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Szövegértés „A” – írás Vi. 1.

WAldoRf ÍRÁS-olvASÁS 
tAnÍtÁS

FOrMArAjZ i. – EGYENESEK éS GÖrBéK
Út a nyomtatott nagybetűk írásához

készítették:  
Bakonyi Katalin és Kulcsár Gábor
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moDUlleÍráS

A modul célja A formarajz célja, hogy felébressze a gyerekek formaérzékét, és fejlessze a 
térérzéküket. Kezdetben ez sok mozgást jelent a gyerekek számára: egyszerű 
egyenes és görbe vonalak meg- és átélését mozgással, majd rajzzal.
Ezzel segíthetjük, támogathatjuk az írás előkészítését nagymozgással, majd 
finomabb mozgásokkal. Fejleszthetjük közben a térérzéket, a testérzékelést 
(jobb- és baloldaliság, alul-felül), sőt egyensúlyérzéküket is. Utóbbiak 
különösen fontosak azoknak a gyerekeknek, akik valamilyen hátránnyal 
érkeznek az iskolába.

Időkeret 6–8 évesek

Ajánlott korosztály Ujjgyakorlatok, fonaljáték, kötés (lásd az Alapozás VI., VII., VIII. modul-
jait), tájékozódási gyakorlatok

Modulkapcsolódási pontok Tágabb környezetben: 
– énkép, önismeret
– testi és lelki egészség
– szociális kompetenciák

Szűkebb környezetben:
– szövegalkotás
– szövegértés
– íráshasználat

A képességfejlesztés fókuszai A formarajz fejleszti:
–  a formaérzék kialakítását, a formáknak a mozgás és a belső átélés segít-

ségével történő tudatosítását, a finommozgást
– a térbeli és síkbeli tájékozódás képességét
– a figyelem és összpontosítás erősítését
– az arányérzéket
– az írásbeli munkák formai keretének megalapozását

peDagógiai háttér

Elsősorban frontális osztálymunkában zajlik a formarajzolás, de a mozgásnál és a mozgás, rajzolás előkészí-
tésénél lehet kisebb csoportokban, párokban is dolgozni.

Miután fontos a füzetmunka, ehhez megfelelő lehetőséget kell biztosítanunk: hely, idő, csend.
Kívánatos, hogy a mellékletben megadott formákon kívül mindenki kitaláljon az adott osztálynak, sőt egyes 

gyerekeknek megfelelő rajzokat.
A forma rajzolásán túl, fektessünk hangsúlyt a háttér színezésére is, ez szintén bírjon jelentőséggel.
A mozgás és a gyakorlás által élhessék át, figyelhessék meg, hogy az egyes vonalak, ívek különböző nagysá-

gúak.
A rajzolás öröme, izgalma változatlanul megmaradhasson, miközben egyre nehezebb, bonyolultabb a for-

ma. Ne felejtsük el, hogy mindez a későbbi alaposabb és pontosabb írást készíti elő.
A szép elrendezés, a háttér jelentősége szintén a későbbi munkák esztétikai megjelenítését segíti és készíti 

elő.
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A közösen végzett mozgások nagy figyelmet és fegyelmet követelnek, erre leginkább egymást tudják figyel-
meztetni, illetve segíteni a gyerekek.

Még fontosabbá válik a füzetmunka. Hagyjunk rá kellő időt, teret és megfelelő csendet. Adjunk lehetőséget, 
hogy a gyerekek egymás füzetét, munkáját megnézhessék, hogy így tanuljanak, és értékeljék saját rajzaikat is. 
Lényeges, hogy egymás munkájában is megtalálhassák azt, ami abban a rajzban szép és jó, amitől a sajátjuk is 
pontosabb és szebb lehet.

Lehetőleg minden munkára reagáljunk, ítéletalkotás nélkül.
Adjunk lehetőséget a javításra.

