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A tanítás stratégiája

A program gyermekbarát, mert a képességek fejlődésének támogatásával indul (alapozás); naponta teret ad mese- 
és történetmondásnak, segíti a személyes, bensőséges légkör kialakulását (beszélgetőkör), különös tekintettel 
van a gyermeki gondolkodás fejlődésére (például nyelvtani fogalmak tanulása helyett nyelvi tapasztalatszer-
zést kínál); minden elemében tekintetbe veszi a sajátos nevelési igényű iskolásokat; legfőképpen pedig azért, 
mert időt ad a gyereknek. Az eredményeket nem évente, hanem a gyerekkori fejlődés egyik szakaszának mint-
egy a vége felé, a negyedik (a sajátos nevelési igényűektől a hatodik) osztályban kéri számon.

A programfejlesztők szándéka szerint tanítóbarát is, hiszen szabadságot ad a tanítónak, ugyanakkor támogatja 
is. (Ezt mutatja be a tevékenységek és az eszközök rendszere.) Választásra kínálja, hogy írás- vagy olvasástaní-
tással kezd, álló vagy dőlt betűkkel tanít; nem csupán engedi, készteti is arra, hogy több éven át addig foglal-
kozzon egy-egy képesség fejlődésének támogatásával, egy-egy tevékenység tanításával, amíg arra az osztály-
nak vagy egy-egy gyereknek szüksége van.

AJÁNLÁS

A program a hagyományos és az alternatív pedagógiák legjobb gyakorlatát kívánja ötvözni. Tantervét, foglal-
kozás-leírásait, eszközeit több mint négyszáz tanító, több mint nyolcezer gyerek próbálta ki. Jelenlegi alakját 
tapasztalataik alapján nyerte el.
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Szövegértés–szövegalkotás – Tanítói kézikönyv

a program tanterve – részlet 

A tAntervfejlesztő műhely szerzői

GYERME�BARÁT PROGRAM

A program célja, hogy dinamikus és rugalmas megoldást kínáljon egy korszerű és nyitott, a 21. században fel-
növő gyerekek fejlesztési igényeire figyelő „új iskola” megvalósulásához – felhasználásra kész tanítási program 
kidolgozásával.

A programfejlesztő modernizáció bázisa a közös bölcsesség, mely – vidéki és fővárosi – alternatív és többségi 
iskolák megújulás iránt elkötelezett gyakorló pedagógusainak és az alsó tagozat eredményes és ismert szakér-
tőinek együttműködése, összehangolt munkája révén nemesedett koherens egésszé. Tevékenységük lényege, 
hogy a kisiskolások nevelésének legkiválóbb hagyományait megőrizve és továbbfejlesztve, az alternatív peda-
gógiák jól bevált gyakorlati tapasztalatait felhasználva, egyúttal a neveléstudomány legújabb eredményeire is 
építve új utakat keressenek a kisiskolások kommunikációs kultúrájának, a szövegértés, szövegalkotás kompe-
tenciaterületének a mainál eredményesebb fejlesztéséhez.

A 6–10 ÉVESEK FEJLŐDÉSÉNEK JELLEMZŐI 
AZ ÍRÁS- ÉS OLVASÁSTANULÁS SZEMPONTJÁBÓL

A gyermeki fejlődés első szakaszában a járás tanulásában, a beszéd és a gondolkodás elsajátításában a nyelv-
nek fontos közvetítő szerepe van. Az iskoláskor első éveiben a beszéd és a mozgás szorosan összekapcsolódik. Éppen 
ezért a mozgás, a beszéd és a gondolkodás közötti kapcsolatnak kulcsszerepe van az anyanyelvi nevelésben. 
A nyelvi tapasztalás minden szintjén – a hangok képzésétől az ábécé betűin, a mondatszerkezet ritmusán át 
– a mozgás átalakulásával találkozunk. A nyelv és a beszéd segítségével a gyermekben az elsajátított mozgás 
új minőségben tükröződik. Így a megtanult mozgások hatnak az emlékezet és a gondolkodás fejlődésére is.  
A mozgásemlékezet a verbális emlékezet fejlődését és a konkrét-műveleti gondolkodás differenciálódását segíti 
(például a mozgáselemek sorrendjének felismerése, tudatosodása a konkrét és elvont gondolkodás szerialitásá-
nak fejlődéséhez is hozzájárul).

A mozgás és a beszéd közötti kapcsolat ápolását szolgálja, ha a kezdő szakaszban közösen mondott és meg-
tanult verseket, mondókákat és énekeket a vers vagy az ének tartalmát, hangulatát követő vagy a ritmusához 
illeszkedő mozgássor kíséri. Az anyanyelv tanulásához szükséges háttérképességek ápolása is a kezdő szakasz 
feladata, ennek feltétele az egész testtel történő mozgást erősítő, a térbeli tájékozódás képességét fejlesztő és a 
saját test érzékelését segítő játékos feladatok rendszeres gyakorlása.

Az orientációs gyakorlatok – testföldrajz, ujjgyakorlatok – segítik a térbeli és a saját testen történő tájékozó-
dást, a finommozgás-koordinációt, emellett a jobb és bal kéz, a jobb és bal láb biztos felismerésével közvetlenül 
is hatnak az írás- és olvasástanításra.

A gyermek saját testének megismeréséből kiinduló térérzékelés tudatos megragadása és az ujjgyakorlatok 
során elsajátított kézügyesség az írástanítás alapfeltételeihez tartoznak.

A térérzékelés és az ujjak mozgékonysága fonaljátékkal, kézimunkával – elsősorban kötéssel, horgolással 
– és „formarajzzal” egyaránt fejleszthető. A különböző tevékenységek által változatosan és élményszerűen se-
gíthetjük az írás- és olvasástanuláshoz szükséges alapvető képességek kibontakozását.

A formarajz a Waldorf-iskolák speciális tantárgya. Célja, hogy felébressze a gyerekek forma- és térérzékét. 
A formák mozgáson keresztüli átélése lehetővé teszi a gondolkodásnak az intellektuális formákba való visz-
szalépés nélküli fejlődését. A formarajz szolgálhat a diszlexiás gyermekeknél esetleg felmerülő térérzékelési 
problémák enyhítésére.1

A fonaljátékok során kezünkkel, ujjainkkal különböző alakzatokat formálunk a fonalból. A fonalazás a test-
séma, a térbeli tájékozódás, az oldaliság, a szem-kéz koordináció, a sorrendiség (szerialitás), a figyelem, az 
emlékezet erősödését segíti.

A kötés folyamatának elsajátítása és gyakorlása fejleszti mindkét kéz mozgékonyságát és a róluk való tuda-
tosságot; miközben a figyelmünkkel állandóan követjük az ujjaink mozgását.

1 A formarajz tanterve a Magyar Waldorf-iskolák kerettantervében található, Magyar Waldorf Szövetség, 2004
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A különböző formák síkbeli ábrázolásának gyakorlata a betűk bevezetését közvetlenül megelőző és azt meg-
alapozó tevékenység. A formarajz kiindulópontja az egyenes és a görbe vonal. E két forma különböző variációit 
a gyerekek a gyakorlás során először a mozgáson keresztül ragadják meg: az egész testükkel átélik, lejárják, 
a végtagjaikkal végigkövetik, elmutatják, tekintetükkel képzeletben is letapogatják, míg végül a füzetbe is 
lerajzolják. Az a képesség, amely a formarajz segítségével kifejlődik, a korábban megélt formáknak az átélés 
és a mozgás segítségével történő tudatosítása. Ezeknek a formáknak a tudatos testi átélése megalapozza az 
írástanulást. A függőleges–vízszintest, az egyenes–görbét, a fent–lentet, a hegyes–tompát így nem mint elvont 
fogalmat közvetítjük a gyerekeknek.

A PROGRAM JELLEMZŐI

– Pedagógiai alapdokumentum a kisiskolások – a 2003-as Nemzeti alaptanterv szemléletének és tartalmának 
megfelelő – ún. „kompetencia alapú” fejlesztéséhez a szövegalkotás és szövegértés területén.

–  A magyar nyelvi és irodalmi nevelést a program a nyelvi tevékenységek komplex fejlesztésére alapozza.  
A tanítási feladatokat a szövegértés, szövegalkotás fejlesztésének rendeli alá.

–  A program – tartalmának felfelé nyitott, többféle elágazási lehetőségnek utat engedő szabályozottságával 
– kedvez a gyakorlati felhasználásban szükség szerint alkalmazható többféle módszertani eljárásrendszer 
alkalmazásának, a sokszínűség eredményességet szolgáló érvényesülésének.

–  A tanulási motiváltság fenntartása érdekében – amely motiváltság az élethosszig tartó tanulás szempontjá-
ból meghatározó –, a korai tanulási kudarcok megelőzésére elvárja a szükség szerint megnyújtott alapozó sza-
kaszok beépítését a tanulás folyamatába (pl. az olvasás és írás jelrendszerének elsajátítása előtt vagy az elemi 
szintű anyanyelvi ismeretek tudatosításának előkészítésekor).

– A gyermek egyéni fejlődési jellemzőihez igazodó pedagógiai szemléletmód ösztönzésével növeli a sajátos 
nevelési igényű diákok együttnevelésének, eredményes fejlesztésének esélyeit.

–  Kompetencia alapú tanulási stratégiát részesít előnyben, ezért – tekintettel a korosztály jellemzőire – a kezdő 
olvasás- és írástanításban kiemelt szerepet szán a cselekvéses tanulásnak.

–  Legmarkánsabb új vonása, hogy a kompetenciaterület fejlesztési feladatait, illetve azok megvalósulását a 
program nem tanévekben, hanem folyamatban jelöli meg. Ezzel:

  reális esélyt teremt a tanulók kulturális, képességbeli és tanulási szükségletekben megmutatkozó különbö-
zőségeinek kezeléséhez,

  minőségi elmozdulást hozhat a lényegesen hatékonyabb alapozás tekintetében, 
  alkalmazásával megelőzhető a lemorzsolódás, feleslegessé válik a szegregáció.

–  A diákok fejlesztéséhez javasolt tevékenységrendszer a tapasztalatszerzésre épülő megismerést, a koopera-
tív tanulási technikákat és az egyéni fejlettséghez igazodó differenciált fejlesztést generálja, mely kikénysze-
ríti az ilyen irányú taneszközfejlesztést és metodikai kultúra elterjedését.

–  A nyelvtan tanítását nem a leíró nyelvtan rendszerére építi fel, hanem kommunikációs helyzetekben, így, azaz 
a kommunikációs szándék és a közlésben betöltött szerep szempontjából vizsgálva a nyelv alkotó elemeit 
tervezi a nyelvhasználat tudatosításának és igényessé fejlesztésének folyamatát.

– A tanulást a nyelvtan tanulásában is az induktivitás és a problémacentrikusság jellemzi. Azaz az ismeretek 
helyett a képességfejlesztés kerül a középpontba, melyben a tapasztalásé, a problémamegoldó feladathely-
zetekből kiinduló, készségeket fejlesztő gyakorlati tevékenységé a vezető szerep. Ily módon lehetővé válik, 
hogy a kisiskolások elemi szintű anyanyelvi ismereteikhez sokrétű és elnyújtott tapasztalatszerző tevékeny-
ség eredményeképpen juthassanak, és az eddig megszokott gyakorlattól eltérően az absztrakt szintű isme-
retek (pl. a szófajtan) átkerüljenek a felső tagozat, sőt, a középiskola tananyagába. A bevezető és a kezdő 
iskolaszakaszban a biztonságos nyelvhasználat megalapozását támogató tapasztalatszerzés fő nyelvészeti 
témái a hangtan és a stilisztika területéről származnak: a beszédhangok és a beszéddallam, valamint a sza-
vak és kifejezések stílusértéke a vizsgálódás fő terepe, mely lehetőséget kínál néhány alapvető nyelvhelyes-
ségi és helyesírási szabályszerűség felismerésére és gyakorlására is.
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– Mivel a tapasztalatszerzés feltételeit a beszéd, az olvasás-szövegértés és az írás-íráshasználat kínálja a leg-
természetesebben, a gyermekbarát képességfejlesztő programban az anyanyelvi fejlesztés feladatai és te-
vékenységei nem elkülönülten, önálló tartalmi egységként jelennek meg, hanem úgy, hogy a tapasztalat-
szerzés az anyanyelvről (a következő jellel kiemelve: ) a beszédfejlesztés, a szövegértés és az íráshasználat 
szolgálatában áll, s az adott fejlesztési terület tartalmába integrálódik.

– A program szakít az egy tankönyvre épülő oktatás gyakorlatával. Megvalósításához a metodikai elágazá-
sokat, illetve változatokat, valamint a differenciált fejlesztést kiszolgáló modulrendszerű, több elemből álló, 
gazdag tanulói taneszközrendszer tartozik.

– A diákok továbbhaladása saját fejlődési ívük mentén folyamatos. Ezért a továbblépés belső lépcsőfokai nem 
tanévenkénti követelményekben jelennek meg, hanem a kompetenciaterület alrendszereiben leírt tevé-
kenységek egymásra épülő, hierarchikus fejlettségi szintjeiben. Így a teljesítés nem mesterségesen, kívülről 
ütemezett, hanem a tanuló személyiségfejlődésének belső feltételeitől függően egyéni meghatározottságú. 
Ezért szükségszerű a továbbhaladási feltételeknek, a fejlesztés várható eredményeinek a 4. tanév végére, az 
alsó tagozat befejező szakaszára történő meghatározása.

