
ROVATVEZETÓ: URHE.GYI ALAJOS.

GYAKORLÓISKOLA

Költemény tárgyalás a jénai pedagógiai

szernrnárturn gyakorlóiskolájában.1
)lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ta n iiá s a nya ga : Leua a M ikló s egyik kö lteménye . (Der
Postillon. - A postakocsis. Fordította Feleki Sándor.)

P r ob léma : T. (Fölirja az iskolai táblára.) Hogyan. üdvözli
valaki meghalt barátját? .

E lőkészítés: Gy. (Több tanuló leolvassa a problémát.) T. Mi
tünik föl e kérdésben? Gy.FEDCBAA holtakat nem lehet üdvözölni, mert
azok meghaltak és el vannak temetve. A holtakkal nem beszélhe-
tünk. T. Mégis azt kérdezzük: Hogyan üdvözli valaki meghalt
barátját? Gy. Inkább azt kellene kérdeznünk: Hogyan tehette ezt
valaki? T. Kicsoda ? Gy. Aki üdvözölte. T. Előbb azt mondtátok,
hogy a holtakkal nem lehet beszélni. Gy. 'falán valami különös
ember volt az. T. Bizonyára azt kell kérdeznünk:

- Ki volt az, aki meghalt barátját üdvözölte?

- Mást is kérdezhetünk! Gy. Mikor és hol történt az ?
T. (Fölirja a következő kérdéseket.)
1. Mikor történt? 2. Ki volt az, aki meghalt barátját üdvö-

zölte? 3. Hol történt ez? 4. Hogyan üdvözölte?
H a ngu la ta t ke ltő ér te lmezés: Gy. (Egyes tanulók elolvassák

az 1. kérdést.)
Mikor tortént ?

T. Egy szép éjjelen történt a legszebb évszakban. Gy. Bizo-
nyára tavasszal. T: Helyes. Olyan volt a természet, mint a multkor,
amikor esti kiránduláson voltunk. Beszéljetek erről 1 Gy. (A tanulők
kevésbé irodalmi nyelven, mint inkább megszokott dialektusukban
elbeszélik az esti kirándulás részleteit.) A Kernberg-re (a város közelé-
ben lévő hegy neve) mentünk föl. Szép kilátásunk volt a városra. A
városi zaj elnémult. Csak a Saale (a város melletti folyó neve) zúgása

1) Szivesen közöljük e tanítást már csak annak demonstrálására is, hogy
a mi költemény tárgyalásaink módszer tekintetében egyáltalában nem állnak eme

külföldi példa mögött, sőt mi eljárásunk alkalmával több alkalmat keresünk a
gyerm.ek erkölcsi érzése kifejlesztésében az ő a ka r o képességére hatni. (Szerk.)

Gyakorlóiskola. il
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hallatszott. A játéktér és az utak üresek. A hold fölkelt és meg-

világította a, réteket és az utakat s lerajzolta a fák árnyékát a

rétre. Nappal meleg volt. Kellemes esti szellő volt érezhető. AFEDCBAK e rn -

berg-nek fenyves oldala ugy állott, mint valami fal. Az egyes fákat

nem lehetett fölismerni, Valamennyien egy mozdulatlan tömeget

képeztek. A fák aludni látszottak. T. Ez a sétánk nyáron esett

meg. Az előbb azonban azt mondtam, hogy a mi történetünk

ta~asszal játszódott le. Akkor az, akiról beszélgetünk, talán mást

is láthatott. Olyant, amit mi nyáron már nem láthattunk. Gondolja-

tok a fákra!? Gy. Bizonyosan akkor virágzottak. T. Helyes. Illatuk

áthatotta az est és az éj levegőjét. Az, aki ezt nekünk, elbeszéli,.
- egy költő, -- azt gondolja, hogyavirágillat az alvó fák álma.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Részleges összifog la lá s: T. Mikor történt az esemény? GYi

Egy tavaszi éjjelen. (Az összefoglalás a tanítás alkalmával tényleg
megtörtént.) .

T. Olvassuk el a második kérdést az iskolai tábláról l Gy •.

(Az egyik tanuló elolvassa.) Ki vo lt a z; a ki. megha lt ba r á tjá t

üdvözö lte?

T. Egy postakocsis (Postillon) volt. Bizonyára ismertek ilye-

neket. Gy.. Ők hajtják a p o s ta ko cs it a városból apályaudvarra.

T..De nem ezek a valódi 'postakocslsok. Más időkre kell gondol-

nunk, hogy a szóban lévő postást elképzelhessük ; arra az időre,

'amikor ~asut még kevés, vagy általában nem volt. Gy. Akkor az

utasok postakocsin mentek. T. Például? Gy. Akkor postakoesik

jártak Jénából-Weimarba, Jénából-Naumburgba és Leipzigbe,

.Jénából= Rudolstadtba.' T. A postakocsiban (Postkutsche) ültek az

utasok, a bakon a kocsis. A kocsik nemcsak nappal jártak!? Gy.

Ha nagyobb utat kellett megtenniök, akkor éjjel is jártak a -kocsik,

T. Igy járt a mi kocsisunk(Posti11on) is. Gy. Éjjel is hajtotta a

lovakat. T. A postások a község előtt jelézték megérkezésüket ! ?

'Gy. Azért volt trombitájuk. Most is van trombitájuk. T. Némely

kocsis nemcsak akkor trombitált, amikor megérkezett valahová!?

