

1 ) Csak abban az esetpen tárgyalandó, ha az 1. (II.) .oszt. anyagába már

fel var: véve valamelyik karácsonyi 'qal.
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gyakorlatai 1 ütemben; 75. 1. 1,' gyakorlata. A "Mikor masírozunk"-
, .ka! kapcsolatbanWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l hangjegymelléklet 2. példája veednő sorra mint

.gyakorlat.)") , ,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.XIV. hét, a j "lspiláng!' (Kacsoh: 36. 1.) "A kis ha rang"GFEDCBA

(D durban). (Kapronczay: 14; 1.) .
.b). Az "Ispilángl' c. dallal kapcso.latban ritmikus és dallam os

-gyakorlatok áttekintése. (Kacsoh: 37. 1. A ~. sor két utolsó, a 3.
-sor két első, az 5. sor utolsó, a 6. sor . első, valamint a 7. sor
-két utolsó üteme .elhagyandó.)

X J1 . hé t. a j "Kapitány 'wram." (Sztankó: 8. 1.) "M it jőz-

tem én:" (Kacsoh: 11.. 1.) . "A magya r róna " (i ütemben, még
egyszer oly hosszú hangjegyekkel.) (Kacsoh: 41. 1.) "A kis La lá

.nótá ja ." (Kapronczay: 17. 1.)
b) A C. lépcső gyakorlása. A "Kapitány uram" gyakorlatai

. .a 25. és 26., lapon ; a "Mit főztem én" gyakorlatai a 12. és 13.
Iapon ; a "Magyar róna" gyakorlatai a 41. lapon (itt is kétszer.
.akkora a hangok időértéke, úgy mint a dalnál.)

XVI. hé t. a j Hangpróba. '
b) A II. és V. hét dalanyagának, valamint a XI. hét dal-

-anyagának és gyakorlatainak ismétlése.")
XVII. hé t. a j Hangpróba.

b) (A Il. osztály anyaga). "Téli idő." (Sztankó : 37. 1.)
.~JP ipiJkis madá rkák:" (Pataki-Bartalus: Dalgyüjt., 63. 1. M. Kir.
Tudományegyetemi Nyomda). "Trombita szól." (Pataki: 59. 1.)
"Tisza pa r tjáu." (Pataki: 61. 1.)

. .
e ) A 7. lépcső. Gyakorlatok a "Téli idő"-höz: Kacsoh : 63.1.,

·64. 1:, 71. 1. (i ütemben), 77. 1. (a, b}; a "Pipi, kis madárkák"-
hoz: Kacsoh: 55. 1. (i ütem),61., 69., 73., 74. 1., 79.1. Két utolsó
gyak., 85. 1. 7. sz. 3. sor; a "Trombita szól"-hoz: 65. 1.,67.1.
,1. és 3. sor), 70. 1. (1 ütemben), 84. 1. 5. sz. 2 utolsó, gyak.; a

"Tisza partján"-hoz: a hangjegymelléklet 3. pontja.
d) A VI. hét dalanyagának . és gyakorlatainak, \ valamint a

"Mikor masirozunk " c. dalnak (XIII. hét anyaga) és gyakorlatá-
.nak ismétlése. •

Zolta i Má0lá s.


