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Felelős szerkesztő: DÉK..lNY MIHÁLY. E rovatot vezeti; URHEGYI ALAJOS.

É n e k .qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H a nqproba .

(Az elemi népiskola I-II. osztályában.)

1. Kedves gyermekek! Ma azt hallgatom meg, milyen szé-

pen tudtok ti dalolni. Előbb azonban egy kis mesét mondok el

nektek. Szereted, te,ONMLKJIHGFEDCBAJ ani, a mesét? Nem is ismerek gyermeket,
aki a mesét nem szeretné, Nos, figyeljetek ide! Volt egyszer egy

ember. Elég· kis ember volt. Csak nyolc 'éves. Ferinek hívták.

Ferinek volt egy szép kis lova. AIHGFEDCBAponni.1) (Kettős ütemben két-

szer éneklem: ponni, ponni. Énekemet ütemezéssel kisérem.) Na-

gyon szerette Feri a kis pon nit. Sokszor ráült és kilóvagolt a

városból. A kövezeten a kis ló patkója igy kopogott: kop-:kop.

(Éneklem:' kop-kop, kop-kop.) Fcrike a lovaglásha mindig ki-

fáradt. Mert a ló rázza ám az embert! Lovagoljátok ti is! Keze-

teket tartsátok előre, mintha fognátok a ponni sziját. Most emel-

kedjetek fel kissé az ülésről s üljetek megint vissza! (Megmuta-

tom, hogyan.) Csináljuk ezt többször! Rajta! Fel, le, fel, le! sth.
Nos, fáraszto, Ernő? A lovon még Iárasztóbb ! A lovon nagyon-

nagyon sokszor kell igy csinálni. (Mutatorn a felemelkedést és lp-

ereszkedést.) Az igazán összerázza az embert. (Éneklem: 1 'áz, r á e.)

Ferike igen gyorsan tudott lovagolni. Valósággal nvargalászott

a mezőn, hát ott látta Palit, aki jó barátja volt, meg annak édes

apját. Pali apja már messsiröl kiáltotta, hogy: jó 1 'eggeU , jó ' r eg-

gelt! (Eneklem.) Persze Ferike is illedelmesen megemelte ,a sap-
káját. Pali apja aztán azt kiáltotta: «Erre , en'ef» (Éneklem~) .

Vajjon miért kiáltottaa bácsi, hogy: erre? Mert látta, hogy Ferike

neki akar nvargalni egy fakerítésnek.· (Énekl~m: ker ítés" ker ités.)

Feri azonban nem féÍt a 'keritéstől. Elkiáltotta- magát: (c7wplá ,

hopp!» és átugratott a kerítésen. (Éneklem: hoplá, hopp, hoplá,

hopp l) Az "iga,z,hogy 'a kerítés nem volt valami magas. De az js

igaz ám, hogyaponni nagyon ügyes kis ló volt! Ferike leszállt

1), A dőlt betüs szavak a hangjegymeJlékletre utalnak.
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1) Az év folyamán a nehezebb ritmus képletek is gyakorlandók.

2) Lásd e tanításhoz mellékelt revatcs kimut\tást.HGFEDCBA
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róla és cukrot adott neki. Gyerekek! A ponni nagyon szerette a

cukrot! Aztán Feri barátunk megveregette a kis ló nyakát, igy.

(Megveregetom egyik tanuló vállát.)ONMLKJIHGFEDCBA
, -,

2. Eddig van a mese... Álliatok most fel! Emeljétek fel

jobb kezeteket ilyen magasra! (Vállmagasságig emelem a jobb

alsókart és minden további tennivalót megmutatok.) Üssetek most

le meg fel, igy! Én most ezt éneklem:IHGFEDCBA«penni» , Ti mozgatni fog-

játok a karótokat le meg fel, de katonásan! Jobb· kezet fel! Rajta!

Most ti is mondiátok: ponni, ponni! G égyszerisméteItetem a
szavakat. Azután ugyanigy járok el a «kop-kop», «réc», «nuar-qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ga l6sz», ((jó r eggelt» , ((en 'e, erre», ((ke1 'U és» és «hoplá , hopp»

szavakkal.') Miután) a nyolc ritmusképlettel elegendőkép felélén-

kítettem a gyermekek ritmusérzékét, hozzáfogok a tulajdonképeni
ha ngpróbá koz.)

3. Jertek ki: Lajos, Tibor! (Itt kell megjegyeznem, hogy
előbb a II. osztálybelieket szólítom ki. Ha kőzbe 1. osztályos is

jelentkeznék, azt is megvizsgálom.) Hegedülök két hangot. (c, d.)