Gy. Kint, az uton is trombitált a maga é s az utasok mulattatására,
'T. Az bizonyára szépen hangzott, ha erdőn keresztűl hajtottak és

a postás egy nótát trombitált, amely visszhangzott az erdőből. és

a hegyekről.

T. A mostani postások csak egy vagy két lovat fognak be.

Akkori időben sokhelyt rossz volt az országut, olykor erősen hegy-

nek, tartott, mint Jénából-Isserstedt-be és. Weimarba. Gy. Akkor

,bizony négy lovat is befogtak ? T. Sokszor igy történt. Az is meg-

•
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esett, hogyaFEDCBAp o s tá s nem a bakon ült, hanem az egyik hátsó lovon.
Ha a kocsi már fölkapaszkodott Isserstedt-be, azontúl vígan ment
tovább! Gy. Síkon, vagy völgynek haladtak A lovak s'zaladtak, ~
falvak csak ugy elsuhan tak melJettük.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rése leges összefog la lá s: T. Ki üdvözölte meghalt barátját!

Gy. Egy postakocsis.
T. Olvassuk el a harmadik kérdést! Gy. (Olvassa.)
-H o l tö r tén t ez?

T. A barátja meghalt. Gy. Bizonyosan el van temetve vala-
melyik temetőbe, ahol a postás elhajtani szokott. T. Az a temető
körülbelül ugy feküdt, mint a jénai katonatemető. Gy. A templom
körűl. Fallar be volt kerítve. T. Akkor a hold ~ütött!? Gy. A fal
fehérlett és 'a fehér sírkövek kiviláglottak. T. Valamennyi sírkövet
azonban túlszárnyalja a nagykereszt a fölfeszített üdvözitővel. Neve-
zetesen olyan vidékeken, ahol katolikusok ,laknak, sokszor látha-:

tunk utak mentén és a temetőkben ilyen feszületeket. Már messzi-
ről figyelmeztetnek a megszentelt helyre. .

Részleges összefog la lá s: T. Hol üdvözölte a postás meghalt
barátját? Gy. A temetőben.

T. Olvassuk el a negyedik kérdést! Gy. (Olvassa.)
- H ogya n üdvözö lte .2 •

T. A mi postásunk, - az utasok sógornak (kornának) szó-
lították, - kocsijával utjában odaérkezett a temetőhöz. Előbb még
friss és vidám volt, csattogtatta az ostort, a lovak szaladtak. Most,
- amint a temető felé haladtak, - megváltozott. Gy. Bizonyára
elszomorodott, mert elhalt barátja jutott eszébe? T. Ugy van.
Lassabban hajtott, végre megállt. A temető mellett (ani Gottesacker).
Gy. Talán meg akarta látogatni barátjának sírját? Megnézni, gon-
dozzák-e P Ültettek-e rá virágot? Talán ő maga is akart egy virág-
-csokrot ráhelyezni és igy üdvözö ln i elhalt barátját.

T. Nem mindenki szerét éjjel temető mellett elhaladni !? Gy.
Félnek: T. Irtóznak a haláltól és nem szeretik, ha a halálra emlé-
keztetik. Ezt tudta a sógor (a koma) is, azért odafordult az utas-
hoz. Gy. Talán bátorította, hogy nincs semmi veszély? T. Meg-
magyarázta neki, hogy miért állott meg. Gy. Talán beszélt is neki
egyet-mást meghalt barátjáról. T. Dicsérte. Gy. Azt mondta, hogy
jó barát és jó ember volt, aki jól bánt lovaival és baj nélkül. vitte
az utasokat. T. Tudott valamit ugy, mint senki más. Gy. Bizonyo-
san jól értett a kürtfuváshoz. Szép nótákat tudott. Tisztán csengő
hangon trombitált. T. Itt mindig meg kell állanom, - mondta.
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Barátom, testvérem és kedves társam jut itt eszembe s üdvözöl.'
nörn kell őt.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ H ogy mi mÓ don üdvözli ba r á tjá t" a ~ t megmuta tja ez a kép .

(A' tanító' a: Liebermann Ernst "Kedves volt' a májusi éj"
cimű képet közszemlére kiteszi. A tanulők elmondják azt, amit a
képen észrevesz nek.) Gy. Egy templom' áll a holdvilágnál a teme-
tőben. T. Nézzétek, mint tükröződik a holdvilág a hátsó templom-
ablakbanFEDCBAl: Mint világítja meg a, feléje eső tárgyakat! Mint veti,
fényét a hintó tetejére és a lovak hátára I A' kavicsos' utakat meg-
világítja. A kövek csillognak és a patak ezüstösen fénylik. Éjjel
van l ? Gy. Ezt, az erdőn vesszük észre. Az egyes fákat, nem lehet
fölismerni. Az' erdő 'sötét tömeget alkot. Balra fönt két fa külön .
áll, nyugodtan meredeznek az ég' felé. A holdtólmegvilágított apró

'felhők vonják be a sötét égboltot. T. Hát ezek a világos fák? Gy.
Bizonyára virágzó almafák, amelyek a holdfényben is mutatják
fehér-piros pompájukat? Sötét árnyékot vetnek a rétre.