Ajánlott irodalom
Carlgren, Frans–Klingborg, Arne: A formarajzolásról. In: Szabadságra nevelés. „Török Sándor” Waldorf-pedagógiai Alapítvány, 

Solymár – Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő, 1999, 60–67. o.
Kulcsár Gábor: A formarajz. In: Az írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában. Közoktatás-fejlsztési és Pedagógus-továbbképzési 

Kht. Budapest, 2004, 41–45. o.
Kutzli, Rudolf: Az eleven formarajz – a kreativitás fejlesztésének forrása (kézirat)

Az egyenes és a görbe vonal bevezetésének a célja, hogy a gyerekek tapasztalatot szerezzenek az egyenes és 
görbe vonalak közti jellemző különbségről mind a mozgásban (a testükön keresztül), mind a rajzolás által. A 
tanár a táblára rajzolja a formákat. (Példákat lásd a mellékletben.) Ezek kezdetben egyszerű egyenes és görbe 
vonalak, az egyik piros, a másik kék színű. A formákat a gyerekek utánzással lemozogják, „lejárják”. Erre vagy 
a teremben, vagy a folyosón, udvaron találhatunk helyet. A mozgást végezhetjük közösen, kézen fogva, vagy 
kisebb csoportokban, sőt egyedül is. Biztathatjuk őket, hogy akár becsukott szemmel is járhatnak.  Lényeges, 
hogy mozgás közben minél nagyobb átéléssel éljék meg a formát, és saját mozgásukat a térben.  Mindezt után-
zással teszik, anélkül hogy túlzottan elmagyaráznánk nekik, mi a dolguk, hiszen ez tapasztalatszerzés. Ki lehet 
találni az egyeneshez és a görbéhez valamilyen történetet, vagy a természetből vehetünk példákat (nádszálak, 
szivárvány). Természetes, hogy közben a gyerekek beszélnek, örülnek a mozgásnak – ezt az élményt hagyjuk 
is meg nekik.

A térbeli tájékozódás után a síkbeli tájékozódás megélése következhet. Ugyanazt a formát lerajzolják a gye-
rekek homokba, lisztbe, levegőbe, egymás hátára, tenyerébe, a táblára vizes szivaccsal. Valamilyen termésből 
ki is rakhatják. Ismét ne adjunk ehhez túl sok magyarázatot, instrukciót, bízhatunk az elsősök utánzókész-
ségében.

A rajzolás első lépése következik. Ismét dolgozhatunk párokban, csoportokban. Nagy csomagolópapírra raj-
zoltatjuk a gyerekeket vastag krétával, fontos, hogy minél nagyobb formákat írjanak. Jó, ha egymás vonalait 
akár többször is áthúzzák. A csomagolópapírokat leteríthetjük a földre, vagy ráhelyezhetjük az összetolt pa-
dokra, vagy akár a táblára is rátűzhetjük.

Mindezek után rajzolnak a gyerekek a füzetbe. A füzet nagyalakú, sima vázlatfüzet legyen. A formát a táb-
láról másolják le. Fontos, hogy a gyerekek már a munkák elején megszokják, hogy vastag krétájukkal a füzet 
szélére margót, keretet rajzoljanak. Segítjük őket ezzel, hogy jobban tájékozódjanak a lapon, és esztétikusabb 
is lesz így munkájuk. Míg az eddigiekben nem bántuk, hogy a gyerekek zajban mozogjanak, rajzoljanak, a 
füzetmunkánál jó, ha már kezdetben hozzászoknak, hogy egyedül, csendben dolgozzanak.

A mellékletben található példákon kívül számtalan formát lehet kitalálni, mindig az osztály, sőt egy-egy gye-
rek számára is. Végtelen játéka van a formák kitalálásának.

Sima, egyszínű tábla; jó minőségű táblakréta: kék, piros, sárga. Homok, liszt, termények. Csomagolópapírok. 

értékeléS

a tevékenySég menete
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alkalmazott eSzközök

Vastag kréta. 

