
K M-PASS  1. Lernen lernen 

Methodenkoffer  ̶  Valeria-Koch-Bildungszentrum 

VIZUÁLIS MEMÓRIAFEJLESZTÉS 

 Ezt jelenti:  

A vizuális memóriafejlesztés egy memóriagyakorlat, mely képek alkalmazásával segíti elő az 
információk emlékezetbe vésését, a tanult ismeretek felidézését. 

 Ezt kell tenned: 

1. A tanult  témakörhöz kapcsolódóan képeket látsz kivetítve, amelyek felidézik a tanultakat 
(pl.: verscímek, témák, műfajok stb.).  

2. Önállóan kell felidézned ismereteidet, jegyzeteket nem használhatsz. 

3. A tanár felszólítására írd le ugyanabban a sorrendben, hogy mit láttál a képeken. (Pl.: A 
mellékelt feladatban a szőlőszemet ábrázoló fotóról Az apostol című műre asszociálhatnak. A 
fotó és a Petőfi-mű közti kapcsolat pedig a „szőlőszem monológra” épül. Ez a gondolatmenet 
visszafelé is működhet, ha a címről felidéződik az ábra.) 

4. Újra láthatod a képeket a megfelelő sorrendben. El kell magyaráznod, hogy mi alapján 
döntöttél az adott megoldás mellett. (Pl.: A szőlőszem monológ kapcsán szóba kerülhet a főhős 
alakja, szerepvállalása, hasonlóságai a szerzővel, a közösségi szerepvállalás kérdése stb.) 

5. Az ellenőrzés során kiderül, hogy a mennyire tudod adott képekhez kötni az egyes 
műveket, témákat.  

 Erre szolgál: 

 A korábbi tudásanyag mozgósítása a képek segítségével 

 A koncentráció fejlesztése 

 Memóriafejlesztés 
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VIZUÁLIS MEMÓRIAFEJLESZTÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, 11. 

PETŐFI SÁNDOR KÖLTÉSZETE 

Az órán kivetített képek: 

1. 2.  

3.  4.  

5.  6.  

 
Kép  

száma 
Felidézett mű címe Logikai kapcsolat Kapcsolódó fogalmak 

1. Az apostol szőlőszem monológ Szilveszter alakja,  
közösségi szerepvállalás stb. 

2. János vitéz Iluska alakja népiesség, romantika, elbeszélő  
költészet stb. 

3. Egy gondolat bánt engemet… „…ágyban, párnák közt halni 
meg…” 

forradalmi látomáslíra, 
vátesz költő alakja, szabadság  
eszméje stb. 

4. A XIX. század költői Mózes alakja 
 (lángoszlop – költők) 

ars poétika, vátesz költő,  
küldetéstudat, eszmék, romantika 

5. Reszket a bokor… „…mert madárka szállott rá…” szerelmi líra, Szendrey Júlia, 
hitvesi költészet, szerelem 
eszméje 

6. A bánat? egy nagy óceán… gyöngy-metafora 
(gyöngy=boldogság) 

Felhők versciklus,  
elégikusság, epigrammaszerű 
versek 

 

 
 