T. A 'sötét szinek, az erdő tömege, a' mozdulatlan fák és az
éjjeli ég a nyugalom benyomásával hatnak ránk. És még valami
járul hozzá. Nézzetek a templomra és a temetőre. Gy. A templom
bizony kicsiny. Teteje magas, tornya alacsony. A templomot teme-
tőstül \ együtt fal veszi körül. A rácsos kapu be van zárva. T. Ilyen
nagy tető alatt biztonságban érzi magát az ember. A templom kül-

seje egyszerű. semmi cifraság sincs rajta. Ide nem illik a cifraság.
Azért is rajzolta a festő. ilyen alacsonyra a tornyot. A kerek ablakok
nyugodtságot mutatnak. A fal mögött biztonságban van az ember?
Gy. A festő bizonyára azért vette körül fallal a temetőt. Azt akarja
mondani, hegy azok, akik mögötte fekszenek, .nyugodtan és béké-
ben alusznak. Bizonyosan azért van zárva a kapu, hogy ne
menjen oda be 'senki, akinek nincs ott dolga, T. A fal végéhez
épített házikó lehajló tetejé vel még erősíti: a zárkozottság és a
nyugalom benyomását.

T. No de lássuk a postást l r , Gy. A temető előtt megállt
kocsijával. A temető felé fordult és meghalt barátjának legkedvesebb
nótáját fujja. T. Azt látjuk, hogy szivesen teszi. Gy. Ezt testtartása
is elárulja. Törzsét a dallam és a menet szerint hajlít ja jeléűl, hogy
egész lelkével rajta függ. T. A lovak is ismerik már ezt a meg-
állót!? Gy. Nyugodtan állanak, fülüket hegyezik, oda figyelnek.
T. Az' előbb azt mondtarn, némely ember fél este a temető mellett
elmenni. Gy. Mi bizonyára nem féltünk volna, ha ott lettünk-volna,
T. ~z~ elhalt barát 'örült' a küldött üdvözletnek. 'A dal visszhangzik

•
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megszólalt és dallal,felel. Pedig csak visszhang volt a' hegyekről.

T. Szinte halljuk, ha a képet figyelemmel nézzük.

Részleges összefog la lá s . T. ~ogyan üdvözölte a postás elhalt

barátját? Gy. A temető előtt megállt és eltrombitálta eltemetett

barátjának legkedvesebb nótáját.

Álta lá nos összefog la lá s . T. (Egyenként elolvastatja a' négy

kérdést és a vonatkozó négy feleletet fölirja az iskolai táblára. Majd

elolvastatja az eredménymondatokat. )

A kö ltemény tá r gya lá sa . a) C éZkitüzés. T. At; egész eseményt,

amelyről most beszélgettünk, elmondja nekünk a költő egy szép

költernényben, Ezt meghallgatjuk és elolvassuk. '

b) Min ta o loa sá s. T. (Olvassa a költeményt, közbe-közbe .a

kép felé fordul.) Gy. (A tanulók telje~ meghatottsággal hallgatták.)

c) Az első o lva sta tá s . T . ..(Kiosztja a költemény szövegét a

tanulóknak.) Olvassátok el magatokban a költeményt! Gy. (A tanulók

nagy csöndben magukban elolvassák a verset.)

d) A má sodszo r i o lva sta tá s . T. Olvasd az első négy szakaszt.

Gy. (Olvassa.)
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1. Csöndes volt a május
S felhők ezüst fodra
A tavaszi táj fölött

Suhant mosolyogva.

A posia -kocsis .

est 3. Csak a. szellő' suttogott,
Hallgatagon, lopva,
A tavaszi gyermekek

Ajtaján kopogva.

T. Mikor történt az esemény? Milyen volt a természet? Az éj?

A mező? A szellő? A pataki

T. Olvasd el, milyen volt a postás? Gy. (Olvassa.) ,

2. Elhagyott út, álom szállt
A mezőre, rétre;
Árva ösvény, nincsen más
Mint a hold, ki védje.

5. Kemény legény postásom,
Az ostora pattan;
Üdén csendül hangjától
Hegy és völgyi katlan.

4. S a patak is titkon súg,
Mert a virág álma
Át a csöndes réteken
Bödítöan száll ma.

6. Mind a négy ló oly szilaj,
Patkó csillog, dobban,
Amint :vidám jö kedvvel

Futnak egyre jobban.

T. Milyen volt a mi postásunk ? Mondjatok valamit a lovakról.

T. Olvassuk, mit mond a temetőről!? Gy. (Olvassa.)
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7. Alig látjuk, erdö, rét
Maris tova szállnak,
S békés falvak suhannak;
Gyorsan mint az álmok.

8. A májusi fény között
Egy temető árka,
Megpillantja az utas
Búsan elmélázva.

9. Temetőnek a fala'
Ott a hegy ölébe',
S feltün csöndes gyászában
Isten kereszt-képe •.

T. Miért sietett a postás? Mihez közeledtek? Hogyan nézett
ki a temető? Milyen a hangulat?

T. Olvasd el, hogyan közeledik a postás a temetőhöz l P:

Gy. (Olvas.)

T. Miért csendesedett akocsizörej? Hogyan biztatta a postás
vendégeit? Miért biztatta őket? ,

T. Olvasd el,hogyan dicséri elhalt barátját!? Gy. (Olvas.)

T. Mi volt a barátja? Miért szerette? Miért állott mega postás,
a temető mellett?

T. Olvassuk el, mit csinált a postás!? Gy. (Olvassa.)
1

T. Hogyan, üdvözölte a postás elhalt barátját? Mivel felelt
a halott?

T. Olvassuk a befejezést! Gy. (Olvassa.)

16. Tovább visz a mi utunk,
Völgyeken keresztül,
De szívemben még soká
Csak az a dal rezdül.

10. Lassabbarr jár a koma
És a hangja reszket;
Megállítja lovait,
Nézve a keresztet:

12. Hej, be kedves. pajtás voltFEDCBAI

Örökre kár érte 1
Kürtfuvashoz nem hiszem,

Valaki úgy ért-e ?

