
dorfalvi iskola még elég közel van, bár ez is eléri a 3 kilométert. 
A tanyavilágban azért nehéz tehát az iskoláztatásamért messze 
vannak az iskolák. Különösen télen ütközik nagy nehézségekbe. 
Mivel nincsenek mindenütt jó országiak, a járművekkel való 
közlekedés nem mindenütt lehetséges. A téli zord napokkal kell 
megküzdeni annak a tanyán élő gyermeknek, aki tanulni akar. 

Közli: Udvarhelyi (Kendoff) Károly 

Mennyiségfan. 

Á téglalapé test és téglalap. 

Tanítás a polgári fúiskola I. osztályában. A tanév 11 mértani órája. 

Megjegyzések. A most közölt óravázlatot megelőzőleg a polgári iskola I. 
osztályában a következő 10 tételt tárgyaltuk: 1. óra. A tanulók geometriai 
taneszközeinek megvizsgálása. Mérések a tanteremben. 2. óra. Test, lap, vonal, 
pont. 3. óra. A szakasz, a sugár, az egyenes, i. óra. Törött, görbe és vegyes 
vonal. 5. óra. Vízszintes, — függőleges síkok és egyenesek. 6. óra. A derékszög. 
Merőleges egyenesek. 7. óra. A párhuzamos egyenesek. 8. óra. Az eddig ta-
nultak összefoglalása. 9. óra. A szimmetria. 10. óra. A kocka. A négyzet. 

A tárgyalás szellemében az ú. n. fuzionisták geometriai elveit követjük, 
amennyiben a síkbeli geometriai alakokat a Tehetőséghez képest mindig szte-
reometriai alakzatokról absztraháljuk. 

Mutassunk be a tanulóknak egy építő téglát, valamelyik 
tanulónak a tolltartóját, egy vastagabb tankönyvet. 

Hasonlítsuk össze a három testet anyaguk szerint. Az egyik 
anyaga: téglaanyag (égetett vályog), a másiké fa, a harmadiké 
puhább és keményebb papiros. 

Színük szerint: az első téglavörös, a második sárga, a har-
madik szürke. 

Súlyuk szerint: legkönnyebb a könyv, a tolltartó nehezebb, 
legsúlyosabb a tégla. 

A bemutatott tárgyak: 1. anyaguk szerint, 2. színük szerint, 
3. súlyuk szerint különböznek egymástól. 

Hasonlít-e mégis valamiben egymáshoz a három test? Igen, 
mert bár nagyságuk is különbözik egymástól, alakjaikban nagy 
hasonlóság van. Valamennyien a tégla alakjához hasonló alakot 
mutatnak. Az ilyen alakú testeket, éppen a tégláról elnevezve, 
téglaalakú testeknek nevezzük. 

Most vegyük közelebbi vizsgálat alá az építő téglát, melyet 
legnagyobb lapjával az asztalra, vagy még inkább egy szemlél-
tető állványra helyeztünk. 
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írjuk le. 
A téglaalakú testet hat lap határolja. Alaplap, fedőlap, és 

négy oldallap. Az oldallapokat mellső-, hátsó-, baloldali, illetve 
jobboldali névén említjük. 

Számoljuk meg a tégla éleit. A téglaalakú testnek tizenkét 
éle van. Az élek közül négy alapél, négy fedőéi és négy oldalél. 
A téglaalakú testnek négy alapéle, négy fedőéle és négy oldaléle 
van. Számoljuk meg a test csúcsait. A téglaalakú testnek nyolc 
csúcsa van. Minden csúcsban három él és három lap metszi egy-
mást. 

Lapjai síklapok. A téglaalakú test síklapú, azaz szögletes 
test. Az asztallapjára helyezett téglának két vízszintes helyzetű, 
négy függőleges helyzetű lapja van. A lapok közül a szemben 
fekvő két:két lap párhuzamos, a két egymásmelleit fekvő lap 
merőleges egymásra. 

A téglaalakú test egyik (pl. alsó bal) csúcsából ceruzánk 
hegyét három irányban mozgathatom tovább. 

A téglaalakú testnek három kiterjedése van: hosszúsága, 
szélessége és vastagsága. 

Mérjük meg a tégla egyik csúcsában összeérő három él hosz-
szúságát. A mérések eredményeül 29 cm-t, 14 cm-t és 6.5 cm-t 
kaptunk. (Az ú. n. normáltégla méreteit.) 