Énekeld el, Lajos, igy! (<<Lá»-val éneklem a c és d hangmagas-

ságot. Utána még egyszer elhegedülöm, hogy a gyermek hang-

köréhez mért magasságban ujra érzékeltessem.) Melyik hang

volt maga sa bb: az első vagy a második? Most ezt a két hangot
énekeld! (Hangoztatom: pl. é, f.) Melyik hang volt mélyebb (ala-

csonyabb): az első vagy a második? (Tibor is utánoz hangmagas-

ságokat, A magasságot és mélységet is megállapítja. Most beiegy-
zem a -két név után az első rovatban: pl. «gyenge», «kőzepes»,

«kielégitő», «ió», «kitiinő» aszerint, hogy kinek milyen a ka l-

lá sa .)2)

Lajos fiam, most énekeld «Iáv-val azt, amit elhegedülök.

(Középhangból (pl.: f- vagy 9-ből) kiindulva fokozatosan, skála-

szerüleg haladok Iől-, majd lefelé. A gyermek utánozza a hang-

magasságokat. Igy megállapítom a ha ngter jedelmet. Ezt azután a

2. rovatba irom be. A betük fölött álló vizszintes vonás az egy-

voná sos, a két vonás meg a kétva ná sa s nyolca dsza ka szt jelenti. A

vonás nélkül álló betük a kis nyolca dsza ka szba tartoznak.) Most

összeszámláljuk, hogy Lajos hány hangot tud szépen énekelni.

(Hegediilöm a hangterjedelem skálasorát és hangosan számolom

a fokokat:) Megvan. Hét hangot tudsz szépen énekelni. (Tiborra



I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nézve is megállapítom a hangterjedelmet.) Helyre mehettek! (Más

két tanuló hallásának megvizsgálása és hangterjedelmének meg-
állapítása után a hangulat fenntartása céljából egy gyermek-

vagy nép dalt hegediilők el. Most a gyermekeket buzdítom ,a dal-qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

éneklésr e.) Jertek ide ki: Lajos, Tibor, Ibolyka és Kornélia. Ki

tud közületek dalolni? Halljuk Ibolvkátl (Ibolvka három dalt. is

elénekel.) Szép volt! Mind a hármat feljegyzem ide, erre a pa-

pirosra. (A dalok kezdősorát feljegyzem a 3. rovatba. A többi

tanulót is buzdítom a dalolásra.)

Énekeljük most ezt a szót: «ponni» , Mozgassátok a karoto-

kat is le meg fel, igy! (Mutatom.) Jobb kezet fel! Rajtal Most ezt

fogjuk énekelni: «kop-kou, kop-kop»! Rajta! (Mind a nyolc r it-

1nllsképlelet végig énekeltetem. Ha val~ki m~gakad, illetőleg hely-ONMLKJIHGFEDCBA

,

telenül ütemez, azt külön veszem elő, külön gyakorlom vele a

nehézséget okozó ritmust. Ha valamely ritmus meghaladja a ta-

nuló képességét, nem erőltetem ezuttal a gyakorlást. Hiszen itten

tulajdonképen a ritmusérzék fejlettségének a megállapításáról

van szó. Végül bejegyzem a 4. rovatba a ritmusok számjegyeit.

(Lásd a hangjegymellékletet.) Amelyik ritmussal nem birkózott

meg a tanuló, annak számjegvét természetesen nem- irom be a

ro va th a .)

4. (Valamennyi tanulóval foglalkozom igy egymásután, ille-

tőleg csoportosan.'Tehát tanításom 3. pontja szerint minden egyes

gyermeknek megvizsgálom a hallását, liangterjedelmét, dalolási

készségét és ritmusérzekét. Az adatokat bejegyzem a megfelelő 1 '0 -

vatokba. Közbe a fó hangulat biztosítására elhegedü.lök néhány

dalt. Eljátszom a «Rá kocei-indulá n-: is ugy, hogya crescendo és

/ ,
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a decrescendo értelmében egészell halkan kezdem, (előbb a gyer-

mekek lelki szeme elé állítom a messzíröl közeledő, mellettünk el-

haladó s megint a távolba eltünő katonazenekart és a menetelő

. katonákat) majd mindig erősebben folytatom s végül megint hal,

kabban hangeztatom s a legnagyobb pianissimonál egyszerre

abbahagvom. A kis gyermekekqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdinamika i érzékének ilyetén éb-

resztgetése igen .hasznos előkészités a későbbi különböző hang-
erősségű éneklésre.)

Na, gyermekek! Most mindenkit hallottunk már. Legerősebb
a hangja Máriának .. Ki tudja a legtöbb (14) hangot énekelni?

(Lili.) Ki énekél a legszebben? (Mária.) Szavakat is énekeltünk

s mózgattuk a karunkat is le meg föl. -Ebben ki volt a legügye-

sebb? (Ibolyka 'és Mária.) A legtöbb dalt ki énekelte? (Iholvka.)