14, S it temetőn vándor-dal

Hangzott csöndes éjen,
Hogy a nóta a pajtás
Sírjába leérjen.

•

11. Már itt meg kell pihennem,
Követem alásan !

A hűs földben: túl amott
Pihen az én társam.

lJ. «Mindig meg kell állnom itt
S rágyújtok a dalra,
Talán kedves .nötajat

Sírbari is meghallja».

IS, S visszacsengett a víg dal
Hegyen' jobbra, balra,

Mint hogyha a holt pajtás
Gyujtana most dalra.

,#
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T. Az üdvözlet után mi történt? Mit -érzett az utas?lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mélta tá s . T. A baráti szeretet a siron túl is ét.

U j cé l kiiüzése . T. E költemény olvasását a legközelebbi

órában _begyakoroljuk.FEDCBA

*

Ezt a tanítást Böhm A., a jénai egyetem pedagógiumi szemi-

náriumának vezető 'tanítója tartotta.

• A tanítás tárgya tulajdonképpen kétféle művészeti alkotás (köl-

temény és kép) tárgyalása volt az elemi iskola ötödik évfolyamában.

Maga a tanítás egyórás volt. A tanítást megbeszélés követte.

Előbb maga a tanító ismertette azokat az elveket, amelyeket a jénai

szemináriumban követnek a művészeti alkotások tárgyalásánál.

A művész szubjektiv szemüvegen át 'nézi a világot és az

eseményt, amely kedélyét meghatja s alkotásaiban saját életét állítja
•elénk. Ha a művész alkotását meg akarjuk értetni, azt úgy kell

intéznünk, hogy, a tanulók újra átéljék.

Mindenekelőtt maga a tanító érezze át a művész érzelmeit.

Legyen maga is művész, vagy legalább törekedjék arra, amikor a

tanításra előkészül.

A tanítónak ismemie kell a gyermeklélek tant.

A cél elérésére sokféle eljárást lehet alkalmazni. Egyik a

ma gya r á za t, Ez ma már túlhaladott álláspont. A másik a művésze ti

ha tá sr a való' törekvés.

A formális fokozatok itt-ott összeszövődnek ; de mint az új

ismeret szerzésének általános érvényű sémája, a művészi alkotások

tárgyalásánál is alkalmazandók.

Fontos kellék a kedély hangulat megalkotása, ennek kielégítését

a költernény megadja. Evvel be is kelt érnünk. Azonban a költőt

meg kell értenünk. Alak, anyag és a költő, e háromból alakul ki

a költemény. Az anyagon keresztül vezethetjük a gyermekeket

műélvezetre. Előbb a: Mi? azután a: Hogyan? A,második kérdésre

csak akkor felelhetünk, ha az anyaggal végeztünk. Eljárásunk a
következő :

1. A helyzetet kell fölfognunk helyesen.

2. Az eseményt a helyzetből kell keletkeztetnünk.

3 . A termékenypon to t ki kell emelnünk.

4. Ezt követi a tanító művészies előadása.

5. A 'tanulók magukban olvassák át a költeményt.

6. Egyes részletekben olvastat juk rámutatva a tartalom

anyagára.
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7. A szernélyesítésekre rá kell mutatnunk.

8. A személyeket jellemezzük. Az alakot a tartalomtói nem

szabad elválasztanunk.

9. A tanuló öntevékenységét vegyük igénybe.

A tanító fejtegetéseit diskussió követte, amelynek eredményei-

ként megállapíttatott :lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j Ama tárgyalt anyag a tanulókra nézve

új volt. b ) Az alkalmazott tanítási alak a kifejtve-keletkeztető

alak (Entwickelnde darstellende Unterrichtsform). c) Aszóértelmezést

nem szükséges aggodalmas részletességgel végezni. d ) A tanuló

által beszéd vagy olvasás közben ejtett hibákat. csak az esetben

kell a zonna l kijayítani, ha a megértetést zavarják. e j A szépolvasást

öntudatosan kell gyakoroltatni a költemény helyes tagolása szerint ..

fJ Serkentő kérdésekkel adjunk alkalmat a nemes versenyzésre, pl.

Ki tudná szebben olvasni vagy .előadni ? .

Temesvár. Ma ur er M ihá ly.

A nyelvtantanítás módszere.

A nyelvtan sok tanító szemében az úgynevezett "száraz"

tárgyak közé tartozik. S csakugyan, aki a nyelvtan anyágát telje-

. sen fo rma i a la pon dolgozza fel, annak kezében unalmas, száraz

tárggyá degradálódik. Aki azonban teljesen tisztában van a nyelv-

tanítás céljával s azt a tanítás művészetével kifejezésre is tudja

juttatni, annak iskolájában a nyelv tanítás az "unalmas" tárgyak

köréből magasan kiemelkedik.