A PROGRAM GYA�ORLATI fELHAS�NÁLÁSA

Célcsoport: az általános iskola bevezető és kezdő szakaszának diákjai. Műveltségterület: magyar nyelv és iro-
dalom. Kompetenciaterület: kommunikáció, szövegértés–szövegalkotás. Tanítási idő: 4 tanévre az összóraszám 
32–42%-a, kb. 974–1279 óra) Javasolt óraszámok: 
az 1. tanévben: 236–310 óra,
a 2. tanévben: 236–310 óra,
a 3. tanévben: 236–310 óra,
a 4. tanévben:  266–349 óra határértékek között. 
Célszerű az iskola helyi tantervét ennek megfelelően alakítani.

A tanterv 45 perces tanítási órákkal és/vagy epocha, illetve projekt jellegű tevékenységszervezéssel működő 
osztályokban is alkalmazható. Ezért az óraszámoknak nincs meghatározó jelentőségük. Az egyes fejlesztési 
területek tevékenységeire fordított idő a gyerekek aktuális fejlettségi szintjétől, érdeklődésétől függ, és a tanító 
belátása szerint alakítandó. A megadott óraszámok tájékoztató jellegűek.

A tanítási-tanulási idő felhasználásának javasolt belső arányai 
a kompetenciaterület részterületei szerint

Alapozó időszak: szükség szerint.
Napi képességfejlesztő tevékenységek az 1–4. évfolyamon: beszélgetőkör, mesehallgatás, ritmikus tevékenysé-
gek – kb. napi 45 perc 
Beszéd, beszédértés, szövegalkotás: a fennmaradó összidő 35%-a 
Olvasás, az írott szöveg megértése: a fennmaradó összidő 25–40%-a (a választott tanítási stratégia szerint) 
Írás, íráshasználat: a fennmaradó összidő 25–40%-a (a választott tanítási stratégia szerint)

A részterületeken belüli arányok

Alapozó időszak: szükség szerint
Napi képességfejlesztő tevékenység az 1–4. osztályban
     Beszélgetőkör                                                   
     Mesehallgatás                                                    
     Ritmikus tevékenység                                       
Beszéd, beszédértés, szövegalkotás
	 		Beszédfejlesztés                 
   Beszédművelés                   
       Beszédértés                         
       Szóbeli és írásbeli  szövegalkotás           
       Ismeretek az anyanyelvről                    
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A tanítás stratégiája

2. Olvasás, az írott szöveg megértése
	 Az	olvasástechnika elsajátítása
Bevezetés az olvasás  tanulásába                       
Betűismertetés, kezdő olvasás                      
Készségfejlesztő  gyakorlás 
 Az írott szöveg megértésének fejlesztése       
 Az olvasás eszközi használata, önálló ismeretszerzés               

3. Írás, íráshasználat
	 	 Bevezetés az írás tanulásába    
  A jelrendszer elsajátítása          
  Írásgyakorlás, helyesírás-fejlesztés          

A PROGRAM ALKALMAZÁSI KÖRE

–  Támogatja a 2007-es Nemzeti Alaptanterv bevezetését.
–  Az iskolák helyi tantervének alapjául szolgálhat.
–  Alapját képezheti a gyermekre figyelő pedagógiai szemlélet elterjedésének.
–  Elősegíti a kompetencia alapú tanulás általánossá tételét.
–  Ösztönzi az együttnevelés gyakorlatának elfogadását.
–  Feltételt teremt többféle metodika közötti választásra.
–  Korszerű tanulói értékelést ösztönöz.
–  Pedagógiai alapvetést ad: a differenciáló tanulásszervezéshez, az egyéni fejlődéshez igazodó tanítási gya-

korlatot kiszolgáló taneszközrendszer kifejlesztéséhez, prevenciós modellek, lassított tempójú, a cselekvéses 
tanulást előnyben részesítő metodikai innovációk kidolgozásához.

–  Tájékozódási pontokat ad az új szemléletű pedagógusképzés és -továbbképzés elméletének és gyakorlatá-
nak kimunkálásához.

A �OMPETENCIATERÜLET ÁLTALÁNOS fEJLES�TÉSI CÉLJAI ÉS fELADATAI

1.  Alapozó időszak: azoknak a képességeknek és készségeknek (a nagy- és finommozgás koordinációjának), 
az auditív és vizuális észlelésnek, a belső kép készítésének a fejlesztése, amelyeknek megfelelő fejlettsége az 
írás-olvasás megtanulásának feltételeit jelentik.

2.  Napi képességfejlesztő tevékenységek: a szóbeli kommunikáció, a beszédbátorság (beszélgetőkör), a belső 
kép készítésének (mesehallgatás) és a mozgáskoordináció (ritmikus tevékenységek) fejlesztése.

3. Beszéd, beszédértés, szövegalkotás

A nyelv a kapcsolatteremtés, az önkifejezés alapvető eszköze. Az iskoláskor kezdetén lévő gyermeknek van már 
erről tapasztalata, hisz ekkor már jórészt birtokolja anyanyelvét. Kommunikációja egyre tudatosabb, fejleszté-
sének, kifejezőkészsége csiszolásának azonban nagyon intenzív szakasza kezdődik el az iskolázás elején.

Kedvező esetben az alapozó oktatás végére a gyermek spontán beszéde jelentős mértékben tudatos nyelvhasz-
nálattá alakul, szóbeli és írásbeli kommunikációs képessége differenciált.
Az iskolába lépő gyermekre a szóbeliség jellemző. A fejlesztés eredményeképpen várhatóan innen lép majd 
tovább az írásbeliségbe.

A beszéd hangzásbeli összetevőinek fejlesztésében kiemelt szerepet kap:
–  a helyes beszédtechnika,
–  a beszédlégzés,
–  az artikuláció,
–  a beszédtempó,
–  a hangsúly,
–  a hanglejtés.
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Szövegértés–szövegalkotás – Tanítói kézikönyv

A beszédértés, szövegalkotás képességének fejlesztése a következőket érinti:
–  beszédpercepciós képesség,
–  gondolkodás, 
–  a magabiztos, tudatos, kreatív önkifejezés megteremtése,
–  a választékos, nyelvi eszközökben gazdag, kulturált stílus kialakítása különböző kommunikációs helyzetekben,
–  a kommunikációs igény motiválása, a kommunikáció segítése,
–  a beszédfejlődés hátrányainak, valamint a kognitív funkciók sérülésének kompenzálása,
–  a szókincsbővítés, a kifejezőképesség komplex fejlesztése (a verbális és nonverbális kommunikáció eszköze-

inek és kódjainak, a különböző információhordozók üzeneteinek megértése, feldolgozása).

A szóbeliség megtartásának, további fejlesztésének, finomításának érdekében az alapozó szakaszban a következő 
feladatok elvégzése fontos:
–  A beszédbátorság erősítése az egyéni sajátosságok elfogadásával.
–  A beszédtechnika fejlesztése, a szókincs folyamatos bővítése.
–  Az elemi szövegértés kialakítása.
–  A szövegalkotási kedv felkeltése.
–  Az elemi szövegalkotás (szóbeli) kialakítása.

A dramatikus tevékenység a programban kiemelt jelentőségű: 
–  A dráma döntően hozzájárul a kommunikáció (és metakommunikáció), a kifejezőkészség fejlesztéséhez.
–  A tanulók könnyebben megértik – megfigyelik, átélik, létrehozzák – a verbális és nonverbális kommuniká-

ció eszközeit, kódjait és összefüggéseit. 
–  A dramatizálás segítheti az irodalmi anyag tapasztalati, emocionális megértését, feldolgozását.
–  Egy-egy irodalmi anyag komplex megközelítése – báb, dráma, zene, képzőművészet – hozzájárul, hogy a 

tanulók megérezhessék és megtapasztalhassák azt, hogy a különböző műveltségi területek más-más meg-
közelítési módjai a világ megismerésének.

4. Olvasás, az írott szöveg megértése

Az olvasástanulás a gyermek élőbeszédére épül. Az olvasni tudás a jelek megfejtését, jelentéstulajdonítást, a 
szöveg „üzenetének” megértését jelenti. Ennek érdekében:
–  felkeltjük az érdeklődést az írott szöveg tartalma iránt;
–  a felfedezés örömének átélését biztosítjuk mese- és vershallgatással, korai könyvhasználattal;
–  lehetőséget adunk arra, hogy a kezdő olvasás szakaszában a gyorsabban és lassabban fejlődő gyermekek 

egyaránt sikerhez jussanak;
–  az olvasástanulás első pillanatától az olvasottak megértésére helyezzük a hangsúlyt;
–  rövid szavak, szófejlesztések olvasása kapcsán alapozzuk a szövegértést;
–  kerüljük az értelmetlen betűkapcsolatok olvasását;
–  a hangos olvasást az értő néma olvasás képességére alapozzuk;
–  lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermekek az olvasás elsajátításában saját tempójuk szerint haladhas-

sanak;
–  olvasásra ösztönző légkört teremtünk;
–  igényes szövegválasztással elérjük, hogy az információ motiválja az olvasást;
–  az olvasás képességének fejlesztésével érjük el, hogy a gyermek cselekvései, értelmi és érzelmi válaszai az 

írott szavakra ugyanolyanok, mint a kimondott szavakra.

A szöveghű olvasás és szövegértés biztonsága alapul szolgál más műveltségi területek tartalmának eredményes 
elsajátításához. Ugyanakkor azok speciális fejlesztési feladataik megvalósításával erősítik, kiegészítik, szélesítik 
a magyar nyelv és irodalom tanulása keretében megvalósuló személyiségfejlesztő hatásrendszert, segítik az 
alapozó munkát. Így például:
–  az ének-zene az intenzív ritmusérzék- és hallásfejlesztéssel, a népdalkincs közvetítésével, a komplex érzelmi 

hatáskeltés eszközeivel;
–  a testnevelés a testséma, a téri tájékozódás, a nagymozgások, a mozgáskoordináció fejlesztésével, a fegyel-

mezettség, az összpontosított figyelem és az akaraterő tréningjeivel;
–  a technika a kéz intelligenciájának fejlesztésével;
–  a vizuális nevelésben a szem és kéz érzékelő-kivitelező apparátusának összehangolásával;
– a matematika az intenzív gondolkodást fejlesztő szövegelemző műveletek alkalmazásával;
–  a természetismeret, környezetismeret a megismerés módszereinek kiszélesítésével.
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A kapcsolódási pontok és összefüggések figyelembevétele elősegíti a gyakorlati megvalósítás sokféleségének 
felhasználását az olvasás, szövegértés módszereinek kidolgozásában. A program az előkészítő időszak fejlesz-
tési feladatainak – időhatár nélküli – teljesítése után többféle elágazási lehetőséget kínál. A hang- és betűtanítás 
sorrendjére javaslatot tesz, de nem zárja ki az egyéb olvasáspedagógiai szemponton alapuló betűtanítási sor-
rendet sem (kisbetűs, nagybetűs, hangzásbeli azonosság és különbözőség).

5. Írás, íráshasználat

A kézírás még a mai, számítógépekkel teli világban is előnyben van a gép alkotta betűkkel szemben. A kézírás 
megtanulásával írásbeli kommunikációs eszközt adunk a gyermekek kezébe gondolataiknak közvetítésére.

A tanítás során bizonyos szabályokat ismertetünk, melyek megtartása teszi mások számára olvashatóvá az 
írást. E szabályok kultúránként és írásrendszerenként változnak. A mi írásrendszerünkben a következők:
–  balról jobbra haladás,
–  a betűket felépítő vonások mozgásiránya és sorrendje,
–  a betűk közötti magassági különbségek,
–  a betűk változatai: kisbetűk és nagybetűk.

Amikor az írás elsajátításáról beszélünk, elsősorban ezeket a törvényszerűségeket kell számon kérnünk, és csak 
másodsorban foglalkozhatunk a betűminta szabályos alakításával.

A hazai íráspedagógia gyakorlatában a szabályos betűmintához való alkalmazkodás jelenti az eredményes 
írástanulás alapját. A követelmények meghatározásakor az írásminta pontos leképezése az irányadó, az értéke-
lés kritériuma a mintától való eltérés mértéke.

Az írástanítás problémáihoz tehát a megtanítás (a tanító) oldaláról közelítünk, keressük azokat az eljáráso-
kat, melyekkel jobban, gyorsabban elérhetjük a „tökéletes” betűalakítást.

Ha azonban a képességfejlesztés (a gyermek) szemszögéből vizsgáljuk a kézírás elsajátítását, figyelembe kell 
vennünk mindazokat a fiziológiai és pszichológiai körülményeket, melyek befolyásolhatják a kézírást.

Elfogadó, segítő magatartással járulhatunk hozzá az írásképesség kialakulásához. Ugyanakkor nem mond-
hatunk le a betűk pontos kivitelezésének gyakorlatáról és az apró lépésekre bontott módszertani eljárásokról 
sem.

Az írásminta akkor segíti a kézírás megtanulását, ha alkalmazkodik az emberi test fiziológiai felépítéséhez: 
segíti a lendületes vonalvezetést, és könnyed, ritmikus mozgással kivitelezhető.

Ha a betűk egyszerű formálásúak, takarékos vonalvezetésűek, akkor ellenállnak a tempógyorsítás során 
bekövetkező torzulásnak, és nem gátolják a személyiségjegyeket magán viselő, egyéni írás kialakulását.

Kétféle írásminta tanítása közül választhatnak a tanítók.

Az álló írás 
Az iskolai álló írás megalkotása Luttor Ignác (Kis káté az új írásmódhoz, 1934) nevéhez fűződik. A Luttor-írás álló 
helyzetű betűtípus, mely a századeleji kalligrafkus írásmóddal szemben egyszerűbb megformálású, folyamatos 
írást tesz lehetővé. Körformára épül, a vonalközök magassága egy-egy körtávolság, ugyanúgy, mint a kisbetűk 
törzsvonalát képező körforma vagy ív szélessége. A folyamatos írásban a betűk közti távolság általában akkora, 
mint egy körtávolság.

Az írófelületet az álló írásnál egyenesen tartjuk magunk előtt. Az álló írás megfelelő eszköze a tompa, gömb-
végű toll.