Ezek a lányok igazán derekasan kitettek magukért! Most álljatok

fel! Imádkozunk!

A ta nulók ha llá s á na k, ha ngler jedelmének,. da lolá si készségének

és r itmus ér zékének r ova tos kimtda lá sa .HGFEDCBA

lsONMLKJIHGFEDCBA
• A 2. 3 . 4. I

" " 1.
'-\z is~ert Mely egy~zol'li 5 .

'" tanuló Hangterje-m

i5 n e v e
Hallása delme dalok jegyzéke r ítmuaok köró- Jegyzet

rn ben jártas

1. A. I P l.: kitünő I Pl.: a-g I Pl.: Boci
I

Pl.: 1, 2, 3, I
(1 4 hang) pajtás. Föl, 4,5,6,7,8.

I föl,'vitézek!

- - Pl.: A hideg Pl.: 1, 2, 3,
2. B. Pl.: jó Pl: c-'b

(7 hang) tél

I

4, 5.

3. C. Pl.: rekedt. '

stb. stb.
I I I

J egyzet.a ) A "ponni", .,köp-kop" stb. szavak helyett a 2. félév hang-

probájakor a ritmusképletekkel való kisérletezésben állandóan a "lá " szó-

tagot használom. Az evvel való éneklés az ütemezéssei összekapcsolva már-

valamivel nehezebb. Tekintve az nban, hogy az 1. félévben a tanulók ritmus-

érzéke fejlődik, a ,,lá"-val való ritmikus éneklés most már nem fog különös

I nehézség-et okozni.

b) A népiskola felsőbb osztályaiban a felbontott hangzatok után éne-

keltetése (é-gTsz-h-é és 7-h-gisz magasságban) is jó szolgálatot tesz a,
hallás minőségének megitélésénél és a ,szólamokba osztásnál.

Arad. Zolta i Má tyá s.



SzalagdiszekHGFEDCBAte r v e z é s e s lö jd d e l kapcsolva,

Az elemi népiskola felsőbb osztályaiban a rajz tanításá,nál

.kűlőnősen törekednünk kell, hogy a gyermekek izlését fejlesszük,

valamint őket önálló munkára neveljük. E cél elérésére a kom-

binálgatás, a diszítések tervezgetése egyik igen jó eszköz, de csak

abban az esetben, ha ez gyakorlati értékü. Ilyennek tekintem pl.
a mellékelt szalagdiszitéséket, melyeket őv, asztalkendő-gyűrű,

keret stb. diszítésére használhatnak fel.

E rajzokból láthatjuk, hogya diszítések készítésénél sokszor

. a legegyszerübb motivum elegendő, ha a motivumok helyes cso-

portosítására és kapcsolására ügyelünk. E diszítések az elemi is-

kolai tanulók formakörét és rajzolasi ügyességét túl nem halad-

ják, mert csak sziv alaku formák (levélalakok) vannak egyszerü
csoportosításban szalagdiszítésül képezve. E mínták között van

függélyes, hullámvonalu és csigavonalu összekötésü szalagdisz.

Az összetettebb) csoportosításokat kerültem, mert már sokszor ta-:-
pasztaltam, hogy- a gyermekek ugyis hajlandók minél cifrább ter-

vezeteket készíteni; sőt nem tudjuk eléggé figyelmeztetni őket arra,

hogy tervezeteik minél egyszerübbek legyenek. Hiszen az egyszerü

tervezetekbe is vihetünk változatosságot azáltal, ha szinezzük,

vagy ha az alapot ~ mint a két utolsó rajznal látjuk - sötétre

festjuk.
Hogy a diszítések tervezése minél gyakorlatibb legyen, cél-

szerü a slöjddel kapcsolni, szerintem a következőképen:

Kivágatunk a gyermekekkel többrétre hajtott szines papi-

rosból 10-12 darab szivalakot.

Bemutatunk rajzpapíroara ragasztott szivalakokból össze-

állított néhány szines szalagdiszitést. (Az összekötő vonalakat

ecsettel Iestiük.) Ügyeljünk arra, hogyaszalagdisz kellemes szín-ONMLKJIHGFEDCBA
I

összeállitásu legyen; világos es sötét árnvalatu szinek, kiegészítő

szinek (pl. olajzöld és' meggyvörös; kék és sárga stb.) váltakozza-

nak, hogya szemléltetés alkalmával a gyermekek szinérzékét js
.fejles~zük\

Táblára rajzolva bemutatjuk a tervezés készítési médiát s

felhivjuk a gy.ermekek figyelmet a következőkre:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A sziuola kok ne legyenek minden összefüggés nélkül, egy-

111á s mellé iéce, ha ner n szépha ,j76s1f; lendűleies gör be vona la kka l

ka pC í'wlta ssa na k össze. '

1 1 1
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2. A sziv a la ku [ or nuika i nem kell egy'má stól tá vol, va gy egy-

má shoz na gyon közel elhelyezni, s a minia ne ér je a beha tá r oló

oona lokoi..