A nyelvtanítás célja a nyelvnek ön tuda to s használata., mely-

nek keretében arra képesítjük a gyermekeket, hogy gondolataikat

minél értelmesebben, szabatosabban fejezzék ki úgy szóval, mint írás-

ban (helyesírás). S hogy ezzel kapcsolatban mily mértékben fej-

lődik a gyermek ítélőképessége, logikája, arra elegendő egyszerűen

rámutatnom. Hogy tanításunk igazán e célt szolgálja, csak egyet-

len' szabályt keliszem előtt tartanunk: misidenko r a beszéde t vizs-

gá ljuk. A gyermek vegye .észre, hogy. az a, módhatározó nem

azért van a mondatban, hogy ő a "hogyan, miképen, .mi módon"

. kérdéseket megismerje s egy tartalomnélküli forrnával több legyen

tudatában, hanem azért van a mondatban, mert .anélkül a beszé-

dünk h iá nyos volna, mert a cse lekoés kö r ü lménye ismer e tlen

maradna a hallgató előtt.: Így pedig gondolatot világosan nem
•
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fejezhetünk ki. S igy van ez a többi mondatrésszel is. Amikor a

ragokról tanítunk, ne elégedjünk meg a formai elemzéssel, hogy

melyik a tőszó, melyik a rag? Vétessük észre a rag óriási jelen-

tőségét, amit azonnal meglát a gyermek, ha egy mondatot úgy

mond el, hogy az illető szó, ragját elhagyja .' S így megérzi azt,

hogy a beszédnek az a sok alkotórésze, amit a nyelvtan-tanulás

alkalmával megismer, mind. szükséges. ahhoz, hogy beszédünk

világos; értelmes legyen. Sohase szavakon rágódjunk. Mindig ae

egész gondolat kifejezője, a mondat legyen a gyermek előtt. Azt

szükség szerint megtehetjük, hogy 'a vizsgálandó szót kiemeljük a

többi közül,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,d e vizsgá la t u tá n fö lté tlenü l á llítsuk vissza a

he lyér e , hogy a gyermek ismét a gondolat kife jezésének okvetlenü l

szükséges egyik té lllyező t lá ssa benne .

. A, nyelvtan-tanítás igazi céljának tehát akkor felelünk meg,

ha módszeres eljárásunkban elsősorban a ta r ta lm i szempont s

azután az a ~a ki szempont vezet. Ilyen célzatú tanítással szabadít juk

meg a nyelvtant a formalizmustóI.

Ami már most az eljárás módját, tehát a módszert illeti, a

tanításban e három fokozatot állapíthatjuk meg: 1. előkészítés,

2. tárgyalás, 3. begyakorlás.

1 . E lőkészítés .

Az előkészítés keretében rakjuk le a megértéshez szükséges

alapot. Itt keJtjük fel alkalmas módon az érdeklődést az átadandó

új anyag iránt, Itt keressük a kapcsolatot a már tanultakhoz S' itt

tűzzük ki a célt. Az előkészítésnek minden mozzanata igen fontos:

Sokszor egy nem sikerült tanítás az előkészítés hiányosságában

találja magyarázatát. Különösen fontos azonban a vilá gos, ha tá -

r ozo tt cé lkitűzés. A világos, határozott célkitűzés eredményeképen

a gyermeknek meglehetősen szerteszét járó gondolkodását koncen-

tráltatjuk a tanítandó anyagra, s ha ez megtörténik, az eredmény

részben biztosítva van.
•

Il. Tá r gya lá s .

A tárgyalásban ismertetjük az új anyagot. Miután a riyelvtan- .

tanítás a beszéd vizsgálatát célozza, vizsgálandó mowda tokr a van

szükségünk. Nyelvtényt egy mondatból elvonni nem szabad.

E szabály alól csak olyan esetben vonhatjuk ki magunkat, ha

olyan á lta lá nos nyelvtényt akarunk megértetni, amelyek részletek-

ben később külön-külön tárgyalandók.

A vizsgálandó mondathoz különféle úton juthatunk. A leg-
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rosszabb mód az, ahol ötletszerűen járunk el. A mondat kivá-
lasztása igen-igen fontos s nagy körültekintést igényel. Vagy
ismert olvasmányból választ juk ki, vagy a gyermekek' aktív bevo-
násával fogalmaztatjuk meg. Bárhogyan járjunk is el, a fő, hogy'
a gyermekeklkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa monda t ta r ta imá t te ljesen megér tsék, mert egyetlen
értelmetlen kifejezés is már megakadályozFEDCBA! l .vizsgálatban.

A kiválasztott mondatokat a gyermekek a füzetükbe írják, a
tanító pedig a táblára írja.

Itt külön meg kell emlékezn em a tábla használatáról, melyet.
rendkivül fontosnak tartok. A táblára felírt mondat a tanítás, a

. gyermekek gondolkodásának megindítója s az eredmény megrög-
zitője. Szinte egyetlen szemléltető eszköznek tekinthetjük. A tábla

r használata .nélkül á nyelvtanítás. ahol végre is abstrakt dolgokkaL
foglalkozunk, teljesen verbálisztikussá válnék, nem is szólva azok-
ról az optikai tipusú gyermekekről, akik enélkül meg sem értenék
a tanítást. De ha a tábla használata valóban ily fontos, akkor arra
gondot is kell fordítani. Egy szóval több ne kerüljön rá, mint amire-
szükség van, mert már zavaró. A tanító felírása mintegy a tanítás
vázlata legyen, aminek a felhasználásával a gyermek az összefog-
lalást játszva végzi el. A mondatok .íratásánál és felirásánál soha.
ne hiányozzék a helyesírási megbeszélés vagy tájékoztatás.

Képzelék olyan esetet is, amikor a példamondatot csak a.
gyermekek írják le s a hibás leírás indítja meg a tanítást S a
tanítás végső eredményeképen a hibásan leírt szót kijavítják. PI.
az ige multidejével foglalkozunk s a megalkotott, vagy kiválasztott

példamondatban "aludt", "mondta" stb. szó helyett, a gyermekek
egy része fonetikai alapon "alutt", "monta" szót írta. Ezt a hibát
ne javittassuk ki, hanem azon az alapon indítsuk meg a tanítást,
hogy az egyik gyermek így írta: "aludt", a másik pedig "alutt" ~
Lássuk, kinek van igaza? Így azután tanításunk konkrétumhoz
fűződvén. az igazság keresése lesz' a cél, melynek keretében a
gyermek észrevétlenül megismerkedik egy új nyelvténnyel.