A Luttor Ignác által bevezetett írásmintát – több-kevesebb változtatással – ma is tanítják iskoláinkban. A vál-
tozatot a kötésvonalakban való eltérés jelenti: az ún. „cés” kötéssel történő kapcsolás, valamint a helykijelölést 
alkalmazó kapcsolás.

A jobbra dőlő írás 
Az enyhén jobbra dőlő írásmintát Virágvölgyi Péter (A kézírásról, 1976) az írástanítás korszerűsítésére dolgozta ki, 
felelevenítve a reneszánsz kurzív hagyományait. A jó kézírás kialakulásának kulcsát az írásmozgásban látja, az 
írástanításban nem a betűk szabályos megformálásának, hanem a lendületes, ritmikus mozgásnak tulajdonít ki-
emelkedő szerepet. A kézírásnak lüktető ritmusa van. Ez szükséges a fáradságmentes, egyenletes, gyors, jól olvas-
ható íráshoz. A ritmust az azonos mozzanatok vissza-visszatérése, illetve az eltérő mozzanatok váltakozása adja.



12

Szövegértés–szövegalkotás – Tanítói kézikönyv

Az írásmintát lefelé és felfelé haladó, hangsúlyos és hangsúlytalan vonalak alkotják, melyek ritmikus moz-
gással, erőteljesebb és halványabb vonalvezetéssel kivitelezhetők.

A lefelé haladó vonalaknak információhordozó szerepük van, míg a felfelé futó vonalak a betűk összeköté-
sét segítik.

A kézírás alapvető egységei nem a betűk, hanem az a néhány íráselem, amelyekből az egész írás – a betűk 
és kötővonalak egyaránt – felépül.

A dőlt írással tanuló gyermekek az írás során kevésbé fáradnak el, lendületesen, gyorsan írnak, írásképük a 
tempó fokozásakor sem torzul. A folyamatos írás során is megtartják az egyéni dőlésszöget és a kötésvonalak 
távolságát.

Az írástanítás rendszere  
A program lehetőséget teremt arra, hogy az írástanulás szakaszai – az alternatív pedagógiában már jól bevált 
gyakorlat szerint – változzanak. A módszertani elágazásokban kezdődhet az írás tanulása kisbetűs és nagybe-
tűs programmal, nyomtatott vagy írott formában.

Az írástanítás rendszerében azonban e bonyolult tevékenység elsajátítására időt kell szánnunk! Figyelembe kell 
vennünk a kisgyermek finommozgásokhoz szükséges izomzatának felkészültségét, az íróapparátus fiziológiai, 
értelmi, pszichológiai összetevőinek fejlettségi szintjét, valamint a gyermek vizuális, motorikus, perceptuális 
adottságait.

A kézírás képességének kialakítása és fejlesztése összetett feladat, melynek sikeres megoldásához az érzékelés, 
a figyelem, az érdeklődés, a felidézés, az emlékezet megfelelő készenléti állapotára van szükség.

Az írástanulás rendszere, módszere és a betűírás megtanulására szánt idő mértéke szoros összefüggést mutat.

Az írás eszközzé válásának ideje a legkorábban a harmadik iskolai év befejezésekor várható. Az addig rendelke-
zésünkre álló időt az alapozásra, a kézírás megtanulásának apró lépésekre bontott kidolgozására fordítjuk.

A sikeres írástanulás kulcsa az előkészítő munka alapos, türelmes kimunkálásában rejlik. Nem kevesebb fel-
adatot vállal magára az előkészítés, mint hogy a mozgáskoordináció fejlesztésével elvezesse a kisgyermeket a 
rajzolástól az írásig, illetve megalapozza az írástevékenység technikájának elsajátítását.

Ekkor kerül sor
–  az írásszokások kialakítására,
–  az íróeszközök célszerű használatának bevezetésére,
–  rajzolásra, vázolásra vonalazás nélküli lapon,
–  az írást alkotó vonalelemek felismerésére, vázolására, írására,
–  a másolás, tollbamondás gyakorlására.

Az írott jelrendszer tanulásának előkészítése 
Az írástanulás első szakaszában – legyen az hosszabb előkészítés vagy lassú tempóban végzett gyakorlatsor a 
mozgáskoordináció kiépítésére – a következő képességeket kell fejlesztenünk:
–  a formafelismerést és formaemlékezetet,
–  az irányok közötti biztos eligazodást (jobb, bal, fel, le, fent, lent, előtt, mögött, között),
–  az íráshoz szükséges egészséges testhelyzet automatikus felvételét,
–  a helyes írószertartást,
–  a laza csuklómozgást, az írásmozgás ritmusának megérzését,
–  a folyamatos kézcsúsztatást,
–  az írófelületen való tájékozódást (írólap, sor, sorköz, vonalköz, margó, kezdőpont, végpont, balról jobbra 

való haladás),
–  a formakövetést,
–  az írást alkotó elemek kivitelezését különböző anyagokból (pl. fonalból, gyurmából, drótból) és írószerrel 

(kréta, ceruza).

A betű- és szóírás tanulása 
„Az alapkészségek egy része esetében a fejlődés kevéssé befolyásolható, a készség elsajátításában az érés domi-
nál. Ezekben az esetekben a megfelelő fejlettség elérésének kivárása lehet a célravezető. Ilyen készség például 
az írásmozgás-koordináció, ahol az írástanítás késleltetett megkezdése jelentheti a megoldást.” (Az alapkészségek 
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fejlődése 4–8 éves életkorban. Szerk.: Nagy József, OM, 2002) Programunk e kutatás és felmérés tapasztalatait is fi-
gyelembe véve alkalmazkodik a gyermekek fejlődési eltéréseihez, ezért a betűírás tanítását csak akkor kezdjük 
el, amikor a fiziológiai és pszichológiai feltételek a gyermekek többségénél ehhez adottak.

Az írás késleltetett – az olvasás megtanulása után, akár a második félévben kezdődő – tanulása esetén:
–  az élettani feltételek kedvezőbbek, mert a mozgáskoordináció fejlesztésével a finommozgások összerende-

zettsége elérhető,
–  a betűk tanulási sorrendjét – a nyomtatott betűk felismerésében való biztonság elérésével – a formai (alakí-

tásbeli) hasonlóság határozhatja meg,
–  az olvasás tanulását nem fogja vissza az írástanulás,
–  a nyomtatott nagy- és kisbetűk ismerete segíti a felidézést és formafelismerést,
–  a betűírás elkezdésének idejét és ütemét a tanító határozza meg.

A TANULÁSI TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI

A tanulási teljesítményt a közoktatási törvény vonatkozó rendelkezésének megfelelően szövegesen értékeljük. 
A szöveges értékelésnek az első négy évfolyamon az ún. árnyalt értékelés a megfelelő formája. A diák teljesít-
ményét nem egy-egy szóval, hanem árnyaltan fogalmazott szöveggel írjuk le. Az árnyaltan értékelő szöveg 
a diáknak szól, funkciója állapot-visszajelzés, azaz az aktuális fejlettség leírása a szövegértés–szövegalkotás 
valamennyi területén. Az értékelés egyrészt viszonyítás, a viszonyítás alapja a diák korábbi teljesítménye, más-
részt értékkeresés, tehát a meglévő teljesítményt és nem annak hiányát rögzíti. Ugyanakkor megjelöli azokat a 
területeket is, amelyeken a pedagógus várja a fejlődést. 

Mivel a programtanterv az iskolázás első négy évét egységes fejlődési-fejlesztési szakasznak tekinti, a tovább-
haladás feltételeit a negyedik, sajátos nevelési igényű diákok számára a hatodik évfolyam végére határozza meg.
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Időterv az egyes részképességek fejlesztéséhez

FeJÉR ZSolT 
Kereszty zsuzsA 
Korányi mArgit 
szilágyi imréné

IDŐTERV AZ EGYES RÉSZKÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁHOZ
A képességfejlesztés sikerességét alapvetően meghatározó tényező, hogy megvannak-e a tanuló személyiség-
ében a továbblépés előfeltételei. Ebben azonban igen nagy eltérés tapasztalható a gyerekek között még az azo-
nos korosztályok esetében is. Ezért pontosan meghatározni egy-egy részképesség fejlesztésének kezdő idő-
pontját és időtartamának hosszúságát tanévekhez kötötten nem is lehet. (A nyilak jelzik, ahol a tervezésben 
rugalmasságra van szükség, hogy alkalmazkodjunk a valósághoz.) Így a mellékletben található táblázat is csak 
hozzávetőlegesen jelzi – gyakorló pedagógusok sokéves tapasztalata alapján –, hogy hozzávetőlegesen mikor 
léphetnek be a tanítás-tanulás folyamatába a fejlesztés egyes speciális részfeladatai a bevezető és kezdő iskola-
szakaszban.
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a tanulói, tanítói eszközök rendszere 

FeJÉR ZSolT

A TANULÓI, TANÍTÓI ESZKÖZÖK RENDSZERE

A támogatórendszer segítséget nyújt a programcsomag originálisan új vagy a jellemző gyakorlattól eltérő ele-
meinek mélyebb megismeréséhez, az alkalmazásukra való tanítói felkészüléshez:
–  Koncepció,
–  Programtanterv,
–  Tanítói kézikönyv,
–  Módszertani filmsorozat; szemelvények a programcsomag tanórai alkalmazásának gyakorlatából és kitekintés 

az 5. évfolyamra;
–  Szemelvények a gyakorlati alkalmazás tapasztalataiból.

A programcsomag tanórai gyakorlatához évfolyamokon átívelő, a kompetencia alapú fejlesztést és a differenci-
ált tanulásirányítást ösztönző tanulói és tanítói eszközrendszer készült. 
Ennek elemei: 
–  az alapkészségek és képességek fejlődésének támogatásához játékgyűjtemény, feladatbank, mintamodulok és 

mozgóképes segédanyag (DVD);
–  mesegyűjtemény a mindennapi mesemondáshoz;
–  hangzó anyag (CD) és képsorozat a beszéd fejlődésének támogatásához;
–  szófejlesztő játékokra épülő munkatankönyv a betűk tanulásához;
– munkafüzet és írólapok az enyhén jobbra dőlő írás megtanulásához;
–  mintamodulok az írástanulással induló betűtanulás metodikájának megismeréséhez;
–  az olvasástanulás fejlődésének folyamatához igazított két irodalmi olvasókönyv;
–  meséskönyvekre emlékeztető, a tanulók különféle olvasási készültségéhez igazodó, több kisebb terjedelmű te-

matikus olvasmánygyűjtemény;
–  tanulói feladatgyűjtemények, képtárak, munkafüzetek, kiegészítő olvasólapok;
–  tanítói feladatbank;
–  mintamodulok, modulleírások (részletesen kidolgozott módszertani megoldásmódokat bemutató tanítási folyamatleírá-

sok) az olvasás – szövegértés – szövegalkotás fejlődésének támogatásához;
–  megfigyelési szempontok a fejlesztő értékelés alkalmazásához;
–  mérőlapok a szövegértés szintjének meghatározásához.

Ebből az eszközrendszerből a tanító a fejlesztési céljainak megfelelően választhatja ki pedagógiai munkájához 
a tanulócsoportja, illetve az egyes tanulók fejlettségéhez és fejlesztési igényeihez leginkább illeszkedő tanulói 
eszközöket és tanítói eljárásokat.

Melyik eszközt mikor kezdjük használni? 
Erre találunk javaslatot a táblázatban.
Meddig használjuk őket? 
Addig, amíg osztályunkban valakinek szüksége van rájuk.
Az eszközök elnevezésében található számok tehát nem évfolyamot, hanem sorszámot jelölnek.
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1–2. évfolyam: 
1–4. évfolyam: 
3–4. évfolyam: 

1. ÉVFOLyAM 2. ÉVFOLyAM 3. ÉVFOLyAM 4. ÉVFOLyAM

Alapkészségek, alapké-
pességek fejlődésének 

támogatása

Alapkészségek, alapké-
pességek fejlődésének 

támogatása

Alapkészségek, alapké-
pességek fejlődésének 

támogatása

		Alapozás  1–2. modulle-
írások       
játékgyűjte-
mény 
  feladatbank 1. 
tanítói

		Mozgások   DVD segéd-
anyag  
tanítói

		Napi  mesehallgatás 
1–2. mesegyűjte-
mény

tanítói

		Alapozás  1–2. modulle-
írások       
játékgyűjte-
mény 
feladatbank 1.

tanítói
		Mozgások    DVD segéd-

anyag  
tanítói

		Napi     mesehallgatás 
1–2. mesegyűjte-
mény

tanítói

		Alapozás  3–4. modulle-
írások      

		Alapozás  3–4.      mo-
dulleírások      

                       feladatbank 2.
tanítói

		Zenék 2. CD 
tanítói

                       feladatbank 2.
tanítói

		Zenék 2. CD 
tanítói

		Napi  mesehallgatás 3-
4. ajánlott mesék 
jegyzéke

tanítói

		Napi  mesehallgatás 3-4. 
ajánlott mesék jegy-
zéke

tanítói

A szóbeli szövegalkotás 
(beszéd) fejlődésének 

támogatása

A szóbeli szövegalkotás 
(beszéd) fejlődésének 

támogatása

Olvasás-szövegértés-szö-
vegalk. II.

Írástanulással kezdő 
program

Olvasás-szövegértés-szö-
vegalk. II.

Írástanulással kezdő 
program

	Beszéd  modulleírások 
képsorozat

	Beszéd  modulleírások 
képsorozat

		Formarajz, olvasó-
könyv készítése, 

                      mintamodul                                          
tanítói

	Formarajz, olvasó-
könyv készítése, 
                      mintamodul                                          

tanítói                   feladatbank 2.
	tanítói

                       feladatbank 2.
	tanítói

	Hangok, zörejek CD
tanítói

	Zenék 1. CD
tanítói

	Hangok, zörejek CD
tanítói

	Zenék 1.  CD
tanítói

Olvasás-szövegértés-szö-
vegalkotás I.

szófejlesztő program

Olvasás-szövegértés-szö-
vegalk. II.