Pedagógiai ajánlásként jónak tartanánk, ha a Waldorf-iskolákban már hosszú évtizedek óta alkalmazott és a 
gyermekek kézfelépítéséhez a kisiskolás korban leginkább illeszkedő méhviasz téglácskák jelennének meg a 
formarajzot modulként választó pedagógusok osztályaiban. Mivel a méhviasz kréták ára magasabb a hagyo-
mányos – de sokkal gyengébb minőségű – zsírkrétáknál, így alapkészletként elfogadhatónak tartanánk, ha 
minden formarajzot gyakorló gyermek kézbe foghatna egy méhviasz krétát, amely azt jelenti, hogy egy-egy 
adott osztálylétszámnak megfelelő, de az alapszíneket – piros, kék, sárga – egyforma mértékben tartalmazó 
készlettel rendelkezzenek az iskolák.

 Nagyalakú, vastag, sima füzet, ún. vázlatfüzet.
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mellékletek
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Szövegértés „A” – írás Vi. 2.

WAldoRf ÍRÁS-olvASÁS 
tAnÍtÁS

FOrMArAjZ ii. – EGYENESEK éS GÖrBéK
Út a nyomtatott kisbetűk írásához

készítették:  
Bakonyi Katalin és Kulcsár Gábor
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moDUlleÍráS

A modul célja A második formarajz modulnál is változatlanul a gyerekek tér- és for-
maérzékének a fejlesztése a fontos.
A nyomtatott kisbetűk nagyságban különböznek egymástól: egyik magasabb-
ra, másik mélyebbre nyúlik. Ennek meg- és átélését szintén a mozgásból 
indítjuk el, olyan formák, vonalak segítségével, ahol e különbségek meg-
valósíthatók. 
Egyre nagyobb súlyt kap az írásbeli munka, melyben a formák rajzolása és 
a háttér színezése is jelentőssé válik.

Időkeret 6 héten keresztül heti 2 x 20–25 perc

Ajánlott korosztály 6–8 évesek

Modulkapcsolódási pontok Ujjgyakorlatok, fonaljáték, kötés (lásd az Alapozás VI., VII., VIII. modul-
jait), tájékozódási gyakorlatok

A képességfejlesztés fókuszai A formarajz fejleszti:
–  a formaérzék kialakítását, a formáknak a mozgás és a belső átélés segít-

ségével történő tudatosítását, a finommozgást
– a térbeli és síkbeli tájékozódás képességét
– a figyelem és összpontosítás erősítését
– az arányérzéket
– az írásbeli munkák formai keretének megalapozását

peDagógiai háttér

Elsősorban frontális osztálymunkában zajlik a formarajzolás, de a mozgásnál és a mozgás, rajzolás előkészí-
tésénél lehet kisebb csoportokban, párokban is dolgozni.

Miután fontos a füzetmunka, ehhez megfelelő lehetőséget kell biztosítanunk: hely, idő, csend.
Változatlanul kívánatos, hogy a mellékletben megadott formákon kívül mindenki kitaláljon az adott osztály-

nak, sőt egyes gyerekeknek megfelelő rajzokat.
A forma rajzolásán túl fektessünk hangsúlyt a háttér színezésére is, ez szintén bírjon jelentőséggel.
A vastag zsírkrétáról áttérhetünk a vastag ceruzával való rajzolásra. Ez lehet postairón vagy háromoldalú 

ceruza is. A rajzok, formák nagysága ugyanakkor még ne változzon meg.
A gyerekek mozgáson és a gyakorláson keresztül élhessék át, figyelhessék meg, hogy az egyes vonalak, ívek 

különböző nagyságúak.
A rajzolás öröme, izgalma változatlanul megmaradhasson, miközben egyre nehezebb, bonyolultabb a for-

ma. Ne felejtsük el, hogy mindez a későbbi alaposabb és pontosabb írást készíti elő.
A szép elrendezés, a háttér jelentősége szintén a későbbi munkák esztétikai megjelenítését segíti és készíti 

elő.
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A közösen végzett mozgások nagy figyelmet és fegyelmet követelnek, erre leginkább egymást tudják figyel-
meztetni, illetve segíteni a gyerekek.

Még fontosabbá válik a füzetmunka. Hagyjunk rá kellő időt, teret, és megfelelő csendet. Adjunk lehetőséget, 
hogy a gyerekek egymás füzetét, munkáját megnézhessék, hogy így tanuljanak, és értékeljék saját rajzaikat is. 
Lényeges, hogy egymás munkájában is megtalálhassák azt, ami abban a rajzban szép és jó, amitől a sajátjuk is 
pontosabb és szebb lehet.