A mondatok leírása után következik azok vizsgálása. Rámu-
tatnak a már' ismerős alkotórészekreés figyelve megállnak az
ismeretlennél, melyet aláhúzva (a figyelem koncentrálása céljából),

vizsgáltatunk és pedig ta r ta lm i, majd a la ki szempontból. Hogy a
tárgyalás összefolyó ne legyen, r ése le tcé lkitűeésckke l tagoljuk s ez
egyúttal kapcsolatot is teremt az új anyag részei között. P I. az alá-
rendelt mondatok tanitásánál már észre vették a gyermekek, hogy
a bővitett mondat egyik részét kieme!tük s új mondatot alkottunk

•
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~~lőle. Hogya származott két, mondatot _m€)gv,izsgálju~,. a követ-

kező részletcélkitűzést használjuk: "Már most azt vizsgáljuk meg,

hogy milyen mondat az, ami ott maradt s milyen az, amit

alkottunk. ,~lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lll. Begya ko r tá s .

Míg a tárgyalásban megfelelő módszeres eljárással megismer-

tettük a gyermeket az új nyelvténnyel, a begyakorlásban módot

kell találnunk annak megerősítésére. Ez pedig úgy történik, hogy

vagy alkotott, vagy kész mondatban felismertetjük az új nyelv-

tényt. Ha a példamondatot olvasmányból választottuk ki, akkor- a

begyakorlásban minél több mondatot a lko tta ssuuk,· ha pedig a

gyermekek bevonásával történt a példamondat alkotása, akkor

inkább az olvasmányból kiválasztott rrrondatokban kerestessük fel

az új nyelvtényt.

A begyakorlás egyik legfontosabb része a fogalmazás. Min-

den nyelvtan tanításnak az a végcélja, hogy amit tanult, írásban helye-

sen tudja alkalmazni. Ezért a tanítást követő fogalmazást a la posa n

e lő ke ll készíten i. Ezen előkészítés nélkül a gyermek az esetleg

tévesen felfogott -nyelvtényt abegyakorlás alapján. tévesen erősíti

meg. Ezen előkészítés a szóbe li foga lma zá s jellegét viselje .

A begyakortás egyik neme az. ú. n. elemzés, Amilyen fon-

tosnak tekintem az elemzést begyakorlás szempontjából, épen olyan

vigyázva kell bánni vele, mert az elemeztetés teszi legtöbbször a

nyelvtanítást unalmas, száraz, formalisztikus tanítássá. Ne is ele-

meztessünk sűrűn. Legjobb egy-egy nagyobb nyelvtani egész

elvégzése után á lta lá nos begyakorlás céljából elemeztetni. Ez is

kétféleképen . történhetik; vagy' alkottatunk olyan mondatokat,

melyekben az a nyelvténycsoport, amiről az utóbbi órákban tanul-

tak, feltalálható s ennek megalkotásával gyakoroljuk a fogalmazást

s leíratásával a helye~írást, vagy pedig valamely tá r gya lt olvas-

mányt vizsgáltatunk alakilag, mindenkor ügyelve arra, hogy az

. elemzés a beszéd vizsgálataként szerepeljen.

U. A.
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Az osztatlanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelerrii népiskola III- VI. osztályá-

nak tarrmeriete az érrekből.')

I. hét.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j Ma ga sa bb és mélyebb ha ngok ér zéke lte tése . (Zenei

hang; zörej. Szám: számjegy; beszédhang:' betű; zenei hang:

ha ng jegy.) Az öt vona l é ,,? ,a n .égy uona lkoz. (1., 2., 3., 4. és 5.

vonal ; 1.; 2" 3. és 4. vo~~Ij{pz.) I, l segédoona l ..

. b ) Inde-arab számjegyek (1~8.)2) elhelyezése a vonalrendszer-

ben. (A c helyére. a segédvonalra az. egyest, a d helyére a kettőst

írjuk, stb.) Hangtalálási gyak~{il;ltOJ{. (Mutatópálca; éneklés.) Krause

berlini énektanár »vá ndo r ló . J za ng jegy" -eo (Rendes kótafej fehér

kartonpapirosból, melyhez fenyőfapálcikát [kótaszár] illesztünk.) 1.

Eltakarjuk e hangjeggyel az egyes számjegyeket. (Könnyűről a

nehézre! Tehát előbb lépcsőzetesen, majd ugorya haladunk.) E

művelet szerint énekelnek a tanulók. (A számok neveit hangoztat-

juk: egy, két, három, négy, öt, hat, hét, egy). ,2 . A számjegyeket nem

írjuk a táblára. A vándorló hangjegyet hol vonalra, hol pedig

vonalközbe illesztjük. Eszerint való éneklés a számok neveivel.

3. A vándorló hangjegyet félretesszük. Kótákat (negyedeket) irunk

különböző fokokra. Az így származó hangegymásután (esetleg

dalocska) el éneklendő a számok neveivel.

e j Valamely tavalyi dal ismétIése. PI.: "Ispiláng." (Kacsoh:

36. 1.)

II. hét. a j Hangpróba.

b ) 1. Az 1. ha ng lépcső (az együtéses, vagy i C S) ismertetése.