Írástanulással kezdő 
program

Olvasás-szövegértés-szö-
vegalk. I–II.

lk. I–II

Olvasás-szövegértés-szö-
vegalk. I–II.. 

	Egereskönyv  munka-
tankönyv

tanulói
                          mintamodul

tanítói

	Nyomtatott betűk   .		Jártunkban-keltünk-
ben témáihoz

                       mintamodul
tanítói

		Hétköznapi szövegek 
feldolgozása

                          mintamodul
tanítói

	Olvasókönyv készítése 
                       mintamodul

tanítói

	Én, te, mi… II.  
                         olvasókönyv

	Én, te, mi… III.  
                         olvasókönyv

Olvasás-szövegértés-szö-
vegalk. II.

Írástanulással kezdő 
program

Olvasás-szövegértés-
szövegalk. I–II.

5. feladatgyűjtemény 
tanulói

                          mintamodul                                                    
tanítói

  7. feladatgyűjtemény 
  tanulói

                          mintamodul                                                    
tanítói
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1. ÉVFOLyAM 2. ÉVFOLyAM 3. ÉVFOLyAM 4. ÉVFOLyAM

	Nyomtatott betűk,   
	Olvasókönyv készítése 
                          mintamodul

tanítói

	1. feladatgyűjtemény
       tanulói
	Jártunkban-keltünkben
                         munkafüzet
        tanulói
                          mintamodul

tanítói
	Ünnepek
                         mintamodul

tanítói
		Én, te, mi…1. olvasó-

könyv
           2. feladatgyűjtemény     

tanulói                          
                          mintamodul

tanítói
	Ki van a dióhéjban? 1.
                        olvasókönyv
            3. feladatgyűjtemény       

tanulói
                          mintamodul

tanítói
		Nagyravágyó fekete-

rigó
                          mintamodul

tanítói
		Állatok közelről és tá-

volról
                          olvasókönyv

tanulói
            4. feladatgyűjtemény     

    tanulói

		Feladatbank 3.
tanítói

	Ki van a dióhéjban? II.
                         olvasókönyv

	Ki van a dióhéjban? II.
                          olvasókönyv

6. feladatgyűjtemény  
tanulói

mintamodul I.  
tanítói

	Nagy kaland
                        mintamodul

tanítói
       6. feladatgyűjtemény  

tanulói

		Négyszögletű kerek 
erdő

                          mintamodul
tanítói

       6. feladatgyűjtemény  
tanulói

8. feladatgyűjtemény
tanulói

mintamodul II.  
 tanítói

	Pötyi és Anti
                        mintamodul 

tanítói
                   szöveg- és 

f.gyűjtemény 
tanulói

		Állatok közelről és tá-
volról

                        Olvasókönyv
            4. feladatgyűjtemény       

tanulói

		Állatok közelről és tá-
volról

                          olvasókönyv

  mintamodul
tanítói

mintamodul
tanulói

		Hétmérföldes masinák
                         Olvasókönyv
            4. feladatgyűjtemény       

tanulói

	Hétmérföldes masinák
                         olvasókönyv

mintamodul
tanítói

mintamodul
tanulói

		Feladatbank 3.
tanítói

	Feladatbank 3.
tanítói

Olvasás-szövegértés-
szövegalk. I–II.

Írástanítás I.
Olvasástanítással kezdő 

program

Írástanítás I–II. Írástanítás I–II.

 1. feladatgyűjtemény
       tanulói
	Jártunkban-keltünkben
                         munkafüzet
        tanulói
                          mintamodul

tanítói
	Ünnepek
                          mintamodul

tanítói
	Feladatbank 3.

tanítói

	Oszkár dőltbetűs írás
                          munkafüzet 
                              átírólapok

tanulói
                         mintamodul

tanítói

	Feladatbank 4.
tanítói

	Feladatbank 4.
tanítói
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1. ÉVFOLyAM 2. ÉVFOLyAM 3. ÉVFOLyAM 4. ÉVFOLyAM

Írástanítás I.
Olvasástanítással kezdő 

program

Írástanítás II.
Írástanítással kezdő 

program

Anyanyelvi  
tapasztalatszerzés

Anyanyelvi  
tapasztalatszerzés

	Oszkár dőltbetűs írás
                         munkafüzet 
                             átírólapok

tanulói
                         mintamodul

tanítói

		Fonalazás, kötés, hor-
golás, Nyomtatott be-
tűk,   

		Formarajz, olvasó-
könyv készítése

                          mintamodul
tanítói

	5. feladatgyűjtemény 
tanulói

	Feladatbank 5.
tanítói

	Feladatok az anyanyelvi   
     tapasztalatszerzéshez

tanulói
		Anyanyelvi tapaszta-

latszerzéshez  
              alánlott szövegek
                                 táblázat

tanítói               
	Feladatbank 5.

tanítói

Írástanítás II.
Írástanítással kezdő 

program

Írástanítás I–II. Mérés-értékelés Mérés-értékelés

		Fonalazás, kötés, hor-
golás, Nyomtatott be-
tűk,   

		Az író olvasó környe-
zet megteremtése                     

                      mintamodulok
tanítói

		Szempontok a fejlesztő 
értékeléshez

tanítói	

�	Szempontok a fejlesztő 
értékeléshez

tanítói	

		Formarajz, olvasó-
könyv készítése

                          mintamodul
tanítói

	Feladatbank 4.
tanítói

		Mérőlapok a szövegér-
tés szintjének  

                      felméréséhez
tanítói

		Mérőlapok a szövegér-
tés szintjének  

                      felméréséhez
tanítói

Írástanítás I-II. Anyanyelvi tapasztalat-
szerzés

Osztályonként néhány 
pld. használata javasolt 

differenciáláshoz

Osztályonként néhány 
pld. használata javasolt 

differenciáláshoz

		Az író olvasó környe-
zet megteremtése                     

                      mintamodulok
tanítói	

	Feladatbank 5.
tanítói

 

		Én, te, mi… I. olvasó-
könyv

tanulói
	Ki van a dióhéjban? I.
                          olvasókönyv

tanulói        

		Én, te, mi… I. olvasó-
könyv

tanulói
	Ki van a dióhéjban? I.
                         olvasókönyv

tanulói
	Én, te, mi… II.  
                          olvasókönyv
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1. ÉVFOLyAM 2. ÉVFOLyAM 3. ÉVFOLyAM 4. ÉVFOLyAM

	Feladatbank 4.
tanítói

Mérés-értékelés 		Nagyravágyó fekete-
rigó

                          mintamodul
tanítói

5. feladatgyűjtemény 
tanulói

                          mintamodul                                                    
tanítói

	Ki van a dióhéjban? 2.
            6. feladatgyűjtemény  

tanulói
                    mintamodul 1. 

tanítói
	Nagy kaland
                          mintamodul

tanítói
       6. feladatgyűjtemény  

tanulói

		Négyszögletű kerek 
erdő

                          mintamodul
tanítói

       6. feladatgyűjtemény  
tanulói

Anyanyelvi tapasztalat-
szerzés

		Szempontok a fejlesztő 
értékeléshez

tanítói

	Én, te, mi… III.  
                         olvasókönyv

		Feladatbank 5.
tanítói

Osztályonként néhány 
pld. használata javasolt 

differenciáláshoz

    7.feladatgyűjtemény
  tanulói

                          mintamodul                                                    
tanítói

	Ki van a dióhéjban? II.
   8. feladatgyűjtemény 4.

tanulói
                      mintamodul 2.

tanítói
	Pötyi és Anti

                        mintamodul 
tanítói                       

                   szöveg-és 
f.gyűjtemény 

tanulói

Mérés-értékelés
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1. ÉVFOLyAM 2. ÉVFOLyAM 3. ÉVFOLyAM 4. ÉVFOLyAM

		Szempontok a fejlesztő 
értékeléshez

tanítói

		Egereskönyv    munka-
tankönyv

        tanulói
	Kép-szó-mondat
                              ”kártyák”
        tanulói	

Osztályonként néhány 
pld. használata javasolt 

differenciáláshoz

		Állatok közelről és tá-
volról

                           olvasólapok
tanulói

	Én, te, mi… II.  
                          olvasókönyv

tanulói
	Én, te, mi… III.  
                          olvasókönyv

tanulói
	Ki van a dióhéjban? II.
                         olvasókönyv

tanulói
	Hétmérföldes masinák
                         olvasókönyv

tanulói

	Kép-szó-mondat
                              ”kártyák”
        tanulói	

		Én, te, mi… I. olvasó-
könyv

           2. feladatgyűjtemény                                                       
                          olvasólapok

tanulói
                          mintamodul

tanítói

	Én, te, mi…II.  
                         olvasókönyv

tanulói
	Én, te, mi…III.  
                         olvasókönyv

tanulói
	Ki van a dióhéjban? I.
                         olvasókönyv

 3. feladatgyűjtemény       
tanulói

                        mintamodul
tanítói

		Nagyravágyó fekete-
rigó

                          mintamodul
tanító

	Ki van a dióhéjban? II.
                       olvasókönyv

tanulói
		Állatok közelről és tá-

volról
                       olvasókönyv

tanulói
	Hétmérföldes masinák
                         olvasókönyv

tanulói



II. fEJE�ET

A tAnulás irányÍtásA: személyre 
szABottAn, egyÜttműKÖDve
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Iskoláskorunkban – többnyire a főiskolán is – frontálisan tanítottak bennünket, valószínűleg mi is már több 
száz frontális órát tartottunk. (Akár frissen végzettként is több tucatot.) Csak egyszer kell hospitálnunk olyan 
osztályban, amelyben avatott tanító irányítja a személyre szabott, együttműködő tanulást ahhoz, hogy mélyen 
megértsük, milyen másképpen hat az így folyó tanulás a gyerekekre, s esetleg ahhoz is kedvet kapjunk, hogy 
ezt a tanulásirányítási módot magunk is kipróbáljuk. 

A differenciált, kooperatív tanulásról szerzett közvetlen tapasztalat, hospitálás segít a legjobban a megértés-
ben, de mindez akár már filmen látva is megérinthet bennünket. (Lásd a programcsomaghoz készített mód-
szertani filmsorozatot.)
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szempontok a dIfferencIáláshoz

Kereszty zsuzsA

Huszonnégy hatéves gyerek közül csak nyolcnak az  értelmi fejlelettsége felel meg életkori átlagának  A többiek 
ennél fejlettebbek vagy fejletlenebbek. Ha frontálisan tanítunk, akkor legfeljebb ennek a nyolc gyereknek kí-
nálhatunk olyan tevékenységet, ami éppen neki felel meg. A többieknek ugyanez túl könnyű vagy túl nehéz.
A differenciáláshoz, ahhoz, hogy a feladatot (persze a hangsúlyt, a hangszínt is, ahogy szólunk hozzá, a tekinte-
tet is, amellyel éppen ránézünk s még sok minden mást is) személyre „szabjuk”, mindenekelőtt három dologra 
van szükségünk. 
–  Tudnunk kell, hogy az az eredmény, amit el akarunk érni (például hogy úgy tudjon olvasni, hogy a szöveg 

mögöttes jelentése is eljusson hozzá; úgy tudja elmondani a véleményét, hogy mások minél pontosabban 
megértsék, mire gondol), milyen úton közelíthető meg, milyen lépések vezetnek hozzá. 

–  Minél pontosabban kell érzékelnünk, hogy ezen az úton a ránk bízott gyerekek külön-külön éppen most hol 
tartanak. 

–  Végül szükség van arra a belső biztonságra, amelynek a birtokában tudom, de legalább remélem, hogy ha a 
gyereket végigvezetem (figyelem, ahogy halad és segítek, ha szüksége van rá) ezen az úton, akkor eljut eh-
hez az eredményhez. 

 Nagyon durva hasonlattal élve, a folyamat emlékeztet arra, ahogy a gépkocsivezető a GPS-nek nevezett 
autónavigátorral együttműködik; jelen van benne a helyzetmeghatározás (most éppen itt haladunk); hogy 
merre kell mennünk tovább (száz métert egyenesen, aztán valamerre el kell fordulnunk); és ha a navigátor 
vagy a vezető tévedett, akkor az útvonalat újratervezzük.

Azt, hogy milyen lépések vezetnek a tantervben leírt várható eredményekhez,
–  tartalmazza maga a tanterv (I., II., III. szint); 
–  erre épül az alapozó program egésze; 
–  ezek a lépések jelennek meg a foglalkozás-leírásokban (modulok); 
–  a digitális feladatbankban;
–  így írja le az írás-olvasástanítás lépéseit a szófejlesztő (Egereskönyv) és az írástanítással kezdő, a Waldorf peda-

gógiából felhasznált írástanítással kezdő program;
–  így épülnek az árnyalt szöveges értékelés szempontjai és a mérés feladatsorai.

A differenciálást legalább a következő szempontok szerint ragadhatjuk meg:

1.  Milyen az egyes gyerekek aktuális fejlettsége abban, amit éppen tanítunk; azaz milyen feladatra van szüksé-
gük; ezért jelenik meg általában többszintű feladat a modulban a tevékenységek leírásánál.

2.  Mennyire önállóak az olyan jellegű tevékenységekben, amelyeket a modul javasol; vagyis milyen mértékben 
van szükségük a tanító támogatására. Erre a modulok a módszertani ajánlásnál utalnak.

Az önállóság természetesen függ magától a feladattól, attól, hogy mennyire kíván optimális megerőltetést (nem 
túl nehéz, nem túl könnyű a számára) a gyerektől; és menyire készült olyan nyelven, hogy pontosan értse, mit 
kell tennie, ahhoz hogy megoldja.