3 . K iilönösen ki kell emelni, hogy a z egész sza la gdiszítést

vékony vona la kka lvá zla tosa n kell felr a jzolni s csa k később fej-

lesetoe, ceinoeobbos« ki-r a jzQ lni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Álüilánosta,pasztalat, hogy a

gyermekek hajlandók egy szivalakot szépen kirajzolni, azutánIHGFEDCBA
I .'

mellé a másikat minden összefüggés nélkül és igy tovább folytatva
az egész diszítést ősszetákolni.)

Ezután a gyermekek a szines papirosból kivágott szivekből
kiraknak a padra szalagdiszitéseket. A tanító bírálata alapján

hozzáfognak a legjobban sikerült tervezet megrajzolásához. Ter-

mészetes, hogy a tanító a rajzolás megkezdése előtt néhány szóval

utasítást ad a nagyság, rajziapon való elhelyezés s a beosztás ké-

szítésére. Atervezetek rajzolásánál vonalzó és kőrző használata

meg van engedve.

Ra a gyermekek csinosan elkészítették raj zaik at, szines
krétával szinezik vagy festékkel kifestik. Az V-VI. osztálvosok a

slőjd órán elkészített asztalkendő-gvürüre készithetnek díszítést.

Kolozsvár.

Divia czky Rezső.

Betíllsmertetés .:

A nyomtatott és írott k ismertetése az egyesitett jelképes- és

fonomimikai eljárás szerint.

A tan ítás vázlata:

·1 . Blőkészítés.

a ) Beszélgetés.

-o) Célkitűzés,

II. Ta Tgya lá s.

a J nyomtatott alak:")

1) Egyes esetekben az írott alak megelőzheti a nyomtatott alakot, ha

a levezetés természetesebb.HGFEDCBA

1 1 9



120zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Mese.

2. Hangoztatás. (Kézjellel erősítés.)ONMLKJIHGFEDCBA

l
3. A nyomtatott alaku betű leszármaztatása. (Nagy

alak.)

4. A nyomtatott alaku betü leraizolása. (Kis alak.)IHGFEDCBA

5.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) Az uj betü beillesztése a régiek közé.

b) Összehasonlítások hangzás és alak szerint.
6. Olvastatás.

b) Az írott alak:

1 . Az írott alak leszármaztatása a nyomtatott alakból.

2. A betü irása. (Levegőben, nagyalak, vonalköz,
ütemirás, szabadirás.)

3. a) Az u j betü beillesztése a régiek közé.
b) Összehasonlítások.

4 . Olvasás irott alakkal.

lll. Begya kor~á s.

a) Fali olvasótábla. 1. nvomtatott-, 2. irott-szőveg.

b) Hangkeresés. Mozgatható betük. Irás. I

e) Olvasás az ábécéből. Irott-, nvomtatott-szővog.

d) Csendes foglalkozások.

• AHGFEDCBAta n í tá s m e n e te .

1. E lőkészítés.
I

a ) Beszélgetés.

Vízre szükség van. Honnarr nyerjük? (Vízvezeték,

többféle kut.)

(Gémes-, szivó- stb.) Sematikus rajz pár. vonással.

b) Célkitiizés.

Ejnye, most jut eszembe valami a Karcslék kútiáról., . .

Elmondjam?

ll. Tá r gya lá s.

a ) A nyo? nta tott a la k.

1 . Mese. •

Volt nekem egy Karcsi nevü tanítványom. Ezeknél történt

az esemény. Volt nekik egy öreg, meg egy fiatal kakasuk. Ilyen

ni! (Szemléltetem képen.) Hogy jár-kel az udvaron? (Egy gyer-



mek megmutatja.) Hogy kukorékol a kakas? (A gyermekek kuko-
.rékolnak.)

Igy kukorékolt a Karcsiék öreg kakasa is. De olyan szokása

volt, hogy mikor kukorékolni akart, mindig oda ment a kúthoz,

mert ott volt legmagasabb az udvaruk. (Miért?) (Utalhatunk

ana, hogy a kakas szemétdombon, kerítésen, szóval magasabb

helyen szeret kukorékolni.)

Látta ezt a kik kakas is. Ö is szeretett volna már egyszer

a dombon, a kút mallett kukorékolni, de az öreg kakas míndig el-

kergette.ONMLKJIHGFEDCBAA kis kakas is olyan, mint a kis gyerek: szeréti a nagyo-

kat utánozni!