Lehetőleg minden munkára reagáljunk, változatlanul ítéletalkotás nélkül.
Adjunk lehetőséget a javításra.

Ajánlott irodalom
Carlgren, Frans–Klingborg, Arne: A formarajzolásról. In: Szabadságra nevelés. „Török Sándor” Waldorf-pedagógiai Alapítvány, 

Solymár – Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő, 1999, 60–67. o.
Kulcsár Gábor: A formarajz. In: Az írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában. Közoktatás-fejlsztési és Pedagógus-továbbképzési 

Kht. Budapest, 2004, 75–77. o.
Kutzli, Rudolf: Az eleven formarajz – a kreativitás fejlesztésének forrása (kézirat)

Ennél az egységnél is a gyerekek tér- és formaérzékének fejlesztése a fontos. A formarajzok kitalálásánál 
arra figyeljünk, hogy átélhetővé váljanak, mivel egyes vonalak lejjebb, mások magasabbra nyúlnak, ahogyan 
azt a nyomtatott kisbetűknél is megfigyelhetjük majd. (Példákat lásd a mellékletben.) A folyamat itt is azzal 
kezdődik, hogy a tanár a táblára felrajzolja a formát jó nagyban, színes krétával. Ezeket a formákat is először 
„lejárják” a gyerekek. Erre alkalmas az osztályterem egy része, de kimehetünk a folyosóra és az udvarra is. 
Ügyelnünk kell arra, hogy kellő tere legyen a különböző hosszúságok lejárásának. Itt már az utánzás nagyobb 
figyelmet igényel a gyerekektől, biztosítsunk lehetőséget és időt, hogy akiknek ez jobban és gyorsabban megy, 
tudjanak a többieknek segíteni: legyenek egymás mellett, fogják egymás kezét, sőt vezethetik egymást be-
hunyt szemmel is. Amennyire ez lehetséges, minél kevesebb instrukciót adjunk.

A következőkben a formát lerajzoltatjuk a levegőbe, esetleg földbe, homokba, lisztbe, egymás hátára, tenye-
rébe, vizes szivaccsal a táblára, ujjal a pad lapjára. 

Nagy csomagolólapok kerülhetnek elő, amelyeket a földre, az összetolt padokra vagy akár a táblára helye-
zünk. Dolgozhatnak a gyerekek párokban vagy 4–6 fős csoportokban. Lényeges az, hogy mindenkinek legyen 
bőven lehetősége rajzolni. Jó nagyban, vastag krétával rajzolnak a gyerekek, egymás vonalait is átrajzolva. 
Adjunk a közös munkára elég időt, hogy minél jobban élvezhessék. Akiknek nehezebben megy, azokat kihív-
hatjuk a táblához, és átrajzolhatják táblakrétával a tanár által rajzolt formát, akár többször is.

Végül a füzetbe a gyerekek egyedül, önállóan és minél nagyobb csendben dolgozzanak. A füzet változat-
lanul nagyalakú, sima vázlatfüzet legyen. A munkát a vastag krétával megrajzolt kerettel (margó) kezdjük. A 
háromféle nagyságú vonalhoz adhatunk segítséget is: például vannak vonalak, amelyek csak a földszinten 
húzódnak, de vannak, amelyek a pincébe nyúlnak le, míg mások felérnek a padlásig. (Példák a mellékletben 
találhatók.) Ne siessenek a gyerekek a rajzolással, legyen fontos a forma pontossága is, de egyre jelentősebb 
lehet a háttér, és az egész rajz színezése is. Ebben a fázisban valamikor áttérhetünk a vastag krétával való rajzo-
lástól a vastag színes ceruzával való rajzolásra, az ún. postairónra vagy a háromoldalú ceruzára.

A formák variálásának lehetősége itt is határtalan, alkalmazkodjunk az osztályhoz, találjunk ki minél izgal-
masabb, de nem túl bonyolult formákat.