JAVASLATOK A DIFFERENCIÁLÁSHOZ

Olvasásban 
Három szinten fontos minél több szöveget megfogalmazni, a szövegek terjedelemben, szókészletben, szóhos-
szban, mondathosszban, a betűk méretben, betűtípusban, vonalvastagságban különbözzenek.

Jobb a teljes történetet magában foglaló rövid szöveg, mint a hosszú szöveg egy részlete. (Akkor is, ha magáról 
a történésről minden gyerek teljes képet kap. Más élmény, ha maga tud végigolvasni egy történetet, mint ha 
csak egy részét olvassa.)
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Dramatikus játékban a nehezen megszólaló gyerek legyen
–  először például fa szélcsendben (némán, mozdulatlanul áll, esetleg karjait lombkoronaként kitárja);
–  majd fa viharban (hajladozik a szélben);
–  ő a szél, utánozza a szél „hangját”;
–  apród a királyi udvarban („Parancsoljon velem, Felség!” terjedelmű szöveggel).
–  majd királyfi, később király. 
–  Hátha egyszer rendezőtárs is lesz egy osztálydarabban (nem lehetetlen, van rá példa).

Lényeges, hogy számon tartsuk, mire volt képes/hajlandó hasonló helyzetben legutóbb és mire lehetne most. 
(Különben mindig „fa szélcsendben” marad, vagy mindig ő lesz a paravántartó vagy a néző (aki azt hallja, hogy 
„figyelj jól, hogy majd te is kaphass szerepet”).

A beszédben bátor, bőbeszédű, „főszerepre törő” gyereknek néha „fa szélcsendben” vagy paravántartó szerepet 
adunk. Fontos, hogy alárendelt helyzetben is tapasztalatot szerezzen.

Memoriter 
A nehezen megszólaló, nehezen koncentráló, fejletlenebb verbális emlékezetű gyerekkel együtt mondjuk a verset 
vagy a színdarabban az ő szövegét, halkan, hogy az ő hangja érvényesüljön, addig, amíg maga nem mondja, 
hogy most már egyedül. (Hónapokig is eltarthat, mire erre képes lesz.)
     

Helyesírás 
A	tollbamondásnak nincs valódi funkciója, mert a (bármilyen) szöveg egyeseknek túl nehéz, másoknak túl köny-
nyű, senkinek sem elsősorban saját helyesírási problémáinak a megoldását segíti. Ehelyett maga a gyerek, il-
letve a tanító, szülő, „fejlesztő pedagógus” elkezdheti gyűjteni és helyesen leírni – olyan méretű papírra (kár-
tyákra), amely kényelmesen belefér például egy családi gyufásdobozba – az összes olyan szót, amelyet az adott 
gyerek valaha helytelenül írt. Így hamarosan minden gyereknek lesz egy olyan dobozkája, amelyben a	saját	
olyan szavai vannak, amelyeknek a helyesírását még tanulnia kell.

Rendszeresen szánjunk időt arra, hogy a gyerekek párban gyakoroljanak: kicserélik a dobozaikat, és „tollba 
mondják” egymásnak a szavakat, kinek-kinek a sajátjait a következőképpen:
–  megmutatom a kártyát, jól nézd meg és ejtsd ki (vizuális és auditív emlékezet);
–  csukd be a szemed (hogy jobban tudjon koncentrálni és könnyebben tudja felidézni a szó képét);
–  írd le a levegőbe a szót (mozgásemlékezet);
–  (ha a levegőben jól írta) most írd le papírra. (Ha még nem írta le jól, akkor kezdik elölről.)
 A kártyát addig tesszük vissza a dobozba, amíg legalább öt különböző alkalommal (lehetőleg nem egymást 

követő napokon) le nem írta jól, ha igen, akkor a szókártyát ünnepélyesen ő dobja a szemétbe.

Fogalmazás 
A gyerek képekben „gondolkodik”. Sokkal természetesebb a számára megfesteni, megrajzolni azt, ami történt 
vele, amit látott, mint írni róla. A fogalmazás tanulását úgy kezdheti, hogy lefesti, lerajzolja, amit látott, ami 
történt vele, s aztán le is írja, hogy mi történt. Tehát nem fogalmaz, majd illusztrációt készít a fogalmazáshoz, 
hanem fordítva: fest, rajzol, majd ír. Nem kötelezően így, ebben a sorrendben, de ez is az egyik lehetőség. Ebből 
adódik a differenciálás. Eleve ezt ajánljuk fel: lehet először megfesteni, aztán leírni és lehet fordítva. Lehetne a fogalmazás 
füzet is sima lapú, s az egyik oldalon mindig a festés, rajz, a másik, ezzel szemben lévő – esetleg a gyerek által 
megvonalazott lapon (a tanító is megvonalazza a sima lapú táblát, együtt vonalaznak, a gyerek nézi, hogy a 
tanító a táblán hogyan is vonalaz) – az ugyanarról szóló írás. 

Mindez természetesen ellentmond annak a gyakorlatnak, hogy „most magyaróra van és nem rajzóra”, „nem 
érünk rá festeni (!) magyarórán”, „akinek kedve van, otthon rajzolhat hozzá”, „hogy fog megtanulni fogalmaz-
ni, ha festéssel töltjük a fogalmazás tanulására fordítandó időt?” stb.

Éppen így fog megtanulni fogalmazni, így lesz képes szöveget „alkotni”. Amíg fest, rajzol, addig mozgósítja, fel-
eleveníti azokat a belső képeit, amelyek a történést, a látványt, az élményt kísérték. Először „megfogalmazza” 
képben (óriási munka: belső képeit felidézni, kiválasztani a számára fontos képeket, ezeket „lemásolni”, rögzí-
teni, tárgyiasítani). Ha már lerajzolta, lefestette a képeket, akkor már megragadta őket – nem csak a fantáziá-
jában áramlanak: a kiválasztott képek ott vannak a szeme előtt, rögzítve. Mennyivel könnyebb most szavakat 
fűzni hozzájuk! 



25

A tanulás irányítása

Ne gátoljuk, hogy megtanuljanak fogalmazni, sose javítsunk bele a fogalmazás szövegébe. Elszomorító látvány 
látni a saját szövegünket újra és újra piros/zöld vagy bármilyen jelekkel tarkítva. Elmegy a kedve az embernek 
újraírni. Legalábbis nagyon vigyáz, a nehéz szavakat kerüli. (A gyerek pl. úgy dönt, hogy jobb lesz a lehullanak 
a gallyak helyett leesnek az ágakat írni.)

Ne a szövegbe javítsunk, hanem a gyerek szövege után írjuk le helyesen azokat a szavakat, amelyeket a 
gyerek hibásan írt, s a gyerek aztán másolja le ezeket helyesen, a füzetbe is, és tegye a szavakat a gyakorlandó 
szavak dobozába.

A tagolásra (bevezetés, tárgyalás, befejezés) csak akkor indítsuk a gyerekeket, amikor már könnyedén, termé-
szetesen írnak le pl. saját élményt. Addig hagyjuk, hogy a gondolatfolyam leírt szavakká váljon, úgy, ahogy 
„folyik”. Amíg idáig nem jutnak el, addig csak zavaró az a követelmény, amely tagolást kíván.

A differenciálás alkalmazását a további olvasnivalóban felsorolt gyakorlati kézikönyvek igen sokoldalúan se-
gítik.

TOVÁBBI OLVASNIVALÓ
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Ebben a fejezetben abban mélyedünk el, ami a jelenlegi gyakorlathoz képest a leginkább új a programban. Az 
alapozásról szóló fejezet azt bizonyítja, hogy az írás, olvasás (egyben a számolás) háttérképességeinek kellő 
fejlődése, a fejlődés támogatása nélkül jelentősen nő, e feltételek birtokában pedig minimálisra csökken az írás-
olvasászavarral küzdő gyerekek száma. Szólunk arról, hogy a napi mesehallgatás ebben az életkorban miért 
az egyik legfontosabb szellemi-érzelmi táplálék; majd arról, hogy milyen szerepet játszik a beszélgetőkör a 
beszédbátorság alakulásában, közben hogyan növeli a csoportkohézió erejét is.

Az irodalmi nevelés legfontosabb szempontjairól, az olyannyira lényeges fogalmazástanítás módszereiről 
is szól egy-egy fejezet. Végül segítséget kapunk ahhoz, mit is jelent az, hogy az iskolázás első éveiben nem 
nyelvtani fogalmakat tanítunk, hanem nyelvi tapasztalatokhoz juttatjuk a gyerekeket. A végleges absztrakt 
fogalmak így telítődnek fokozatosan tartalommal.
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a kooperatív tanulásszervezés

nAgy ilonA 
ZÁGoN BeRTAlANNÉ

A szociális kompetenciák alakításához, egyúttal magához a tanuláshoz a kooperatív módszer nyújtja a legjobb 
feltételeket. Az egymástól szerzett tudás mély és tartós, közel kétszer tartósabban marad meg az emlékezetben, 
mint ha frontális szervezeti keretek között jött volna létre. 

A kooperatív tanulás során a gyerekek 2-4-6 fős csoportokban dolgoznak. A csoport minden tagjának fel-
adata és felelőssége, hogy mindenki elkészüljön a feladattal, megtanulja az aktuális ismeretet. A csoport tagjai 
felosztják egymás között a feladatokat; mindenki felelős a saját munkájáért, együtt dolgoznak, ha szükséges, 
segítik egymást. Az is feladatuk, hogy ellenőrizzék, a csoport minden tagjának sikerült-e megbirkóznia a fel-
adattal, mivel a csoport teljesítménye valamennyi diák munkájától függ. Az együttműködés sikerét, valamint a 
szociális készségek – a kommunikatív, a kapcsolat- és csoportkezelő –, az érdekérvényesítő képesség alakulását 
a valamennyi diák által gyakorolt szerepek biztosítják.

A 2-4-6 fős csoportok a diákok képességei tekintetében vegyes (heterogén) csoportok. A csoport minden 
tagjának feladata, hogy elsajátítsa az aktuális anyagot, és lássa, hogy a csoport többi tagjának, illetve az osztály 
többi tagjának is sikerült-e ugyanez. Megtanulják, hogy csak akkor lehetnek sikeresek, ha a többiek is azok.  
A csoport tagjai egymást segítik, így egyrészt nagyobb az esély arra, hogy a gyengébb képességűek sem marad-
nak le, másrészt a legjobb képességűek – akik „tanítva is tanulnak” – tudása mélyebb, tartósabb.

A kooperatív tanulás szituációiban a diákok erősebben motiváltak, többet tanulnak és több marad meg 
bennük, mint a versenyhelyzetben tanuló diákokban. Jobban becsülik magukat, jobbak a társaikkal kialakult 
kapcsolataik, érzelmileg fejlettebbek, szívesebben járnak iskolába. Ez a tanulási mód jobban fejleszti a problé-
mamegfogalmazás, a problémamegoldás, az elemzés, a kutatás képességeit. Ezek a képességek alkotó folya-
matokat indítanak el és fejlesztenek, szemben a memorizálás és visszamondás reprodukáló jellegével. Mivel 
a kooperatív munka során a diákoknak az anyagot újra fel kell építeniük, nézeteiket össze kell hasonlítaniuk, 
gondolkodásukat finomítaniuk kell, sokkal mélyebben megértik a tanultakat. Olyan szociális viselkedési min-
tákat tanulnak meg, amelyek segítségükre lesznek későbbi szakmai és magánéletükben. 

A csoporttöbblet a következőkben nyilvánul meg:
–  A diákok sokféle típusú egyéniséggel dolgoznak együtt, s az együttműködés során lehetőségük van mérle-

gelni a problémák megoldásának különféle javaslatait. Megengedi a diákoknak, hogy hozzátegyék a saját 
kulturális környezetükből származó értékeiket, segítve másokat a különféle nézőpontok megismerésében. 

–  A kérdésekre keresett válaszok a különböző diákok más és más megközelítési szempontjait mutathatják fel; 
s ez segítheti a csoportot a mindenki által érthető, elfogadható megoldás keresésében. 

–  A diákok megtanulják a munka során, hogy hogyan viszonyuljanak társaikhoz a jobb munkakapcsolat ki-
alakításának érdekében. Ez jelentős mértékben elősegíti majd a szocializációt. 

–  Mindenkinek lehetősége van kommunikálni a társaival, és a közös tevékenységhez hozzáadni a saját mun-
káját. 

–  A különböző diákok több személyes visszajelzést kaphatnak társaiktól. (Nagyobb csoportok esetén ez a le-
hetőség eltűnhet.) 

Hogyan alakítsuk ki a csoportokat? A kooperatív tanulócsoportokat többnyire
– 2-4-6 főből álló, 
–  különböző képességű és teljesítményű, 
–  eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező, 
–  különböző nemű és 
–  különböző etnikai csoporthoz tartozó (ha van rá lehetőség) gyerekek alkotják. 
Fontos kivételt képeznek azok az esetek, amelyekben speciális fejlesztést akarunk elérni (azonos készséghiá-
nyok, nyelvi fejlesztés stb.): ilyenkor hasonló fejlettségi szinten lévő diákokból alkotunk ún. homogén csopor-
tokat. A homogén csoportok ideiglenesek, csak a feladatmegoldás idejében működnek együtt. 