Most rajzszeggel szegezzünk egy nagyobb papírlapot a táb-
lára. Szerkesszük meg a tégla legnagyobb lapját. 

Húzzunk meg a papíron vastag irónnal egy vízszintes fekvésű egyenest. 
Mérjünk rá 29 cm-t. Az egyenes két végpontja A és B. A kapott. pontokban 
derékszögű háromszögű vonalzónk segítségével két merőlegest emelünk. A me-
rőlegesekre rámérünk 14—14 cm-t. C és D pontokat kapjuk. C és D pontokat 
kössük össze, mérjük meg a kapott CD szakasz hosszát. Derékszögű három-
szögű vonalzó segítségével mutassuk meg, hogy a C és D pontokban is 
derékszögek vannak. 

Vegyük le a papirost a tábláról. Ollóval vágjuk ki. 
Most mutassuk fel a téglaalakú testnek másik kettő, előre 

kivágott lapját. Mondassuk el a tanulókkal, hogy ezeket a lapo-
kat szerkesztéssel hogyan kellett előállítani. 

Az így kapott lapok neve téglalap. 
A téglalapnak négy oldala van, az oldalak közül a szemközt 

fekvő oldalak egyenlők, az egymás méllett lévők különbözők. 
A téglalapnak négy derékszöge van. Téglalapnak azt a négyszö-
get nevezzük, melynek szembenfekoő oldalai egyenlők, egymás 
mellett fekvő oldalai különbözők, szögei pedig derékszögek. 

Mondjuk el sorban a felmutatott három téglelep oldalainak 
méreteit (29, 14; 29, 6.5; 14, 6.5). 

A szerkesztés szerint a téglalap egymás mellett fekvő oldalai 
merőlegesek egymásra, a szembenfekvő oldalak pedig párhuza-
mosak. (Mert az egyenesek között lévő két merőleges hossza' 
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¡egyenlő.) A téglalap párhuzamos oldalai egyenlők, egymásra me-
rőleges oldalai különbözők. 

A kivágott téglalapokat tegyük most sorban az ásztallapra 
helyezett tépla lapjaira. A téglaalakú test határlapjai téglalapok, 
.azért az ilyen alakú testeket téglalapú testeknek nevezhetjük. 
A téglalapú testet hat téglalap határolja. A lapok nagyságra néz-
ve háromfélék. A szemközt fekvő lapok egybevágók. 

Ha a test egyik lapjával az állványon fekszik, akkor az 
élek közül nyolc vízszintes, négy függőleges helyzetű. A testen 
négy-négy egyirányú él párhuzamos. A téglalapú test bármely 
csúcspontjában három különböző hosszúságú él jön össze. Ezek 
az élek merőlegesek egymásra. A téglalapú testnek három kiter-
jedése különböző. ' .\ 

A téglalapú test, mint használati (célszerűségi) forma igen elterjedt. Tan-
termünkben a szekrények, a tanári asztal, a dobogó, a tábla, a képkeretek, a 
homokasztal felső része, tolltartónk, tankönyveink mind téglalapú testek. 
Rendesen ilyen alakúak a lakásokban elhelyezett szekrények és egyébb beren-
dezési tárgyak is. Az épületfalak, a tégla, a lépcsőfokok, a kémények, a hidak 
pillérei, az ajtók, ablakok, a gerendák, a medencék és gödrök szintén ilyen 
alakot formálnak. A gyufásskatulya, ládák, pléh- és papírdobozok, szerszámok 
s még igen sok használati tárgy legtöbbször szintén ilyen alakot mutatnak. 
Fentiek részint tömör, részint üres testek. Alakjuk célszerű, mert a tömör 
téglalapú testek könnyen elhelyezhetők; illetőleg kezelhetők. Az üreges tes-
tekben pedig egyes tárgyak és anyagok könnyen és célszerűen ehelyezhetők. 

A téglalapú testek mint díszitőformák csak ritkábban, rendesen kisebb 
alakban, egyes szekrényeken, ajtókon és bútorokon fordulnak elő. A téglalapú 
test tehát elsősorban mint használati (célszerűségi) forma hasznos és figye-
lemre méltó. Mint természeti forma (ásvány-alak) pedig alig jön tekintetbe. 

Most rajzoljuk le a papírból kivágott téglalapokat füze-
tünkbe. A rajzolást kisebbített méretben kell végeznünk. A ki-
sebbítés mértéke legyen 1:5. A három különböző nagyságú lap 
közül rajzoljuk le először az egyik, azután a másik, majd a har-
madik alakot. 

