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A II. osztály nyelvtanmeséi. 

1. mese. A n y e l v t a n t i i n d é r . 
Ti még nem tanultatok nyelvtant, de írni már tanultatok. 

Bizonyára van köztetek olyan is, aki szépen, hiba nélkül ír, de 
lesz olyan is, akinek tele van az irkája hibával. Aztán, ha a 
tanítónéni vörös tintával javítja ki, akkor tele van a füzete vörös-
sel és az nagyon szomorú. 

Nohát volt egyszer egy Jancsi, aki nem jól figyelt a nyelv-
tanra és akinek a füzete telis-tele volt javítással, a tanítónénitől 
pedig mindig kikapott. 

Egy délután megint egyszer elfelejtkezett a nyelvtanleckéjé-
ről. Egész délután játszott, aztán estefelé eszébe jutott a fel-
adata: gyorsan összecsapta és lefeküdt aludni. 

Álmában azonban szorongó érzés fogta el. Ugy érezte, mintha 
az egész osztály nyelvtankönyvei és füzetei a mellére nehezedtek 
volna. Egy egész torony emelkedett föléje. Azok tetejében állt 
egy nagy üveg fekete s egy másik üveg vörös tinta. Az a vörös 
tinta, amelyikkel az ő füzete volt telis-tele. 

Jancsi nyöszörgött a teher alatt, s bár alig mert lélegzeni, 
a könyvek ledőltek, a tinta kiömlött s ágya mellett egy vörös 
tintató keletkezett. A tóból pedig egy tündér emelkedett ki. 

«Ki vagy te szép tündér'» kérdezte bátortalanul Jancsi. 



u 
«Én a nyelvtan tündére vagyok.» 
«Hogy lehet az, hogy a csúnya nyelvtannak ilyen szépséges 

szép tündére legyen?» 
«Oh, nyelvország nagyon szép, 

ha akarod elvezetlek és megmuta-
tom neked s akkor majd te is sze-
retni fogod. De hosszú út visz oda. 
Előbb el kell jönnöd velem az élet-
telen tárgyak országába,» 

S avval már vonszolta is maga 
után a csodálkozó kis fiut. 

Hamar eljutottak az élettelen 
tárgyak országába. Az élettelen tárgyak országában volt minden 
tárgy. Körülnézett a fiúcska, eleinte nagyon érdekelte, de aztán 
rossz érzés fogta el. A síri csend nyomasztóan hatott rá s kérte 
a tündért, hogy vezesse tovább. 

S a tündér elment vele az élők országába, még pedig először 
a növények tartományába. 

Oh az gyönyörű volt. Szebbnél-szebb színek! s milyen illa-
tok! . . . De hang ott se hangzott. 

S a kis fiúnak ott se volt maradása, 
Az állatok tartománya annál hangosabb volt. Ki-ki-ri-ki! 

Bú! bú! Vau-vau! és ezernyi változatú üvöltés és fütty, csaholás 
és sziszegés érte Jancsika fülét, 

«Na», — szólt a tündér nevetve, — «most már csak meg 
vagy elégedve, kis fiam?» 

«Hogy lennék jó tündér, mikor majd megsiketülök, de mégse 
értek egy hangot se; nem vezetnél el, szépen kérlek, az értelmes 
beszéd tartományába?» 

«Ha figyelmes leszel holnap a nyelvtanórán, megteszem a 
kedvedért. De most már kukorékolt a kakas, nekem nincs többé 
maradásom.» 
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Evvel eltűnt a tündér, Jancsika pedig felébredt. 
E l k é p z e l j ü k , hogy mi is eljutottunk volna az «élettelen 

tárgyak», a «növények», az «állatok országába». Mi mindent lát-
tunk volna? 

Begyakorló játék. Lásd: Kitalálósdi (főnév előkészítés). A 
kérdés formái ezúttal ezek: Élettelen tárgy vagy, vagy élő lény? 

Ha élő lény: Növény vagy? 
Állat vagy? 

, 1 Személy vagy? 

1. §. írásbeli feldolgozás és rajz. Csak ehelyütt említem, de 
az egész feldolgozandó anyagra értendő, hogy a gyermekek a 
mesét illusztrálják. Mondanom se kell, hogy az e könyvben sze-

replő rajzok mind nyelvtanmese füzetek rajzai. Nem egy nyelv-
tanmese különben eljátszásra is alkalmas. 

A képeket magyarázó szöveg egész rövid lehet, ehelyütt pl. 
egyszerűen a képek címe*: «Élő lények országa» stb. 

2. §. A beszédről. Mondatok. Ki tudja az állati hangokat utá-
nozni? Beszélnek-e az állatok? Még az apró gyermekek se! Ha 
a kis baba éhes, sír, de ha szorítja valami, akkor is sír. Anyja 
segíteni akar, de nem tudja mi a baja. Miért? Miért nem tudja 
mire gondol a baba? 

Hát ha egy süketnéma gyermek akarja megérttetni magát? 
Próbáljuk meg szavak nélkül megérttetni, hogy mit kívánunk? 
Félreértések keletkeznek. És ha beszélünk? Akkor megértjük, 
hogy mit gondol a másik. 

így és hasonló módon vezetjük le, hogy mi a beszéd, míg a 
gyermekek maguk meghatározzák. 

A következtetés levonása az egész tanítás lényege, amelyik 