A folyamatosan kooperatív módszerekkel való munka nélkülözhetetlen alapja az ún. alapcsoport. Az alapcso-
portok a szociális tanulás legfontosabb színterei, hosszabb ideig dolgoznak együtt, megtapasztalva az együvé 
tartozás, az együttműködés, az egymástól tanulás, egymás segítésének hatását. Megismerkednek a problémák 
más irányból való megközelítésével, a másképp gondolkodás, a más tudás élményével. Ez nagyon mély, erős 
tudást jelent. Megismerik önmaguk és egymás tulajdonságait, képességeit, erényeit, gyengéit egyaránt. 
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A csoportműködést az ún. szerepek segítik, amelyeket valamennyi csoporttagnak el kell látnia. Ezek elosz-
tását egyrészt az egyéni fejlődési szükségleteknek megfelelő cél, másrészt az optimális működés, feladatmeg-
oldás együttesen határozza meg. Tehát nem csak az lehet például feladatfelelős, aki azt nagyon jól el tudja látni 
vagy szóvivő, aki remekül kommunikál. Felváltva mindenki ellátja valamennyi szerepet, hiszen annak is meg 
kell tanulnia képviselni csoportját, aki nehezebben kommunikál.

Bizonyos feladatok megoldására időlegesen új csoportok jönnek létre.
Az alapcsoportok mindig heterogének. Leképezik az osztály összetételét: a megfelelő fiú–lány arányt, a kü-

lönböző képességek arányos keveredését. 
A szociális kompetenciák alakulását erőteljesen befolyásolja a csoportműködés, hiszen a különbözőséget, 

azonosságot, egymás értékeit, azok különbözőségét, az együttműködést, a másság tolerálását, a közösség biz-
tonságot nyújtó erejét, hatását csak csoportban tapasztalhatják meg a diákok.
  
A tanár kihasználhatja mindkét eljárás előnyeit, ha az általa kijelölt csoportokat egy időre véletlenszerűen 
összekeveri. Bizonyos feladatokra érdeklődés szerint szervez csoportot; vagy bizonyos készség meglétét feltéte-
lező tevékenységhez, annak birtokában lévő gyerekek alkothatnak csoportot. A tantárgyi készségfejlesztéshez 
a pedagógus állítja össze a csoportokat. Ezek a csoportok a tevékenység, a feladatvégzés idejére alakulnak, a 
munka végeztével megszűnnek, tagjaik visszamennek az alapcsoportba. 

CSOPORT- ÉS OS�TÁLYÉPÍTÉS

Ami először elfecsérelt időnek tűnik, valójában olyan többszörösen megtérülő befektetés, amely megfelelő tár-
sas környezetet teremt ahhoz, hogy a csoportok a lehető leghatékonyabban működhessenek. Általános tapasz-
talat, hogy azokban az osztályokban, amelyekben hangsúlyt fektetnek a közösség építésére, a tanítás sokkal 
magasabb hatásfokon működik, a diákok sokkal jobban szeretik a tanulandó tárgyat és az elsajátítandó anya-
got. Ha sikerül kialakítanunk a pozitív közösségtudatot, a kölcsönös bizalmat, szeretetet és megbecsülést a 
csoportokban és az osztály egészében, akkor olyan környezetet teremtünk, amely a leghatékonyabb tanulást 
teszi lehetővé.

Azokban az osztályokban, amelyekben feszültségek vannak, a közösségépítés elmulasztása komoly nehéz-
ségeket okozhat a csoportmunkában.

A KOOPERATÍV TANULÁSSZERVEZÉS ALAPELVEI  

Kooperatív tanulásról akkor beszélhetünk, ha mind a négy alapelv érvényesül: az építő egymásrautaltság, az 
egyéni felelősség, az egyenlő részvétel és a párhuzamos interakciók elve.

Ahhoz, hogy a csoportok hatékonyan, gördülékenyen működhessenek, és megfelelően tudjuk irányítani 
őket, néhány alapvető szabályt is fontos kialakítanunk.  

A termet úgy kell berendezni, hogy a diákok a csoporton belül és a csoportok között könnyedén kapcsolatba 
kerülhessenek egymással; az összes diák jól láthassa a tanárt és a táblát.

Néha szükséges megállítanunk a munkát, mert azt a zajszint zavarja vagy mindenkit érintő közlendőnk 
akadt. Ehhez meg kell állapodnunk az osztállyal egy jelben, amelynek a hatására mindenki azonnal abbahagy-
ja azt, amit éppen csinál, és a tanárra figyel, illetve csökkenti a hangerőt. (Ez az ún. csendjel.)

Alakítsunk ki közösen hatékony technikát arra is, hogyan kerüljenek a foglalkozáson szükséges eszközök 
a csoportokhoz; fogalmazzuk meg a csoportok működésének szabályait és az egyes diákok egyéni kötelezett-
ségeit is. 

A csoportokon belüli hatékony, zökkenőmenetes működés és egyben a szociális szerepek, kompetenciák tanu-
lását elősegítő eszköz a szerepek elosztása.

Az egyezményes jeleket – például a csendjelet – a működést segítő szabályok betartására, a működés irányí-
tására hozzuk létre; akkor és addig működtessük őket, amikor és ameddig a közös munka ezt megkívánja. 

Szinte mindig szükséges a feladatfelelős, az időfigyelő. Gyakori a szóvivő, írnok, eszközfelelős. Az elnevezé-
seket célszerű a gyerekekkel együtt kialakítani!

Ügyelni kell arra, hogy mindenkinek alkalma legyen a csoport iránti felelősség vállalására a szerepekhez 
tartozó feladatok megtanulásával, mindegyik szerep betöltésével. Fontos, hogy a csoporton belül minden gye-
reknek legyen szerepe. A szerepek egyenrangúak, csoportvezetőt semmiképpen ne válasszunk. A szerepek 
elosztását és a tennivalók pontos betartását a szerepkártyák segítik, kicsiknél piktogramokkal, nagyobbaknál a 
feladat pontos leírásával. Például ilyen szerepkártyákkal:
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Csendkapitány
Figyelmeztesd a társaidat, ha túl zajosak!

Mérleg
Gondoskodj arról, hogy mindenki véleményét figyelembe vegyétek!

Bátorító–lelkesítő
Biztasd társaidat a munkára, és dicsérd őket! 

Időfigyelő
Dolgod, hogy figyeld a rendelkezésetekre álló időt. Jelezd társaidnak az idő múlását!

Eszközfelelős
Gondoskodj a munkához szükséges eszközökről! 

Feladatfelelős
Figyelj arra, hogy mindenki megértse a feladatot! Figyelmeztesd a társaidat, ha attól eltérnek!

Szóvivő
Össze kell foglalnod és el kell mondanod a feladatotok megoldását!

Rendező
Figyelmeztesd társaidat a szabályok betartására és arra, hogy rendet tartsanak maguk körül!

1. Az építő egymásrautaltság
Építő egymásrautaltságról akkor beszélünk, ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése pozitívan össze-
függ egymással; ha az egyik diák fejlődéséhez szükséges a másik diák fejlődése, ha az egyik csoport sikere egy 
másik csoport sikerétől függ.

Ha az egész csoport sikere mindegyik tag sikerének a függvénye, vagyis egy tag „bukása” mindenki „bu-
kását” jelenti, akkor az egymásrautaltság nagyon erős. Ekkor a csoporttagok maximálisan érdekeltek társaik 
sikerében. Ha például a csoportsiker annak a függvénye, hogy 
–  minden egyes csoporttag feladatmegoldásának „hibátlannak” kell lennie vagy 
–  valamennyi csoporttagnak válaszolnia kell tudni bizonyos kérdésre vagy 
–  minden tagnak tudnia kell egy adott szabályt, 
–  el kell tudni, mondani a közösen végzett kísérlet lefolyását,
–  valamennyi tagnak projektnaplójában le kell írnia a közös tevékenység vázlatát stb. 
Az egymásrautaltság erősödésével a kooperatív magatartás is fejlődik, kialakulásával párhuzamosan születik 
meg a diákokban a kooperatív viselkedésre késztető bajtársiasság érzése is. 

A negatív egymásrautaltság viszont versengést szül. Ami az egyiknek nyereség, a másiknak veszteség: ha 
az osztályátlaghoz viszonyítva osztályozunk, ha csak egy-két dolgozatot emelünk ki a sok közül „ez a legjobb” 
megjegyzéssel, ha a jelentkezők közül mindig csak egyet szólítunk fel, amikor mindenki a maga munkafü-
zetében, a maga tempójában, a többiektől teljesen függetlenül dolgozik; érdemjegyeik is teljesen függetlenek 
mindenki másétól – negatív egymásrautaltságot hozunk létre. 

2. Az egyéni felelősség
Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. Az erős egymásra-
utaltságot létrehozó feladathelyzetekben mindenki felelős a saját munkájáért és egyben az egész csoport telje-
sítményéért. A csoportcélt csak az egyéni teljesítmények optimális elvégzése hozhatja létre. A csoportcélok erő-
sítik az egyéni felelősséget, erőteljes javulást hoznak létre a tanulási teljesítményekben. Az olyan módszerek, 
amelyek csoportcélt tűznek ki és csoportos értékeléssel jutalmaznak, de nem teszik az egyes diákokat felelőssé 
azért, hogy hozzájáruljanak a közös cél eléréséhez, nem hoznak javulást a tanulási teljesítményben.
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3. Az egyenlő részvétel
A részvétel a tanulási siker egyik fontos feltétele. Magától nem jön létre az egyenlő részvétel, amint azt hagyo-
mányos frontális vagy önkéntességen alapuló csoportmunkánál gondoljuk. Az egyenlő részvételt általában 
szerepelosztással és/vagy munkamegosztással lehet elérni. A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki: pl. 
a „szóforgó” vagy csoportinterjú, melyek szerepelosztást eredményező módszerek, a munkamegosztás elvén 
működnek. A munkamegosztás leginkább feladatok felosztásával érhető el (például az egyik diák az író csa-
ládjával, gyerekkorával, a másik az életpályájával kapcsolatos tudnivalókat, a harmadik a tanulmányait gyűjti 
össze, a negyedik a kiemelkedő műveit stb.). A munkamegosztás mindenkit a feladat egy részletéért tesz fele-
lőssé, erősíti a személyes felelősséget, kiegyenlítettebbé teszi a részvételt.

4 A párhuzamos interakció
A kooperatív tanulás során a diákok között egy időben zajlanak interakciók. Az ún. „egy szálon futó, hagyo-
mányos módszereket” alkalmazó tanórán legtöbbször egyszerre csak egy ember beszél. A diák csak akkor, 
ha felszólítják. Elmondja a mondandóját, a tanár reagál, de interakció még köztük, a felelő és a tanár között is 
ritkán jön létre. A diákok közti interakciók– a beszélgetés, a súgás – büntetendők.  
A kooperatív tanulási technikák biztosítják, hogy a pár vagy a csoport tagjainak szükség esetén azonos lehető-
ségük legyen a kommunikációra. 
Páros munkában 
–  az idő megosztásával: először a pár egyik, majd másik tagja szerepel előre meghatározott ideig vagy 
–  a páros forgószínpad módszerrel, ahol a pár tagjai felváltva neveznek meg dolgokat, mondják el ötleteiket. 
      A csoportmunka során 
–  akár a szóforgók, 
–  akár a csoportos interjúk alkalmasak arra, hogy a diákoknak aktív részvételre legyen lehetősége. 

KOOPERATÍV MÓDSZEREK 
A kooperatív tanulásszervezés maga is módszer, egyúttal módszerek együttese is. 

Ötletek véletlenszerű csoportalakításra

1. Mozaik
Bármivel, képeslappal, szöveggel stb., ami darabolható, majd összerakható annyi darabból, ahány fős csoporto-
kat szeretnék létrehozni. Az osztálylétszámnak/csoportszámnak megfelelő mennyiségű mozaikdarabot össze-
keverés után szétosztunk, majd az összetartozó részek/tagok megkeresik egymást, s csoportot alkotnak. 

2. Keveredj, állj meg, csoportosulj! 
Olyan feladatokat kell adnunk, amelynek valamilyen szám lesz az eredménye. Ha csoportalakításra használ-
juk, akkor négy legyen az eredmény. A gyerekek a teremben sétálnak, majd elhangzik a feladat, az eredmény 
szerint kell kézfogással csoportot alakítani a legközelebb állókkal.

3. Csoportosítás 
Bármilyen logikai csoportosítás lehet az alapja: a csoportosítandó tárgyak, állatok, növények, családtagok, fo-
galmak stb. nevét – amelynek mindig 4-nek vagy annyinak kell lennie, ahány fős csoportot akarunk létrehozni 
– kártyákra írjuk, összekeverjük, majd mindenki húz egyet. Meg kell találni a logikailag azonos csoportba 
tartozókat, ők alkotnak egy csoportot. A csoportosítás alapját lehet az éppen aktuális, feldolgozandó témából 
venni. 

Csoportösszetartást, csoporttudatot segítő tevékenységek 

Ablakok
4+1 részre osztott lap, az egyes részeket megszámozzuk (1, 2, 3, 4, a középső rész üresen marad). A megfelelő 
számmal ellátott részbe jegyzi fel a csoport azt a véleményt, tulajdonságot, dolgot, tényt, amelyben 1, 2, 3, illet-
ve 4 csoporttag megegyezik; a középső részbe a konszenzussal hozott csoportvélemény kerül, a mindenkire 
jellemző tulajdonság, jellemző, közös név stb. Rendszerezésre is használható módszer.

Csoportplakát 
Jelenítsék meg magukat a közös név alapján készült rajzban! Mindenki dolgozzon rajta!
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Csoportpóló
Tervezzenek maguknak a diákok olyan pólót, ami kifejezi a bennük rejlő közös dolgokat!

Betűk, gépek 
Betűk, gépek nevét írjuk kártyákra, amelyből húznak a csoportok, a kihúzottat kell valamennyi csoporttag 
részvételével megformálni. A többi csoport feladata a formáció kitalálása.

Firka 
A csoport tagjai egymás után, kerekasztal módszerrel, némán, tetszőlegesen folytatva egymásét az A/4-es lapra 
húznak egy-egy vonalat. Meghatározott ideig forog a papír. 

Tárlatlátogatás 
A csoportok megnézik egymás rajzait, és megbeszélik a saját csoportélményt és a leszűrhető tanulságokat.