értékeléS

a tevékenySég menete
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Egyszínű, sima tábla; két-háromféle színű táblakréta. Homok, liszt. Csomagolópapírok, vastag kréták. 

Pedagógiai ajánlásként jónak tartanánk, ha a Waldorf-iskolákban már hosszú évtizedek óta alkalmazott és a 
gyermekek kézfelépítéséhez a kisiskolás korban leginkább illeszkedő méhviasz téglácskák jelennének meg a 
formarajzot modulként választó pedagógusok osztályaiban. Mivel a méhviasz kréták ára magasabb a hagyo-
mányos – de sokkal gyengébb minőségű – zsírkrétáknál, így alapkészletként elfogadhatónak tartanánk, ha 
minden formarajzot gyakorló gyermek kézbe foghatna egy méhviasz krétát, amely azt jelenti, hogy egy-egy 
adott osztálylétszámnak megfelelő, de az alapszíneket – piros, kék, sárga – egyforma mértékben tartalmazó 
készlettel rendelkezzenek az iskolák.

Nagyalakú, sima vázlatfüzet. Postairón vagy háromoldalú vastag színes ceruza: piros és kék.

alkalmazott eSzközök
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mellékletek
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Szövegértés „A” – írás Vi. 3.

WAldoRf ÍRÁS-olvASÁS 
tAnÍtÁS

FOrMArAjZ iii. 
A folyóírás bevezetésének megalapozása  

a folyamatos formák  
és a betűelemek rajzolásával 

készítették:  
Bakonyi Katalin és Kulcsár Gábor
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moDUlleÍráS

A modul célja Mivel a folyamatos írás módja a nyomtatott betűk írásától lényegesen kü-
lönbözik, ezért a formarajz segítségével megteremthetjük a folyóírás elsajá-
tításához szükséges alapvető készségeket. 
Ennek a tevékenységnek a keretében a folyamatos formák mozgásának tér-
beli és síkbeli végigkövetésével és megrajzolásával foglalkozunk. A folya-
matos formák segítik az íráshoz szükséges könnyed és szabad vonalveze-
tést, megmutatják és rögzítik az írás irányát; úgy, hogy az általuk bejárt tér 
megfeleljen a folyóírás során használt különböző betűméreteknek, változó 
hosszúságoknak. A kiválasztott formák utalhatnak az ABC egyes betűire is, 
amelyek nem csupán a betűk írásmódját hivatottak megalapozni, hanem 
segítenek a folyóírásban lényeges betűkötésekben is. 
A formarajz a folyóírás bevezetéséhez nyújtott közvetlen segítség mellett 
hozzájárul a különböző betűformák megragadásához szükséges élő, belső 
képek kialakításához. A gyerekek térbeli tájékozódásában nyújtanak segít-
séget az osztályteremben és a papíron végzett különböző nagy mozdulatok 
és mozgások, amelyek során a külső térben is átélhetik egész testükkel – a 
saját mozgásuk révén – a formákat.
A diszlexiás gyermekeknél a formarajz szolgálhat a térérzékelési problémák 
enyhítésére.

Időkeret 6 héten keresztül heti 2x 20–25 perc

Ajánlott korosztály 6–8 évesek

Modulkapcsolódási pontok Ujjgyakorlatok, fonaljáték, kötés (lásd az Alapozás VI., VII., VIII. modul-
jait), tájékozódási gyakorlatok

A képességfejlesztés fókuszai A formarajz fejleszti:
–  a formaérzék kialakítását, a formáknak a mozgás és a belső átélés segít-

ségével történő tudatosítását, a finommozgást
– a térbeli és síkbeli tájékozódás képességét
– a figyelem és összpontosítás erősítését
– az arányérzéket
– az írásbeli munkák formai keretének megalapozását

peDagógiai háttér

A folyamatos formákat úgy érdemes kitalálni, hogy azok megfeleljenek azoknak követelményeknek, ame-
lyek a folyóírás bevezetésének előfeltételei. Ezek közül a legfontosabbak:

– A formák egy vonallal végigkövethetők legyenek, úgy, hogy a gyerekeknek ne kelljen felemelni-
ük rajzolás közben a ceruzájukat (lásd a mellékletet).

