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Milyen  legyen az iskolai  fotólaboratórium? 
Az iskolai fotókör tevékenységének a megszervezése a következőképpen 

képzelhető el: 
1. Ötnapos bevezető tanfolyam évharmadonként pl, az alábbi felosz-

tásban: 
csütörtök-,  egy gyorsfénykép kidolgozása; 
péntek,  a fényképezőgép kezelése, a fénymérés begyakorlása; 
szombat  vagy  vasárnap:  kirándulás - fényképezőgéppel a vállunkon; 
hétfő:  az oldatok elkészítése, a film előhívása; 
kedd.  papírképek nagyítása; 
2. Témás fotókörök havonta a haladók számára. 
3. Egyéni labormunka hetente. 
A laboratórium  felszerelése:  (a  sötétkamra) 
a) feltétlenül szükséges eszközök (amivel  már  el lehet  kezdeni): 
fényképezőgép, nagyítógép, zöld (vagy  vörös)  fényű lámpa, három tál 

(18x24 cm-es), csipesz, 2 db. 1 literes üveg, tölcsér, oldatok. 
b) Ajánlatos beszerezni: fénymérőt,  előhívótankot, háromlábat, exponáló-

zsinórt, villanólámpát, hőmérőt, exponáló órát, laboratóriumi órát, mérleget és 
súlysorozatot, üvegdugós üvegedenyeket a vegyszereknek, üveglombikot az 
oldatokkészítéséhez, szűrőpapírt, filmszárítógépet,  papírszárítógepet, henger-
lőt, krómlapokat, vegyszereket, másológépet, reprodukciós állványt, nagyító-
keretet, papírvágó kest, ollót, mérőhengert, mérőpoharat, desztillált vizet. A 
laborban szükség van folyóvízre, kádra és melegítő eszközre (gázláng, rezsó 
vagy merülőforraló). 

Ha új laboratóriumot rendezünk be, érdemes egy hivatásos fotós vélemé-
nyét igénybe venni, vagy szakkönyveket tanulmányozni. 

A fényképezőgép kezelése: 
A fényképezőgép legfontosabb részei a következők: 

1. sötétkamra 
2. tárgylencse (objektív) 
3. zársebesség (idő) állító 
4. rekesz (blendj szabályozó 
5. távolságbeállitó 
6. filmtovábbító 

7. exponáló gomb 
8. a hátlap kinyitó gombja 
9. filmvisszatekerő 
10. képszámláló 
11. felhúzó kar 
12. kereső 

Kezdőknek ajánlatos egyszerű gépen 
megtanulni a fényképezést, erre a célra meg-
felel akármilyen SMENA típusú gép: 

Miután azonosítottuk a részeit a 8-al ki-
nyitjuk a hátlapot és behelyezzük a keskeny-
filmet. A filmkazettát a bal rekeszbe tesszük, 
a film végét befűzzük a jobb oldali orsóra úgy, 
hogy onnan könnyen ki ne jöhessen. A hát-
lapot úgy csukjuk vissza, hogy ügyelünk arra, 
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• Ismered-e  a fényképezőgép  kezelését? 



hogy a film fogazata ráilleszkedjen a képszámláló fogaskerekének fogaira. 
A 6-al továbbvisszük a filmet, a 3 és 4-et beállítjuk a fényviszonyok és a film 

érzékenységének megfelelően. Ezután a keresőben megvizsgáljuk a tárgyat, 
beállítjuk a tárgytávolságot az 5-el, fölhúzzuk a 11 -el a zárat és miközben a 
keresőbe nézünk megnyomjuk a 7-es exponáló gombot. Vigyázzunk arra, hogy 
a gépet exponálás közben ne rángassuk meg. Ha a 3,4 és 5-öt helyesen 
állítottuk be, lehetetlen hogy a felvétel ne sikerüljön. A távolságbeállítás a 
könnyebb. Minden fényképezés előtt előre kell vinni a filmet, majd föl kell húzni 
a zárat. A rekesz és a zársebesség beállítását a fényviszonyok és a filmérzé-
kenység határozza meg. 