Elvarázsolt csapat
Bármilyen, meghatározott számú kép, állat, növény, ember, tárgy stb. közül kell a csoportnak konszenzussal  
egy, rájuk jellemző, őket leginkább képviselő képet kiválasztani, majd indokolni a választást.

A kooperatív módszerek a bevezetést segítő fokozatok szerint

Páros munka 
A felvetett problémán, feladaton mindenki egyénileg elgondolkozik vagy dolgozik. Párban megbeszélik, egyez-
tetik, megvitatják, ellenőrzik a megoldást. Végül a csoportot alkotó két pár közösen is ugyanezt teszi.

Szóforgó 
A csoport tagjai sorban, az óramutató járásával egyező irányban elmondják egymásnak a feladattal kapcsolatos 
megoldást, gondolataikat stb. Egy tag beszédidejét meg lehet határozni, amelyet az időfigyelő segít betartani.     

Kerekasztal 
A szóforgó valamilyen tevékenységet (pl. írás, cédulák felragasztása, halmazba helyezés, dominókirakás stb.) 
igénylő változata: a feladat elvégzése a szóforgóhoz hasonlóan felváltva történik. 

Csoportszóforgó
A csoportok a szóforgó szabályai szerint beszámolnak az adott feladatról, kérdésről.

Füllentős
Minden csoport vagy diák megfogalmaz a témával kapcsolatban 2 igaz és 1 hamis állítást. Az egyik csoport 
vagy diák felolvassa az állításait, a többi csoport vagy csoporttag megállapodik, melyik a hamis állítás. A cso-
portok kijelölt tagja (pl. az A jelű) az ujjával mutatja a hamis válasz számát.

Háromlépcsős interjú
A, B, C, D jelek kiosztása. A tanuló elmondja a feladatnak megfelelő mondanivalóját B tanulónak, C elmondja 
D-nek. B tanuló elmondja A tanulónak, D elmondja C-nek. A tanuló elmondja a B-től hallottakat C-nek és D-
nek – B figyeli és ellenőrzi, hogy A pontosan mondja-e. B tanuló elmondja az A-tól hallottakat C-nek és D-nek 
– A figyeli és ellenőrzi, hogy B pontosan mondja-e.  C tanuló elmondja a D-től hallottakat A-nak és B-nek – D 
figyeli és ellenőrzi. D tanuló elmondja a C-től hallottakat A-nak és B-nek – C figyeli és ellenőrzi.
                                                               
 A B A B A B            

C D C D C  D

Diákkvartett
A csoportokban A, B, C, D jelet kapnak a diákok, s a csoportok is nevet vagy számot kapnak. A tanár vagy a diák 
feltesz egy kérdést. A csoport megbeszéli a választ – a diákok meggyőződnek arról, hogy mindenki helyesen 
válaszol-e a kérdésre.. Valaki „kihúzza”, melyik jelű tanuló, melyik asztalnál válaszol. Akinek a betűjelét és 
csoportnevét (számát) kihúzták, megadja a választ.
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A témafeldolgozás módszerei

Mozaik
Olyan önálló témafeldolgozásra alkalmas, amely négy, egymástól szinte független részre tagolható. Pl. az egyik 
csoporttag feladata egy tájegység éghajlata, a másiké ugyanazon tájegység domborzata, a harmadiké a táj-
egység növényvilága, a negyediké az állatvilága. Feldolgozzák a saját témát, majd megtanítják egymásnak a 
témákat, vagy csoport-feladatlapon, vagy más módszerrel szintetizálják a tudásukat. Utasítások: olvassátok el 
a kijelölt szöveget, emeljétek ki a lényeget! (idő)

Csoportok közti mozaik 
Hasonlóan a mozaikhoz, minden csoport más témát kap. A csoportok közösen feldolgozzák a saját témájukat, 
majd ismertetik, bemutatják, megtanítják egymásnak.

Szakértői mozaik:
Csoporton belül A, B, C, D jelet kapnak a tagok. Valamennyi csoportból az azonos jelűek ugyanazt a témát 
kapják, „szakértői” csoportban összeülnek, a témát közösen dolgozzák fel, majd mindenki a saját csoportjában 
ismerteti a csoportnak, szóforgóval. 

Bonyolultabb témánál érdemes használni, amikor fontos a feldolgozásban egymást segíteni. 

Fordított szakértői mozaik
Mint bármelyik mozaik esetén, fontos, hogy olyan egységeken dolgozzanak a csoportok, amelyek nem függnek 
egymástól, nem alkotnak folyamatot, önmagukban értelmezhetők.
–  A téma feldolgozása csoportmozaikkal történik, a feldolgozást plakáton jelenítik meg.
–  A csoporton belül kiosztják az A, B, C, D jeleket. 
–  Az azonos jelűek alkotnak egy újabb csoportot. 
–  Az egyes plakátoknál csoportforgóban megadott ideig magyaráz a kidolgozásában részt vevő szakértő.
 A következő plakátnál az ott dolgozó fog magyarázni.

Módszerek a csoportmunkák bemutatására 

Három megy, egy marad 
Elsősorban tárgyat, tárgyakat, tablókat, nehezen mozgatható „kiállításokat” mutathatunk be ezzel a módszer-
rel. Minden csoportból valaki a csoport bemutatandóinál marad, és fogadja a többieket, mutat, magyaráz, vála-
szol, míg a csoport másik három tagja a többi asztal között vándorol.
Fontos figyelni arra, hogy az asztalnál maradók is megismerhessék a többiek munkáját. 

Tárlatlátogatás 
A csoportok megtekintik a többi csoport munkáját. Megbeszélik a látottakat, és értékelik a munkákat.

Beszámoló forgóban 
Egy-egy egység befejezésekor, a felmerült közös vagy az egyes csoportok által bemutatott, elmondott stb. 
kulcstémával kapcsolatos tudás, vélemény, összegyűjtött információk megfigyelésének, megértésének, megta-
nulásának ellenőrzésére lehet használni.

Minden csoport feltesz egy csomagolópapírt a falra, amelyre saját, de egymástól különböző színnel írnak.  
A csoport meghatározott ideig felírhatja a megoldást, választ stb. a lap tetején lévő témával kapcsolatban.  
A csoportok papírlapról papírlapra vándorolnak, átolvassák, amit az előző csoport írt, azt a saját színűkkel ki-
egészíthetik, korrigálhatják, kérdezhetnek stb.

Végül valamennyi csoport közösen értékeli a válaszokat, megbeszélik a kritikus pontokat.
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egész életre szóló alapozás

sÓsné Pintye máriA

HÁTTÉRTUDÁS ÉS MÓDSZEREK
 „Hatalmunkba csak az az ismeret kerül, amit  

mozgáshoz kötöttünk, és ezzel
izomzatunkba költöztettünk.”

 (Dienes Valéria)

AZ ALAPOZÁS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL 

Az alcímként is helytálló idézet hűen tükrözi azt a fejlődési utat, melyet a tanuláshoz szükséges alapkészségek 
fejlődésében a kisgyerek születésétől az iskolaérettségig megtesz. Ez az időszak – melyet az egész életre szóló 
alapozásnak tekinthetünk – igen nagy jelentőségű a gyerek egész további élete szempontjából. Nincs még egy 
olyan életszakasz, ahol ilyen nagyarányú változások következnek be. Az idegrendszer fejlődésében először a ti-
pikusan emberi, majd a családból öröklött, egyéni képességek bontakoznak ki. Az előbbiek fejlődésében sorra 
jelennek meg az alapmozgások (fordulás, kúszás, mászás, járás stb.), a manipuláció, a beszéd, majd az elemi szo-
ciális képességek. Ekkor éli át magát először a kisgyermek önálló individuumként saját testi mivoltában (éntudat 
megjelenése), melynek következménye például a dackorszak is. Így, lépésről lépésre szerzi meg, gyakorolja azokat 
az alapkészségeket, melyeket később mint „eszközöket” a tanulás közben használ. Hosszú gyakorlási idő (a kognitív 
pedagógia úgy fogalmaz: a tapasztalatok kumulálódása, optimalizáció) szükséges ahhoz, hogy pl. a tapintás, a nagymozgások, 
az egyensúly, a szemmozgások, a finommotorika fejlődése eljusson arra a szintre, amelyen már nem igényel minden pillanatban 
tudatos irányítást, hanem szinte önmagától, automatikusan működik, így hagyva helyet a tudatban a kognitív tanulás számára.

Az iskolába lépés kezdetén természetesnek vesszük, hogy a gyerekek birtokában vannak mindennek. A ku-
tatási eredmények és a tanítói tapasztalat egyaránt azt mutatja, hogy mire a gyermek szeptemberben az első 
osztályba lép, az első hét év fejlődési folyamatai gyakran még nem záródtak le,. Ennek okait a gyermek egyéni 
adottságainak és nevelési környezetének összefüggésében kell keresnünk. Ha ezek harmóniában állnak egy-
mással, a fejlődés többé-kevésbé kiegyenlített (harmonikus) lesz. Minél kevésbé veszi figyelembe (esetleg rosz-
szul értékeli) a nevelési környezet a gyermek adottságaiból adódó szükségleteit, annál egyoldalúbb, diszhar-
monikusabb fejlődésmenetet látunk. Ebből a nézőpontból az érési késést, illetve a sietséget mutató gyerekekre 
egyaránt figyelmet kell fordítanunk.

Ugyanis minden képesség fejlődésének van egy érzékeny korszaka, amelyben a korábban elért fejlődési sza-
kaszokra épülve a képesség gyakorlására éretté válik az idegrendszer. Ez azt jelenti, hogy a gyermek képessé 
válik arra, hogy gyakorolja az adott mozgásformát, az adott érzékelési csatornát. Ha ebben az időszakban nem kap 
elég gyakorlási lehetőséget a képesség, az idegrendszer nem kap kellő megerősítést a gyakorlás által, a képesség elvész vagy 
hiányosan alakul ki (hiába vált képessé a gyerek arra, hogy a képesség megszülessen – gyakorlás nélkül nem születik meg, 
nem válik képességgé). Így a nevelő környezetnek lényeges szerepe van abban, hogy mire teremt több lehetőséget 
a gyermeknek. Ha rosszul értékeli a gyermek szükségleteit egy adott fejlődési periódusban, másnak a fejlesz-
tésére helyezi a hangsúlyt, akkor a képességstruktúrában hiány keletkezik. A hiány nem egyszerűen az adott 
képesség fejletlenségét jelenti, hanem a képességstruktúrában arra épülő további lehetőségek beszűkülését 
is. Például ha a gyermek óvodás korában túl sok, mozgásos ismeretszerzés nélküli intellektuális fejlesztést, 
a kognitív funkciók erőteljes edzését kapta, és háttérbe szorult például a szabad mozgás, így az egyensúly, a 
tárgyakkal való manipuláció, voltaképpen az, hogy a körülötte lévő világot mozgás által figyelje meg és értel-
mezze, akkor az egyik oldalról bejövő ingeráradat elnyomja a másik, amúgy is kevés ingerrel ellátott terület 
működését. Az idegrendszer csak bizonyos mennyiségű információt képes egyszerre feldolgozni. A folyton 
ingerelt csatornákon beáramló ingerek válnak számára szokássá, esetleg sikerélménnyé, a mozgás pedig, mivel 
keveset gyakorlódott, egy idő után inkább kudarccá. Ha ehhez még gyenge egyéni adottságok is járulnak, nagy 
esély van például egy későbbi viselkedészavar kialakulására, hiszen a gyerek, bár az intellektuális fejlődésben 
előreszaladt, „tisztában van a maghasadás elméleteivel”, de rossz egyensúlya miatt gondot okoz számára a 
padban/széken ülni, nem képes mozgását irányítani, mindennek nekimegy vagy pl. gyenge finommotóriuma 
miatt kínlódik az írott betűk megformálásával is, nemhogy a betűkapcsolással. 
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Az iskolakezdéskor a kapu még nyitva áll. Az első, sőt még a második osztályban is a tanítónak lehetősége van arra, hogy 
az addigi (esetleg le sem zárult) fejlődési szakasz hiányos fejlődését kiegyenlítse. Ha ismeri a 0–7 éves kor között lezaj-
ló fejlődés összefüggéseit, jelentőségét a tanulási képességek alakulásában, az alapozó modulokat2 a tanítási 
gyakorlatba építve, kellő időt biztosítva a gyerekek nagy részénél kiküszöbölheti az első hétéves fejlődésben 
elszenvedett hátrányokat, és ezzel megelőzheti a valódi tanulási zavar kialakulását. 

Korunk nem kedvez a harmonikus kisgyermekkori fejlődésnek. Egyes kutatók egyenesen a gyerekkor 
elsorvadásáról beszélnek. Az intellektus és az információ jelentőségének túlhangsúlyozása, a családok moz-
gásszegény életmódja, az időhiány, a helytelen táplálkozás stb. gyakran még az egyébként átlagos képességű 
gyerekeknél is hiányosságokat okoznak a mozgáskoordinációban, a tapintásban, testérzékelésben, az egyen-
súly-érzékelésben, illetve a tanulás alapját jelentő más képességekben. Így azok a gyerekek is veszélyeztetet-
té válhatnak, akik csekély adottságbeli gyengeséggel rendelkeznek, hiszen nincs lehetőségük a kompenzáló 
gyakorlásra. Azok pedig, akik öröklött vagy szerzett részképesség-zavarokkal küzdenek, normál intellektusuk 
ellenére nagy hátrányba kerülnek. A tanítóknak a korábbinál nagyobb felelősségük van abban, hogy az olvasás-, írás-, 
számolástanítás előkészítésében a kognitív funkciók fejlesztése mellett széles körű készségfejlesztő alapozást végezzenek. A cél 
egy viszonylag kiegyenlített képességstruktúra kialakítása, mely az egész iskoláskor folyamán belső tartalékot jelent a gyer-
mek számára ahhoz, hogy esetleges tanulási nehézségeit legyőzze.