Egyszer az öreg kakas az udvar hátsó részében járt. A kis

kakas ekkor oda settenkedett (utánzó mozdulat) a kút mellé. Vi-

gyázott, hogy az öreg kakas meg ne lássa. Már előre örült, milyen

nagyot fog ő most kukorékolni! De mi történt?! Meglátta ám ő

kelmét az öreg kakas! Amint kinvitja a száját, elkezdi:IHGFEDCBAk, de töb-

bet nem is mondhatott ám, mert az öreg kakas nyakoncsiptel

Benne szorult a többi. (Kézjel: a hangoztatással egyidejüleg a

mutató- és hüvelykujj al a nyaka felé nvul, míntha megfogná.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Hanooztouis. J el.

Mutassátok és hangoztassatok a kis kakas hangját! (Egyen-

ként, majd karban.) kk ... Szegény kis kakas, megjárta! Szé-

gvenszemre el kellett onnan mennie. Nem is ment soha többet a

kúthoz! Ha ránézett a kú tra , mindig eszébe jutott, hogy megjárta,

mikor az öreg ur megcsipte. (Hogy is volt? Hangoztatás, jel

Ir k .. .) Részletcélkitüzés.

Hogy mi se feledjük el, le fogjuk rajzolni azt a. kutat,

amelyik mellett az eset történt. 1 '

3. A nyom ta to tt a la l i; leseá rma eia tá so+ )

Ceruzát, füzetet vegyétek elő 1, 2! _

Ilyen volt a kút Karcsiék udvarában. (Mutatom az imént

rajzolt szivókutat.)

(Először nagy' alakban rajzoljuk. hogy legalább a fél táblát

kítöltsük. A gyermekek is legalább fél lapra rajzolják tekintet nél-

kül a vonalközökre.)

4. A nyom tato tt a lak ra ieo lása.

A gyermekek a tanítóval együtt rajzolják. (K ) A tanító ugy

1) Egyes esetekben az írott alak megelőzheti a nyomtatott alakot, ha

a levezetés természetesebb.HGFEDCBA

1 2 1
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tüntesse fel, hogy a függélyes vonal a kút oszlopa, a jobbra fel-

, menő vonal- a viztartó medence, a jobbra lemenő vonal pedigONMLKJIHGFEDCBA
•ennek a támasztója.

Rajzoljuk le mégegyszer! (Vonalközöknek megfelelő nagy-
ságban.)

Hogyan akart kukorékolni a kis kakas a kútnál? (Jelzik

és hangoztatják.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkk ... Mi jut eszetekbe a kis kakasról, mikor

erre a kútra néztek? Hogy nem tudott kukorékolni. Melyik hang

jut eszetekbe, ha ilyet láttok? ... k ...

5 . Az uj beii; beillesztése a r éqiek közé.

a ) g, 'e, 1, k, b, h, k, g, s ... (A tanító a táblára rajzolja. Le-
olvassák.)

b) Összehasonlítás hangzás szerint: s , k.

c) Összehasonlítás alak szerint: h, k.

6. C loa eá s a tá blá r a Ta jzolt egy-, kéila qu. sza va kból:

ék, ég, mák, kő, kár, ke-rék, ku-ko-ri-ca . " (Értelmezések.)
b) Az ir oit a la k leseúrma eia itiso:

Részletcélkitüzés.

Most rajzoljuk le a kutat a kis kakassal együtt.

Rajzoljuk. (Nagy alakban l)" )

1. Leseá rmoeta iá s,

Ugy származtassuk, hogy az első vonalat az oszlopna k,

. a felső kerhajlást a kis ka ka s fejének, az alsó kihailást a ja r ká -

na k, a hosszu szár hurokvonását pedig a kút fogantyujának te-

kintse a gyermek.

Hogy tett a kis kakas a kútnál? k ... (Előbbi fok szerint.)

Látjátok, ez ugyanaz a kút, csakhogy akis kakas most el-

takarja a csöveket. Azért nem látni. Erről az alakról is melyik

hang jut eszetekbe?
Hanern ele sokáig tartott ez a elrótozás! Hogy gyorsabban

•tudjuk, gyakoroljuk be a levegőben egy vonással.
2. Ir a tá s.

a ) Levegőben iratunk.

b ) Irkába n-agy alakban. (Tekintet nélkül a vonalközökre.) .

e) Irkába a'vonalkÖzbe. Ütemirás. 1-2 sor szabadirás. (Irás
közben: hangoztatás.)

1) A leszármaztatásnál ne írjunk és írassunk egyszerre'a vonalkörbe.

Elég először az alakra figyelni. Így áttekinthetőbb, a részeket is jobban látja,

könnyebb is. Osak a második, esetleg a harmadik alaknál kívánjuk meg a

helyes vone:lközbe az írást.



3. Az ir o ti a la k beillesztése a r éqi beiul: ~özé.

a )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi,IHGFEDCBAg, n, k, a , l, 71" k ...

b) Összehasonlítás hangzás szerint.

e) Összehasonlítás;,alak szerint 71" k.