– Dinamikus formák legyenek, azaz érezhető legyen a lendület – és a ritmus – a rajzolás közben 
(lásd a mellékletet).

– Járják be a formák mindazokat a tereket, amelyeket az írott betűk is kitöltenek, azaz a fent és a 
lent egyaránt jelenjen meg a rajzokon (lásd a mellékletet).

– A különböző betűelemek is megjelenhetnek a formákban, azonban ezeket ráérünk a betűtanulás 
során tudatosítani (lásd a mellékletet).

– A formák rajzolása jelentsen kihívást a gyerekek számára, emellett legyen lehetőségünk a meg-
rajzolt formák továbbfejlesztésére és átalakítására is. Például a kész forma szimmetrikus formáját 
is megrajzoltathatjuk a gyerekekkel (lásd a mellékletet).

Az írásbeli munka formai keretének kialakítására megfelelő gondot kell fordítanunk. Fontos, hogy minden 
füzetlapra a munka megkezdése előtt a gyerekek egy keretet rajzoljanak. Ez egy egyszínű ceruzával besatí-
rozott vagy ceruzaporral kiszínezett margórész, amely egyrészt kijelöli a megrajzolandó forma határait, más-
részt a kész munka esztétikai hatását is növeli.



Waldorf írás-olvasás tanítás • Formarajz iii. – A folyóírás bevezetésének megalapozása ...39

A formarajzolás elsősorban frontális osztálymunkát kíván, de egyes részeiben lehet csoportokban is dolgozni 
a gyerekeknek. (Például több lapon dolgozhatnak négyen-öten is.)

Az értékelés a formarajz-tevékenységek során természetesen nem az osztályozás. A közös mozgásnál, rajzo-
lásnál magától adódik a folyamatos reagálás, rendszerint a gyerekek egymásra reagálnak, és ez elég is. Fontos, 
hogy a füzetük rendezett, szép legyen. Ez nem valamilyen objektív mérce, hanem, hogy jó legyen ránézni 
az egyre nehezedő formákra. Az első ellenőrzés az, hogy a gyerek látja, összehasonlítja a munkáját a táblán 
lévő formával. Rögtön tudja javítani. Jó, ha a gyerekek megszokják, hogy egymás munkáját is megnézhetik. 
Beszélhetünk róla anélkül, hogy kritizálnának, ítéletet mondanának róla. Megnézhetjük, hogy melyikben mi 
a jó, az érdekes, a más. Ennek kapcsán hamar hozzászokhatnak az önellenőrzéshez is. Lényeg az, hogy öröm 
legyen a rajzolás, a munka.

Ajánlott irodalom
Carlgren, Frans–Klingborg, Arne: A formarajzolásról. In: Szabadságra nevelés. „Török Sándor” Waldorf-pedagógiai Alapítvány, 

Solymár – Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő, 1999, 60–67. o.
Kulcsár Gábor: A formarajz. In: Az írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában. Közoktatás-fejlsztési és Pedagógus-továbbképzési 

Kht. Budapest, 2004, 41–45. o.
Kutzli, Rudolf: Az eleven formarajz – a kreativitás fejlesztésének forrása (kézirat)

értékeléS

a tevékenySég menete

alkalmazott eSzközök

A tanító a végleges formák megrajzolását két különböző úton járhatja végig a gyerekekkel. 
Egyrészt a kívánt formát előre felrajzolhatja a táblára, majd ezt követően az osztályteremben szabadon kiala-