(1. érzékeltetés; 2. utánénekeltetés [ ,,{á " ),' '3. a hang neve;' 4. a

hang jegye [fej, szár] és éneklése betűnévvel ; 5. iratás.) II .. Ü tem-

'Vona l, ü tem, ü temr észek, ü temmnfa tó (üternjel), kettő s ü tem. Üte-

mezés. (Súlyos, súlytalan.) .

e j Mondóka. "A pá va és a pu lyka ." (Sztankó B.: Dalgyüjt.

~2. 1.) Ezzel kapcsolatban az együ téses szüne t.4) "Az eger ek ha ng -

ver senye ." (Kapronczay : Képes énekeskönyv, Ill. oszt. 4.1. Lampel R.)

d ) Dalismétlés : "A juhász." (Pataki: Dalgyüjt. 2 8 , 1.) .

(J egyze t. A c han gót ne a c mé~ységében énekeltessük, hanem pl. é han'g
magasságában.)

!) Ahol az osztályok kiilön nem említtetnek, ott a U I-V I. osztály együtt
dolgozik.

2) A 8-as helyett ezt irjuk fel: 1', (Ez az első oktávája.)
3) A segédvonalon.

4) A i szünet és jegye .
•
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III. hét.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHangpróba.

b ) Hallásfejlesztő gyakorlat. -. (Különböző magasságú. hangok

hangoztatása lépcsőfokokkal, vagy a Kapronczay-féle hangképekkel

[dong, zeng, mi, búg,· szól, la, pinty, dong] való megneveztetése.)

c) A kétidéses c . Gyakorlat. Zá r óvona l. Énekléskor ütemezés.

d ) "D o lgozza tok, leeények; " (Kapronczay: Képes énekeskönyv,
III. oszt. 7. 1.)

e) Dalismétlés: 1. "Túri süveg." (Kovács: Népisk. Dalgyüjt.

8. 1.) 2. "Szüreti nóta." (Kacs oh : 24.1.)

IV. hét. aj Hangpróba.

b ) A 2. lépcső (d ) ismertetése. (1. érzékeltetés ; 2. után-
énekeltetés 7Jlá"-val és hangtalálási gyakorlat esetleg utánénekel-

tetés alapján; 3. a hang neve és az új hangnévn-ek rövid gyakor-

latba iktatás a ; 4. a hang jegye és éneklése betűnévvel, rövid

gyakorlat keretében; 5. iratás ; 6. olvastatás ; 7. énekeltetés ; 8.

hallásgyakorlás, [a c és d hangoztatása és megneveztetése betű-

névvel] ; hangtalálás, [játszom a c-t; "X, énekeld a d -t! "J. A többi

hangfok ismertetésénél is e nyolc pont szerint járunk el.)FEDCBAA táblára

irt énekgyakorlatot kitüntetésképen valamelyik jobb énekes mutat-

hatja a pálcával. Ideillő gyakorlat: Pataki: Énekisk. Ill., IV: oszt.

6. 1. f-é l jelzett gyakorlata (mf éneklés).

Ismétlő je l (a gyakorlat végére illesztve).

c) " Indu ló r a dob per eg ." (Kapronczay: Képes énekeskönyv,

Ill. oszt. 5. 1.) " Isten hozta ná ltmk." (Pataki: É n e k isk . Ill-IV.

oszt. 6. 1.)

d ) Dalismétlés: "A furulyázó juhász." (Sztankó : Dalgyüjte-

mény, 10. 1.)

V. hét. a ) Hangpróba.

b ) A 3. lépcső (é) ismertetése. Idevonatkozó gyakorlat a hang-

jegymelléklet 1. példája.

E gyakorlatból a kétu téses seüne te ; (két együtéses szünetet

vagy ezek helyett a harmadik vonalon fekvő vastag vonalkát) is

megtanulják a gyermekek.

c) "Zö ld er dő pá esitjá n , "1 (Kapronczay: Képes énekesk. Ill,

oszt. 8. 1.) " Indu ló . " (Lovass L.: Énekkönyv, Ill-IV. oszt. 9. 1.,

Lovass László tanár, Igló.) "Bucsú . " (Pataki: Énekisk. III-IV.
oszt. 9. 1.)

d ) Dalismétlés: "Hollómadár. " (Kacsoh: 78. 1.)

J1I. hét. a ) Hallásfejlesztő gyakorlat az ismert 3 hang köré-
ben. (Dallamdiktálás. Pl. a hangjegymelléklet 2. példája.

~-------------------------------------------~.------~~
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b ) A 4. lépcső (f) ismertetése. Na gy és kis lépés. (A G húron
:3. fekvésben fogott c , d, éés f-en szemléltetendő, hogy c= -d és
d -é .: ...-nagy (távolság) lépés, é-f pedig [egymás mellé szoríjott
ujjak] = kis lépés.) .

Gyakorlata : Pataki : Én'ek'iskola III-IV, osztiÚY 12. 1. f-el·
jelezve.!) ,

, c ) "Szer e tnék szá n ta n i." (Kapronczay: Kép. énekesk. Ill. oszt.
'9. 1. Az ismétlőjel' itt fjgyelmen 'kivül hagyandó.) E dalhoz a 2.
szólam, mint hegedűkiséret: a hangjegymelléklet 3. példája, "Na p -

lemen te u tá n ." (Kapr.: Képes énekesk. Ill. oszt. ll. 1.) ,;Kis kala-
pom feke te ! ' '(Ka·pr.: Képes énekesk. 'Ill. o. 12. L) .F onoda l,"

. (Sztankó :' Daloskönyv, Ill-IV. o. 14. 1. Franklin-Társulat.) "Ó sz-

.sze l." (Kecskés E.: Énekgyak. könyv, IV. oszt.' 5. 1. Singer éa
Wolfner.) Ez utóbbi dall ütemben tanitandó,

a) Dalismétiés: "Mit főztem én." (Kacsoh: 11. 1.)
V1I. hét. (III., IV. és VI. oszt. Az V. oszt. íro a ) Az V.