4. O lva sta tá s a tá blám ir i sza va kból:

ok, kör , r o-ka , ke-r ék, (Értelmezés, szemléltetés.)
Ill. Begya ko1 'lá s.

a ) Fali olvasótábláról. (1. nyomtatott-, 2. irott-szőveg.)

b) Tárgyat mutatunk fel, melynek nevében előfordul aHGFEDCBAk .

E tárgy nevét felbont juk hangokra. Mozgatható betükből kirak-
ják a tárgy nevét.

e) Más tárgy nevét- is felbont juk, de kirakás helyett - le-
, irjuk.

d) Olvasás az ábécéből.

Pápa. Gergely F er enc:

M é r ta n . .' -

A kÖT kerülete.

V-VI. o.

E lő k é s z ü le t .

A népiskola tanterve az egyenes vonalakkal határolt sik-

idomok kerületének kiszámításán .kiviil megkívánja a kör kerüle-

tének kiszámítását is. Mig a kerület kiszámítása az egyenesekkcl

határolt sikidomoknál egészen kézenfekvő és semmi nehézséget nem

okoz, addig a kör kerületének kiszámítása, illetőleg az arra való
. rávezetés, hogy a kőr kerületét az átmérő és' a Ludolf-féle- szám

szorzata adja, épen arra való tekintettel, hogy az ne gépies, ha-

nem öntudatos legven. bizonyos körültekintést kiván. Feltételezve,
hogy a gyermekek a kört, mint sikidomot már ismerik, eljárá-

somban problémából indulok ki, amely problémának megfejtésé-

hez szükséges a kőr kerületének kiszámítása. Ennek a médiát

megismertetvén visszatérek a problémahoz s azt megoldom. Ez

eljárással elérem azt, amire a mértannak e fokon való tanítása-

kor mindig törekedni kell, hogy a gyermek a kör kerületének ki-

számítását egy más cél elérése érdekében lássa szüksége nek sONMLKJIHGFEDCBA~ ,

ezért érdeklődése fokozottabb lesz. .

A beleélés alkalmazásával kertészeknek képzeltetem magu-

kat, akik egy kertben kör alaku virágágyat akarnak készíteni. A

123
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kőralaku viragagy alakjának megszerkesztése után számtani
probléma alakjában adom fel a kérdést: hány virágpalántára

van szűkség, ha a virágágy szélét 10 cin.-es távolságban -virág-

palántaval akarják beültetni?ONMLKJIHGFEDCBA

.A tétel tehát számtani probléma,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmelynek megoldá sá hoz

a zonba n szükség vom sir r a a z ismer etr e, hogy a IHGFEDCBAkÖ 1' ker ideiéi

hogya n ken:megmérni? Ahelyett tehát, hogv a kőr kerületének
kíszámításí módját mint a mértan következő anyagát a gyerme-

kekre erőszakolnám, olyan helyzetet teremtek, melvből kifolyólag

a gyermekek maguk látják az, uj anyag megismerésének szűk-
ségességét. •

A számtani probléma megoldását. tehát felfüggesztjük s

előbb megtanulják azt, ami tulajdonképen a mártan kijelölt
anyaga,

A kör kérületének megmérésében 'lcét fokozatot állapitok

meg: 1. a gyermekek önálló méregetését; 2. a szokásos mérésre
való rá vezetést. E munkálatok eredményeül megállapíttatom,

hogy ugy az első, mint a második eljárás eredményének a pon-

tosság lehető betartása mellett egyenlőnek kell lenni, azt pedig a

gyermekek maguk fogják észrevenni, hogy az utóbbi eljárás sok-

kal gyorsabb. Eljárásomban először egy henger kerlapiának ke-

rületét méretem meg a lehetőségig pontosan. Majd rámutatva az

ezen mérésekkel járó nehézségekre, keresünk valami könnvebb

mérési módot, melynek során ráirányítom a gyermekek figyel-
mét CI kor la p á imérőiének és ct lför la p ker űleiének or á nuiir a : A

megfelelő számtani müvelet elvégzése után a gyermekek észre-

veszik azon arányt; melv a kőr kerületét 3'14-szor hosszabbnak
állapítja meg az átmérőnél. Etapasztalatot általánositván, it

gyermek megismerte a kör kerülete megismerésének egyszerűbb,

biztosabb szokásos médiát, mely után ismét visszatérhetünk rt

tanítás megindítójához, a számtani probléma megoldásához. Be-

gvakorlásul csendes foglalkozásui egy ujabb feladatot jelölök ki,

E feladatot is természetesen alaposan előkészítem, az eljárási mő-

'dat megállapittatom, mely után minden gyermek nyugodtan fog-

hat a munkához.