Rendszerint 20-21 DIN-es érzékenységű filmmel dolgozunk, ez a mi égtá-
junkon minden évszakban megfelel. A rekesz értékei általában a következők: 
4 (legnagyobb  a rés),  5,6; 8; 11 és 16 (legkisebb  a rés).  A zársebesség értékei 
általaban: B (addig  van nyitva  a zár,  amíg  az exponáló  gombot  lenyomva  tartjuk, 
csak  letámasztott  géppel  használjuk),  15 (a másodperc  15-öd  részéig  van 
nyitvaazár,  30 (1/30  s ideig  van nyitva  a zár),  60,125 és 250 (ez  a legrövidebb 
exponálási  idő).  Kézből a 125-ös idő biztonságos. Ehhez az időhöz a 20 DIN-es 
film esetén a déli órákban ősszel vagy tavasszal napfényes időben választhat-
juk a 8-as rekeszértéket. Ugyanazt a hatást kapjuk, ha a rekesz 11 -es értékű, 
a zársebesség 60-as. Vagy az 5,6 és 250 mellett is. Figyelembe kell venni, 
hogy a terep nyílt (például  mező, hegytető),  vagy  zárt  (szűk  utca).  Ilyenkor 1 -2 
fényértékkel csökkentjük, illetve növeljük valamelyiket a 3 és 4-el. Egy kis 
gyakorlat után fénymérő nélkül is meg tudjuk becsülni kielégítő módon a 
beállítási körülményeket. Arra kell gondolnunk, hogy az adott példához képest 
mi történik nyáron, illetve télen a Nappal, mennyi fény érkezhet a tárgyra reggel, 
vagy délután, stb. 
Készítsünk  fényképezőgép-beállító  korongot 

Vágjunk ki kartonlapból két korongot, egy nagyobbat (átmérője  kb.  9 cm) 
és egy kisebbet (átmérője  kb.  6 cm), fogjuk őkét egybe a középpontjukban egy 
kapoccsal úgy, hogy egymáson elfordulhassanak. Osszuk fel 18 cikkre mindkét 
korongot, majd írjuk be a mellékelt rajznak megfelelő adatokat, számértékeket. 

A fényviszonyok  megbecsülése: 
A) Nagyon erős – délelőtt 11 óra, délután 2 óra között, napfényben, nyílt 

világos terepen 
télen hóban, nyáron tengeren, tavon, búza-

táblában. 
B) Erős – az előbbi 1-2 órával korábban, 

vagy későbben, vagy napfényben nyáron zöld 
környezetben, dombos vidéken, városban utcán 
a déli órákban, 

télen napfényben a déli órákban erdőben. 
C) Közepes – az előbbi 1 -2 órával előbb, 

vagy később, vagy nyáron délben felhős időben 
dombok között, tisztáson, télen felhős időben 
nyílt terepen a havon. 

D) Gyenge –- az előbbi 1-2 órával előbb, 
vagy később, vagy nyáron délben esős időben, télen ha nincsen hó. 

E) Nagyon gyenge – az előbbi 1 -2 órával korábban, vagy későbben, vagy 
nyáron delben esős időben zárt környezetben, magas épületek, szűk udvar 
esetén, 

télen ha nincsen hó, borús időben, vagy napfényben, de zárt helyen. 
Ha eldöntöttük, hogy milyenek a fényviszonyok, akkor a használt film 

érzékenységértékét ráfordítjuk  a korong alsó felén található fényviszonyérték-
re. Ezután a korong felső részén kiválasztjuk a rekesz-zársebesség pár érté-
keit. 

Például, az ábrának megfelelő esetben mondjuk, hogy 21 DIN-es filmet 



használunk és a fényviszonyaink a közepes értéknek felelnek meg. Tehát, a 
21 -es számot a C-vel egy vonalba hozzuk. Fent választhatjuk a zársebességre 
a 125-öt, a rekeszre pedig a 11-et. Vagy a 250/8-at, vagy a 60/16-ot, stb. 