(A kisebbítés szerint, az alsó és felső lap méretei 5.8 cm és 2.8 cm; a 
mellső és hátsó lapé 5.8 cm és 1.3 cm; a bal- és jobboldali lapé 1.3 cm és 2.8 
cm lesznek. Az ábrák lerajzolását mi mellőztük.) 

Rajzoljuk le most tolltartónk felső lapját. (A rajzot mi mel-
lőztük.) A kisebbítés mértéke 1:2. Betűzzük meg. (A, B, C, D 
téglalap.) Nevezzük meg az oldalakat, csúcsokat, szögeket, Húz-
zuk meg a téglalap két átlóját. Mérjük meg az átlókat. Az átlók 
egyenlő hosszúságúak. (AC=BD.) A két átló O pontban metszi 
egymást. Méréssel meggyőződhetünk, hogy átlók felezik egy-
mást, az 0 pont a négy csúcstól egyenlő távolságra van. (AO = 
BO = CO=DO.) Derékszögű háromszögű vonazónk segítségével 
meggyőződhetünk, hogy az O csúcsnál lévő szögek közül kettő 
a derékszögnél nagyobb, kettő pedig kisebb, E szerint az átlók 
nem állanak merőlegesen egymásra. A téglalapnak két egyenlő 
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átlója van, melyek felezik egymást, de nem állanak merőlegesen 
egymásra. 

A téglalap a leggyakoribb mértani alak, környezetünkben lépten-nyomon 
előfordul. Háztelkek, kertek, szántóföldek a legtöbbször téglalap alakúak. Az 
ilyen telkeken legcélszerűbb az építkezés, a kertek, szántóföldek megmívelése 
(szántás, vetés, boronálás, hengerelés, kaszálás) a téglalapalakú földeken a leg-
könnyebb, időben és pénzben a legtakarékosabb. Az útak szintén Ilyen ala-
kúak, rajtuk a közlekedés így a legegyszerűbb, a legáttekinthetőbb. Az épüle-
tek helyiségei, a folyosók, az udvarok, terek, téplalapalakúak. A bútorok el-
helyezése a téglalapalakú szobákban a legkönnyebb és legcélszerűbb. Díszítő 
formának tetszetősebb a négyzetnél, mert két különböző hosszúságú oldala 
van. Ilyen formában az épületek falain, a szekrényeken, az ajtókon, ablako-
kon, bútordarabokon, a kerítésrácsokon, szőnyegeken, kézimunkákon, stb. ren-
desen, mint szegélyminta (fejléc) fordul elő. 

(Jegyzet. Az ábrák és az alábúzott folytonos szövegek a tanulók füzet-
jébe is bekerülnek.) 

Házi feladat. 1. Megmérjük falitáblánk hosszúságát és szé-
lességét. A hosszúságot 1 méter 60 cm-nek, szélességét i méter 
20 cm-nek találjuk. Rajzóljuk le falitáblánk lapját füzetünkben 
1:20 szerinti kisebbítésben. Színes papírból vágjunk ki egyszerre 
négy egybevágó alakot. Ragasszuk be a füzetünkbe ezt a négy 
alakot úgy, hogy az egyik hosszabbik oldala vízszintes, a másiké 
függélyes helyzetben legyen, továbbá úgy, hogy az egyik alul 
balra, a másik jobbra dűljön. A téglalapokon az átlókat jelöljük 
meg másszínű csíkokkal. Az idomokat betűzzük meg. 

2. 8, 5, 2.5 cm-es hegyes fapálcikákból és puhított borsósze-
mekből (vagy plasztilin gömböcskékből) formáljanak a tanulók 
téglalapú testet. Néhányat tegyünk el iskolai múzeumunk ré-
szére. 

Kratofil Dezső 

Természetrajz. 
A káposztalepke. 

Tanítás a polgári iskota II, osztályában. 

Szemléltető eszközök: 
A tanulók részére: Nyáron gyűjtött, összehajtott szárnyú, 

szárított lepkék (a tanítási órát megelőző délutánon, itatóspapír 
közé téve, nedves homokba helyezendők, hogy megpuhuljanak). 

A tanár részére: A már megismert bogarak gombostűre 
szúrva, lepkegyűjtemény, a pikkelyesszárny szerkezetét feltün-
tető papírmunka, mikroszkópi készítmény a lepke szárnyáról, 
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