Módszeres eljárásomban azt tartom szem előtt, hogy tanítá-

som ne kőzlő, hanem rávezető s ezenkivül minden t.ekintetbrm

foglalkoztató legyen,

Tan ijásom vázlata a következő:
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l, E lökészítés.

a )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKapcsolás amál' ismert anyaggal.

b) A probléma kitüzése.
ll. Tá r gya lá s.

A kőr kerületének kiszámitása.

a ) Mérések. (Részletcélkitüzés.)

b) Az átmérő és a kőrvonal hosszának összehasonlítása.
'Ludolf-féle szám.

lll. Bequa koruu:

a ) Visszatérés a problémához s annak megoldása.
b) Mérésgyakorlatok.

Tánítás.IHGFEDCBA

f. Előkész-ltés.

a ) Ka pcsolá s a má r ismér t a nya gga l. ' .

,Emlékeztek arra, hogy a multkor' az udvar sarkában egy

négyszegletes részt elhatároltunk baromfiak részére s kiszámi-

tottuk, hogy milyen hosszu drótkerítésre van szükségünk. Ho-
gyan számítottad :ki, Anti? (Megmértük a négyszegletü terület

minden oldalának a hosszuságát samértékszámokat össze-

adtuk.) Még milyen alaku területeknek a kerületét mért.ük meg'?

(Háromszögletü sth.)
b) A probléma kitiizése.

Most figyeljetek, hasonló dologról tanultok. Sokszor járta-
tok a városligetben s gyönyörködtetek a szép virágágyakban.

Milyen alaku virágágyakat láttatok? (Négyszegletes, háromszeg-

letes, köralaku.) Gondoljatok, hogy kertészek vagytok s egy szép

kőralaku virágágyat akartok beültetni. Pista rajzolj ide a pad-

lóra egy olyan kört, amslvneka sugara 6 dm. Ugy végezd a mun-

kát, ahogyan azt a kertész a kertben végzi. Bandi segíts neki! (A

gyermekek az ismert módon megcsinálják a kört.) Most kész a

kör. A körlap szélé;e, a körvonalra, virágokat fogtok ültetni és

pedig ugy, hogy minden virágpalánta 10 cm. távolságban legyen

egymástól. Seámdsá lok. ki, hogy há ny pa lá ntá t kell kivinnie ma -

gá va l a ker tésenek, hogy. a kör vona la t beültethesse? !

Il. Tá rgya lá s.

A kör ker ületének kiszám,ílá sa .

a ) lIlé1"ések.

Már most gondolkodjatok; hogyan számítanátok ki? .Gon-

deljátok a már megmért kerítésre! (Megmérjük, hogy milyen
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hosszu a körvonal.) Helyes! Mérjétek meg! (A gyermekek fona-

lat vesznek elő s próbálják lefektetni a körvonalra. A többi figyeli

s minduntalan figyelmezteti őket, hogy a fonal hol' kihajlik, hor

behajlik, vagyis, hogya mérés nem pontos.) Ti magatok láttátok
a munkát, ítéliétek meg, hogy pontos volt-e az? (Nem!) Azon-

kivül nagyon nehéz is! Nem olyan könnyü, mint mikor egy egye-

nes vonal, hosszát mérjük meg,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' ,lvIost meg ta nítla k benneteket

a r r a , hogya n végezhetjük ezt a 'kiszámítá st könnyen és mégis

biztosa n. (Részletcélkitűzés.j

17) Az á tmé1 'ö és a kör vona l hosszáma k összeha sonlítá sa . Lu-

dolf féle szám.

Hogy ezt jobban megértsétek, vizsgáljuk meg ezt a' mértani

testet. Ismeritek? (A henger.) Hol van rajta körlap?ONMLKJIHGFEDCBA(M u ta tja .)

Melyík a körlap kerülete? Hogyan mérhetnénk meg ennek a kőr-

lapnak a kerületét? (Fonalat húzunk a henger köré.) Végezd el!

(Megméri s felirja: 15 cm.) Még másképen hogyan mérhetnénk

meg? (Az egyik gyermek rájön, hogy szét kell bontani s meg kell

mérni a henger burkolatának a szélességét. Megméri s ugyancsak

feljegyzi: 15 cm.) Ezt a munkát elvégezhettük ezen a hengeren;

körül is mérhettiik, szét is szedhettük. Ezt azonban minden alka-

lommal nem tehetjük. Ker esmink egy má s modoil Hasonlítsatok

össze a körvonal hosszát az átmérő hosszával. Mekkora a kőr-

vonal? ci5 cm.) Huzzuk meg a kör átmérőjét S ' mérjük ;negl

(Végrehajtják, Az átmérő hossza 4 cm, 8 mm.) Melyik hosszabb?