Ha e két értéket beállítottuk, ne felejtsük el a távolságot is beállítani. A 
továbbvitt filmre a felhúzott géppel elkattinthatjuk a zárat. Kizárt dolog, hogy ne 
sikerüljön. Sok sikert! 

Kovács Zoltán 

A GYERMEKI GONDOLKODÁS TITKOS ÚTJAI 
Ez az alcíme Seymour Papért ÉSZRENGÉS című könyvének, amely 1988-

ban jelent meg a budapesti SZÁMALK kiadónál (fordította  Kepes  János – az 
eredeti  megjelenésének  éve 1981). A szerző bevallása szerint, ez a könyv 
annak az évtizedes munkának az eredménye, amellyel a számítógépből rugal-
mas eszközt próbált csinálni a gyermekek számára. Elképzelése, hogy a 
számítógéppel való ismerkedést a LOGO nyelvre kell alapozni, ma is időszerű, 
és sajnos, nem eléggé ismert. Ezért tartjuk fontosnak felhívni a figyelmet erre 
a könyvre. 

A'  matematika  felfedezésé'  a számítógépek alkalmazásának legszebb fejeze-
te. Jól megválasztott program segítségével a tanulók sok olyan dolgot ismerhetnek 
meg, esetleg fedezhetnek fel amelyek nagy mértékben növelhetik sikerélményü-
ket, s ezáltal megváltoztathatják viszonyulásukat a matematikához. Gyermekek 
számára nagyon hasznos a LOGO programozási nyelv megtanítása, ami nagyon 
egyszerű, és rengeteg készségfejlesztő elemet tartalmaz. A LOGO alapötlete, 
hogy a gyermek a számítógép képernyőjén egy teknőcöt mozgat, bizonyos 
parancsok segítségével, s ezaltal rajzol. Másodikos-harmadikos gyermekek játsz-
va elsajátítják a mértani fogalmakat. Idézzünk a könyvből! 

"A Teknőc-geometria eppen a szintonicitás (összehangoltság/)  révén tanul-
ható meg. De más dolgok megtanulásához is hozzájárul, mert a probléma-
megoldó patetikus stratégiák szándékos és tudatos bevezetésére ösztönöz. 
Pólya Görgy szerint a problémamegoldás általános módszereit tanítani kellene. 
A Teknőc-geometriában alkalmazott stratégiák egyes esetekben a Pólya által 
javasolt módszerek speciális esetei. Igy például Polya azt ajánlja, valahányszor 
nekilátunk egy problémának, pörgessünk Ie fejben egy sor heurisztikus ellen-
őrző kérdést, mint például: "Nem  lehetne  ezt  a problémát  egyszerűbb  részprob-
lémákra  bontani?"  Vagy "Nem  kapcsolódik  ez egy  olyan  problémához, 
amelynek  már  ismerem  a megoldását?"  Az ilyesfajta gyakorlatokra a Teknőc-
geometria nagyon jó terep. A körrajzolás megoldásának kulcsa egy igazán jól 
ismert probléma – a körbenjárás – megoldásával való kapcsolat felfedezé-
sében rejlik. A Teknőc-geometria azutan kiváló alkalmat ad arra, hogyan 
gyakoroljuk magunkat a nehézségek feloszlatásának mesterségében. A HAZ 
például a HÁROMSZÖG és a NEGYZET megoldására támaszkodott. Egyszó-
val úgy gondolom, a Teknőc-geometria olyannyira megfelel Pólya elveinek, 
hogy azok megértetésére nem is nagyon van jobb módszer. A Teknőc-geomet-
ria tehát egy heurisztikus stratégia általános gondolatainak közvetítésére is 
szolgálhat. 

Katedra 
/  A gyermeki  gondolkodás  titkos  útjai  azaz 

"gyenge  memória"? 