kított térben – széttolva a padokat vagy az asztalokat – lejárja a forma útját, hangsúlyt helyezve a lejárt út kez-
dő- és végpontjára, amelyet a gyerekek egyesével követnek. (A táblára felrajzolt forma útját a gyerekek gon-
dolatban maguk is végigjárhatják, a tanító segítsége nélkül.) A lejárt formát aztán kézzel, széles mozdulatokkal 
elmutathatják, majd az író kezüket előrenyújtva, a mutatóujjukat a szemükkel pontosan követve többször a 
levegőbe írják a táblán megjelenő formát. A kezdeti nagy mozgások egyre kisebbé válnak, végül a gyerekek az 
állukat a tenyerükbe ejtve csupán a szemük mozgásával járják végig a formát, majd a szemüket is becsukva 
képzeletben is lemozogják azt. Miután a forma a mozgások segítségével belül megszületett, előveszik a füze-
teket – a formarajzhoz nagyalakú sima füzet, ún. vázlatfüzet a legalkalmasabb –, és vastag színes ceruzával 
először halványan, majd egyre erőteljesebben a forma megadott kezdőpontjától a végpontjáig megszakítás 
nélkül többször meg- és átrajzolják a forma útját. A forma megrajzolásánál törekednünk kell arra, hogy úgy 
válasszuk meg a színeket, hogy azok a rajz dinamikáját támogassák és erősítsék. Vigyáznunk kell a háttér 
színezésére is; annak színárnyalata és erőssége ne nyomja el a megrajzolt folyamatos formát. Lehetőségünk 
van arra is, hogy a megrajzolt forma minden felfelé mozgó vonala erősebben jelenjen meg, míg a lefelé tartók 
halványabban. Így a folyamatos formáknak egy különleges dinamikája jelenik meg a rajzokon. (Lásd a mellék-
letet.) A háttér halvány satírozással, de ceruzaporral is kiszínezhető.

A tanító által választott másik út a mozgással kezdődik. Ebben az esetben a gyerekek először utánzással 
követik a tanító mozgását, majd a különféle mozgások segítségével megélt forma úgy kerül a táblára, hogy a 
tanító rajzával egyidejűleg a gyerekek is dolgoznak a füzetükbe.

A tanító a formarajz folyamatos formáihoz mesélhet egy bevezető mesét (lásd a mellékletet), de lehetősége 
van arra is, hogy minden formát egy rövid történet kísérjen. Ez lehet minden formához más és más, de a for-
mákat összekötve egy folyamatos mesét is mesélhet a tanító. Ez az összefüggő történet szólhat egy kis egérről 
is, aki a különböző helyeken – a búzaföldön, az udvaron stb. – a kalandjai során járja be ezeket az utakat.

Tábla, színes táblakréták
Nagyalakú sima füzet (vázlatfüzet), vastag, háromfogású (kb. 6 mm átmérőjű) színes ceruzák, postairón
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Történet a folyamatos formák bevezetéséhez

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, akit Mónikának hívtak, és egy kisfiú, akinek Tóni volt 
a neve. Ez a két gyermek egyszer csak felkerekedett, hogy megismerje a világot. Azonnal a közeli patakhoz 
siettek, hogy megtudakolják tőle, merre is lenne érdemes elindulniuk. „Kedves kis patak, te oly sokfelé jársz a 
világban, mondd csak, kihez forduljunk, aki segíteni tudna nekünk!” A kis patak azonnal kész volt a feleletre: 
„Menjetek le a völgybe, ott találjátok a bátyámat, a folyót! Tőle minden kérdésetekre választ kaptok.” A két 
gyermek elindult hát a patak mentén, meredek sziklákon keresztül a völgybe. Hamarosan meg is érkeztek, és 
ahogy végigkövették a patak útját, láthatták, amint az egyre szélesebbé, egyre terebélyesebbé vált, míg végül 
egy hömpölygő folyóvá szélesedett. A folyópartra érve megszólították a lassan, méltóságteljesen áradó vizet: 
„A testvéröcséd küldött minket hozzád, a világ titkait keressük, azt mondta, te biztosan tudsz segíteni.” So-
káig kellett a válaszra várniuk. A bölcs folyó végül így szólt: „Látom, valóban szeretnétek megismerni a világ 
titkait. Kövessetek engem, és jól figyeljetek!” Ettől kezdve a gyerekek minden nap továbbkísérték a folyót, és 
figyelték, hogy milyen titkokat árul el nekik… Ha kíváncsiak vagytok ezekre a titkokra, akkor mi is elindulunk 
a folyó mentén…

(A történetet Kulcsár Gábor, Waldorf-osztálytanító írta.)

mellékletek
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