(A. körvonal.) Számítsátok ki, hányszor hosszabb? (15 cm. = 150

mm.; 4 cm, 8 mm. = 48 mm.)

Tehát hányszor hosszabb a kőrvonal az átmérőnél?

(3·12-szor.) Hanem láttátok, hogy ez a mi méregetésünk 'nem volt

,tökéletesen pontos. Ha csak egy fél millimétert is hagyunk el, vagy

"eszünk hozzá, már 'más az eredmény. Mi tehát ugy körülbelül

megállapítottuk, hogy hányszor hosszabb a kőrvonal az átmérő-

nél. Élt azonban egy német tudós. Ludolf volt a :qeve. 'Ö haj-

szálnyi pontossággal végezte el ezt az összehasonlítást, amit ti

egészen pontosan nem 'tudtatok elvégezni s kiszámította, hogya

• kÖTvona l.épen 3 '14-szor hossza bb, mini ~~gya na zon kÖT á tm,ér ője.



Meg tudjátok-e mérni pontosan a körvonalat? (Nem.) Hát a kör

átmérőjét? (Azt igen.) És? (A kör átmérőjének a hosszát 3'14-szor

veszem.) Ugy van! Ezt a 3'14-ot Ludolf nevérőlqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALudolf-féle szám-

na k nevezik, Miután ezt most már tudjátok, ezentúl szét kell-e
szedni a hengert, hogyakörlap körvonalának hosszát kíszámít-

sátok? Mi már tudjuk, hogy ami nem egészen pontos mérésünk

szerint a henger körlapjának körvonala 15 cm. Próbáljuk meg,

hogy az uj .számitásszerint is annyi lesz-e? Ez fogja megmutatni,

hogy helyes-e az uj számítás? Természetesen miután a mi máré-

sünk nem tökéletes pontosságu, az eredmény sem egészen ugyanez,

de igen közel kell hozzá járnia, Hogyan számítod ki?IHGFEDCBA(Az átmérő

hosszuságát 3'14-szor veszem.) Végezd!

I 4'8 X 3'14

192

48

144

15'072

Mi az eredmény? (15 cm. és még 7 század centiméter.) A

mérésünk szerint pedig mennyi volt? (15ONMLKJIHGFEDCBAcm .) Tehát a méréseink
majdnem egészen pontosak voltak, mert a külőnbség igazán el-

enyésző csekély. '

Ezek alapján azt kérdem: bármekkora kör kerületét akar-

játok kiszámítani, hogyan jártok el? (Megmérjük a kör átmérő-

jét s az 3'14-szor vesszük.)

Ill. Begya koTlá s.

a ) Yiesea iér é« a 1?Toblém'r ihozs a nna k megoldá sa .

Mi volt a mi megoldandó feladatunk? (Mennyi virágpalán-

tára van szükségünk ennél a felrajzolt köralaku virágágynál, ha

azokat 10 cm.-es távolságra ültetjük.) Mire vagytok először

kiváncsiak?(Milyen hosszu a körvonal?) Az előbb tanultak alap-

ján számít-sátok ki. (Megmérjük előbb az átmérőjét.) Helyes. Mek-

kora? (12 'dm. Ezt 3'14-szor kell venni.) Ugy van, végezzétek!

12 X 3'14

48

12

36

37'68 dm.

I
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Hány cm. ez? (376 cm. és Sinm.) Tehát hány palánta fér el
ezen a körvonalon? (Ahány 10 cÍn:-es távolságunk van.)ONMLKJIHGFEDCBAU gy

van! Számítsátok ki!

376·8 : 10 = 37·68

(Tehát azon kőralaku virágágy kerületén 10 cm.-es tá~ol-

sághan iiltetv«IHGFEDCBA3r virágpalánta fér el s még fennmarad 68 mrn.

távolság. A vége felé tehát kissé ritkább an kell ültetni.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Mér -ésgya koTla iok.

Amig a másik osztállval dolgozom, számitsátok ki a kővet-

kezőt. Gondoljátok, hogy kovácsmesterek vagytok. A kerékgyártó

több egyenlő nagyságu kereket hoz hozzátok vasalás végett. Min-

denik kerék olyan nagyságu köralaku, amelynek sugara 4 dm.

(Azonnal lerajzoltatom a nevezett kőrt kisebbitett arányban, ugy

hogy: 1 dm. = ' 1 cm.) Nektek előre tudnotok kell; hogy mily
hosszuságu vasabroncsr-a van szükségtok vasalásker. Számítsátok

ki tehát, hogy milyen hosszu vasabroncs szükséges minden kerék
megvasalásához.

(A példa megértetése után mégegyszer utalok a kőr kerü-
letének kiszámításí módiára, melv után megindítom a munkát s
más osztályt veszek át.) ,

u. A.

\
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