'oszt. a "Zö ld er dő pá zsitjá n" C. dalt. (Kapr. : Kép. énekesk. 8. L)
írja átFEDCBA! üternbe 'és egy nyolcad szakasszal magasabbra.

b ) 1. A vándorló hangjegynek a 2. és 3. vonaIra és -vonal-
közre való illesztése. (A C hanglétra fels'ő tetrakordjának gyakor-
'Iása.) Éneklés a számok neveivel (öt, hat, hét, egy). 2.- Negyed-
.kóták elhelyezése az 5., 8. fokon. Éneklésük a számok neveivel.

c) Az 5. lépcső (g) és a G ku lcs ismertetése. F-g nagy lépés.
'Ideillő gyakorlatok': Pataki: Énekisk. Ill-IV. oszt. 15., 17. 1. b),
;f) és h) gyakorlata. (Ezek éneklését megelőzőleg igen célszerű
·eljárás hangtábla-gyakorlatokat végeztet ni. A táblára hangjegyekkel
.s föléjük betűnevekkel is fölirt c , d,' é , j, g2 )-r e mutatva gyorsan
és eredményesen '.begyakorolhatjuk a hangugrásokat.A c-é-g

thármasakkord éneklése. Az akkord egyes hangjait egyes osztályok
"képviselik. VI. o. = c , IV. o. = é , Ill. o. = g.)

d ) Kétszó la mú éneklés . Az egyik csoport a d -t hangoztatja,
:a' másik ad-ból jisz-be kanyaredik (,,lá ll

).

e) A VI. osztá lya ha ngá tvite lt ("po r ta men to" -t) gyakorolja a
rhangjegymelléklet 4. példája szerint',

f) Dalismétlés: "Macskan.óta." (Kacsóh: 28. 1.) "Indulóra dob
-pereg." (Kapr. : 5. 1.) ,

1) A gyakorlatok tárgyalása ~ harigjegyolvasással, dallami és ritmikai szem-

;,pontból vett elemezéssel kezdődik.

2) Uj lépcső megismerése a hangtábla bővülését, megnagyobbodását vonja

err.aga után. .'
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VIII. hét.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(IV., V. és VI. oszt. A Ill. oszt. ír.) a) A Ill.

oszt. szöveget másol.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b ) 1. A C hanglétra éneklése (betűnévvel) egyvonasos c isz

magasságból igen lassan és halkan, a felsőbb régióban fejhangon.

(Mind~n hang után lélekzet.) 2. Három hang kötése (" lá " ) így:

c-: d -é , d -é -f, stb. a felső c-ig és vissza. (Lekótázva a 3 hang,FEDCBA
'- ' '-" -
jegye kötőivvel van összekötve.)

c) Hallásfejlesztő gyakorlat 8 hang körében. (Dallamdiktálás.) ,

Pl.: a decemberi hangjegymelléklet 5. példája. -

d ) Átnyu jto tt ha ngok a négyes ü temben (hangjegymelléklet

6. példa). Itt két dolog emelendó ki: 1. A hang a 2. (súlytalan)
üternrészből átnyúlik a 3·ba (súlyosba) ; 2. a hang magassága

nem változik. (Akötőívvel összevont két együtéses hangot a két-

ü té se s hang pótolja.) Gyakorlat: a decemberi, hangjegymelléklet

7. példája. ,

e) "C in i, c in i, muzsiká lna k." (Kapr, : Kép. énekesk. Ill. o.

30. 1.) ~ dalocskához a 2. szólam, mint hegedűkiséret: a' decem-

beri hangjegymelléklet 8. példája.

"P a lkó sza má r r a 'fil." (Szövege: Elek nagyapó ; dallama:

Zoltai M.)

1. Áz aradi határon, határon
ÜI Palkó a szamáron, szamáron.
Haj, de alig ült rája, ült raja :
Félre görbült a szája, a szája.

2. A kútágas de magas, de magas!
Kukorékol a kakas, a kakas:

Kukuriku, gyászvitéz, gyászvitéz !
Mért ültél ra, hogyha félsz, hogyha.

[félsz ? -

Dallama a hangjegymelléklet 9. példája.

(J egyze t: A 2. vers "de magas, de magas", ,;a kakas", "gyászvitéz" és
"hogy\Ja félsz" kifejezéseinél a szinkopált ritmus [hangátnyújtás] me!lőzendő.
Három együtéses hang után e helyeken szünet következik.)

HUNGARIA KONYVNYOMDA BUDAPEST .

"Ma gya r u ise le i. cc (Kovács D.: Népisk. Dalgyüjt. 30. 1.) C

durba transzponálva és t ütemben tanítandó .. Kisérlet a cr esc . el-

sajátítására. (Itt a decr esc . még korai.) ,

f) Dalismétlés (III- VI. 'oszt.): "Zöld erdő 'pázsttján." (Kap-

ro_nc~ay: Kép. énekesk. Ill. o. 8. 1.)

Arad. .Zo lta i M.

•