A modulokban szereplő gyakorlatok a harmonikus (archetipikus) fejlődést segítik az adott területen, ezért 
azoknak a gyerkeknek is használnak, akiknél különösebb nehézséget nem észlel a tanító, vagy olyan kisebb 
rejtett hiányosságokra mutat rá a gyakorlás, melyeket az osztálymunkában egyébként még nem venni észre. Ez 
teszi lehetővé a  zavarok megelőzését. A gyakorlatok közben pontosabban megfigyelhetjük a gyerekeket. Ezek 
a tapasztalatok nagyban segíthetik a tanítót abban, hogy a gyerek egyéni fejlődését  megfelelően támogathassa. 
Ugyanakkor az is biztosítható, hogy amelyik gyereknek rövidebb gyakorlási idő elegendő a pontos, harmoni-
kus, ritmikus feladatvégzéshez, differenciáltan már a következő nehézségi fokozatra térjen át. Így a gyerekek a 
gyakorlás közbeni fejlődés szempontjából általában három csoportra oszthatók.
1.  A feladatot könnyen átlátó, viszonylag rövid gyakorlás után pontosan, harmonikusan, testi és lelki feszült-

ségek nélkül elvégzők. Amennyiben iskolaéretten kerültek iskolába, az első tanév végére az alapozás segít-
ségével minden területen kielégítő teljesítményt nyújtanak.

2. A feladatban hosszabb gyakorlási időt igénylők, akik kezdetben lassan haladnak, később a fejlődés üteme 
felgyorsul, végül pontosan, harmonikusan, testi, lelki feszültségek nélkül végzik a gyakorlatot. Ha iskola-
éretten kerültek iskolába, legkésőbb a második tanév végére a differenciáltan elnyújtott alapozás segítségé-
vel minden területen kielégítő teljesítményt nyújtanak.
A hosszabb gyakorlás után, önmagukhoz viszonyítva nagy fejlődést mutató gyerekek, akiknek feladatvégzése 
mégsem válik pontossá, vagy harmonikussá, esetleg testi-lelki feszültségekkel terhes. A második tanév végére 
behozzák lemaradásukat azok, akik az iskolába lépésig valószínűleg az említett alaptevékenységeket kellően 
gyakorolták,  az optimalizáció is létrejött, valamint azok, akiknél csak a gyakorlási lehetőség nem volt elegen-
dő a készség megszilárdulásához. A második csoportban lesznek azok, akiknél nemcsak az optimalizáció nem 
jött létre maradéktalanul, hanem a készség is hiányosan alakult ki, akár kicsit gyengébb egyéni adottságok, 
akár nem megfelelő környezeti hatások miatt. Az utóbbi éppen úgy nehézség lehet a szociálisan hátrányos 
helyzetű, mint az igen jó anyagi helyzetben lévő családokban, ahol a sok munka és a kevés ráfordított idő miatt 
válik elhanyagolttá a gyerek. Az első két csoportba tartozó gyermekek problémáinak megoldása a tanító kompetenciájába 
tartozó feladat, ehhez nyújt sokrétű segítséget az alapozó modulok rendszere. A harmadik csoportba tartozó 
gyermekeknél, ha ez a jelenség több területen előfordul, az alapozó modulok elnyújtott alkalmazása mellett is 
célszerű más szakember segítségét kérni. Ők általában valódi részképesség-, figyelem- vagy aktivitászavarral küz-
denek, s elsősorban nem korrepetálás, hanem külön szakember által végzett fejlesztő eljárások szükségesek 
számukra. Adekvát fejlesztés eredményeképpen nagyobb tanulási nehézségeik általában negyedik osztályra 
rendeződnek, de előfordul, hogy később is külön figyelemre van szükségük. Egészséges lelki fejlődésük ér-
dekében fontos, hogy a tanító ne bélyegezze meg semmilyen módon őket, és ne hagyja, hogy a többi gyermek 
ezt tegye. (Általában a csúfolódó gyermekek nagy részének is van valamilyen nehézsége, s gyakran saját énjük 
erősítéseként értékelik le a másikat.) Az osztályban olyan munkahangulatot kell teremtenünk, hogy minden 
gyermek a saját fejlődésével és a társai segítésével legyen elfoglalva. Hangsúlyozzuk, hogy egész társadal-
munk arra épül, hogy az emberek között munkamegosztás van. Úgy válunk teljes emberekké, ha kölcsönö-
sen segítünk egymáson. Senki sem egyformán jó mindenben, mindenkinek mások az erősségei, gyengéi. 
Igyekezzünk a harmadik csoportba tartozó gyerekeknek olyan feladatot adni az osztályban, amelyben erős 
oldalukat megcsillanthatják, elismerést váltva ki a többiekből. (Például fizikai erőt igénylő emelések, cipelések 
vagy éppen gyengéd odafigyelést kívánó, sebeket kötöző, gondozó munka.)   

2 A szerző az adatbank alapozó moduljaira, foglalkozás-leírásaira utal. Ezek a modulok, a hozzájuk tartozó filmrészletek az 
adatbankban érhetők el.



36

Szövegértés–szövegalkotás – Tanítói kézikönyv

Írásunk további részeiben azokra a fejlődési összefüggésekre igyekszünk rámutatni, melyek segítenek megér-
teni az alapozó modulokban szereplő gyakorlatok hatásmechanizmusait és az egyes fejlődési területek szerepét 
a teljes személyiségfejlődésben. Hiszen minden tanító végső célja az, hogy egészséges, harmonikusan fejlett gyermekeket 
neveljen, ezért az egyes tanulási folyamatokat mindig a gyermek egész fejlődése szempontjából is tudnunk kell értékelni. E 
program tanterve éppen ezért késztet arra, hogy osztályunk és egyes tanítványaink szükségleteihez igazodva tanítsunk; rövid 
távú céljuk érdekében ne veszélyeztessük a gyerek fejlődésében potenciálisan hosszú távon megjelenő eredményeket, vagyis ne 
kívánjunk tőle semmit, amire még nem vált éretté. 

A TESTI VÁLTOZÁSOK ÉS A KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSEI  

Az iskolaérettség szempontjából a 0–7 évig tartó fejlődési szakaszt három nagy részre oszthatjuk. Az első sza-
kaszban (0-tól kb. 2, 5–3 éves korig) főképpen a fej és az idegrendszer a fejlődés fókuszpontja. Működni kezdenek 
az idegpályák, és egyre több kapcsolat válik aktívvá az idegrendszerben. Ennek eredményeképpen pl. kifejlőd-
nek az egyes érzékelési területek közötti kapcsolatok, lehetővé válik az intermodális integráció. A fejlődést az 
érzékszervek aktív használata és a mozgás indukálják (amit nem használunk, az nem fejlődik alapon). Ebben a 
szakaszban a nagymozdulatok dominálnak, a gyermek mindig tevékenykedik, fontos, hogy elég szabad moz-
gáslehetőséghez jusson, mindent önmaga fedezzen fel: a test különböző mozgásának lehetőségeit és a teret 
egyaránt. Ez az abszolút kétkezesség időszaka; ne vonjunk le messzemenő következtetéseket abból, ha bal 
kezével nyúl egy-egy tárgyért. A harmadik életévre általában kialakul a beszéd és nyiladozik a gondolko-
dás. Többnyire ekkor jelennek meg a rajzokon a lengő és körkörös firkák után az első emberalakok (pl. fej-láb 
ember). A játékban még inkább a birtokba vevés, kipróbálás szakaszát éli, nem jellemző a szociális játék. A já-
ték tevékenysége inkább céltól független, vagy gyorsan váltogatott. Érzelmeiben főképp a környezetétől függ, 
mindent átvesz és lereagál. Az első szakasz lezáródását testileg az arc megváltozásán is észlelhetjük, nagyjából 
eltűnnek róla az anyatejes dombocskák, a vonások egyénibb karaktert kapnak, és kissé megnyúlik a gyerme-
kek nyaka. A fej és a test aránya a születéskori 1:3-ról 1:4-re változik.

A második szakaszban (3 éves kortól kb. 4, 5, 5 éves korig) főképpen a törzs alakjában, terjedelmében történik 
változás: ami addig szinte lapos volt, most térfogatában is bővül, domborúbb, hosszabb lesz. Az addig zsú-
foltan elhelyezkedő belső szerveknek így több hely áll rendelkezésre a növekedéshez. Ilyenkor megnőhet a 
gyermekek étvágya, de átmenetileg gyakoribbá válhat a hasfájás is. A törzset úgy is tekinthetjük, mint a ritmi-
kusan működő életfolyamatok központját. Erre az időre a légzés, a keringés kezdi megtalálni igazi ritmusát, 
ennek hatása a beszédben (ritmikus tagolás képessége), de még a gondolkodásban is megjelenik. Ez a ritmus, 
az időbeliség megjelenését is jelenti. Ekkor vannak első „aha” élményei, és első felismerései is a „már elmúlt”, 
a „most van” és a „majd lesz”-ről. A ritmikus rendszer fejlődéséhez szorosan kötődik a lelki élet kiteljesedé-
se. A gyermekek már egymással is, legalább az aktuális játék során kapcsolatokat alakítanak ki. A szeretett 
személyekre nemcsak jelenlétükben, hanem távollétükben is képesek gondolni, gyakori, hogy az óvodában 
direkt a családtagok egyike-másika, gyakran mindegyike számára ajándékokat készítenek, függetlenül a je-
les napoktól, csak úgy. 5 éves korra általában szükségletté válik a szociális tapasztalatok szerzése, a gyermek 
ekkor kezd adni, venni, osztani. Ez még mindig a kétkezesség korszaka, de itt már kiegyenlítettebben váltják 
egymást a nagymozgások és a tárgyakkal való játék, az időszak végére azonban kezdeti szinten kialakul a 
domináns kéz. Az emberábrázolásban általában ekkor jelenik meg a kezdeti fokon álló háromrészes alak, és 
a többi rajzon szereplő tárgy alakja is egyre felismerhetőbbé válik. A fejlődés eredményeképpen eltűnnek a 
babahurkák és a babapocak, a gyermekeknek kialakul pl. a derékvonaluk, megváltozik a nyak és a váll, ez 
egyértelműen lehatárolttá teszi a törzset.

A harmadik szakaszban (kb. 5–7 éves kor között) pedig a végtagok nyúlnak meg, arányuk a testhez képest megválto-
zik, kifejezett formája lesz pl. a csuklónak, a térdnek, erőteljesen megjelenik a lábboltozat. Ez azt is jelenti, hogy 
a végtagok erősebbekké, terhelhetőkké válnak. Ezt az új lehetőséget a nevelőnek ki kell használnia. A gyerme-
kek ilyenkor nemcsak a finommotorikus ügyességet igénylő játékokban fejlődnek, hanem kifejezetten munka 
jellegű tevékenységet is szeretnének végezni. Fontos, hogy ezen igényüket elégítsük is ki. A szociális életben 
megjelenik a szociális figyelem képessége, a gyerek kifejleszti érzékét a mások szükségletei iránt, másokért, má-
soknak csinál dolgokat. Ez az újfajta szociális képesség és a munkatevékenység lehetősége gyakran kifejeződik 
az óvó néninek, tanító néninek, esetleg az anyának való segíteni akarásban. Ez minőségileg különbözik a már 
az előző fejlődési periódusokban létező párhuzamos cselekvéstől, ahol az anya minden tevékenységét utánozta 
a gyermek, puszta funkciógyakorlás miatt; itt a célirányos és szociális komponens kap hangsúlyt. Fontos, hogy 
mindig igyekezzünk kielégíteni a munkavégzésre való igényt, ne mozduljunk a könnyebb ellenállás irányába, 
mert a későbbi tettrekészségre ennek negatív hatása lehet. 
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A játékban is a céltudatosság, a tervezés, a kitalálás jelenik meg új elemként, az utánzás dominanciáját a ta-
nultak, tapasztaltak új helyzetekben történő felhasználása váltja fel. A játékban új fejlődési fokozat még az igazi 
együttjátszás, a szabályok közös alkotása, ez egyben a barátságok létrejöttének is az alapja. 

A beszédben a 4-5 évesek meggondolatlan, a „nyelv élvezete miatt fecsegését” felváltja a meggondolt, nyelv-
tanilag is strukturált beszéd, mely így igazán alkalmassá válik a gondolatok kifejezésére. Ebből a szempontból 
az alsó álkapcsot úgy tekinthetjük, mint az ötödik végtagot, melynek megerősödésével a beszéd is irányítha-
tóbbá válik, a hangok, a szavak, de a mondatok szintjén egyaránt.  A már korábban megjelent ritmusosság új 
lehetőséggel gyarapodik, a gyermek képessé válik arra, hogy ugyanazt a verset, éneket (önmagát szabályozva) 
gyorsabban vagy lassabban mondja a szokásosnál. Ezt a közös foglalkozások során meg is mutatja, úgy, hogy 
sietve a szöveggel, már előbb befejezi, mint kisebb társai, akik inkább az óvónő tempóját veszik fel. 

A szimmetriakorszak után egyértelművé válik a domináns oldal megjelenése, a szem, a fül, a kéz, a láb is 
határozott azonos oldali preferenciát mutat. Az emberrajzban tovább differenciálódik, valóban hármas tagolt-
ságúvá válik az alak, általában részletesebb kidolgozást kapnak a lábak, több apró részletet is képes ábrázolni a 
fejen vagy a ruházaton. A figyelem a vonalak mellett a tér kitöltésére is kiterjed (pl. az ég színe, a ruha mintája). 
Az alak körüli tér is strukturáltabban jelenik meg: talaj, ég, mellette fa, ház kap jól körülhatárolt, differenciáltan 
megjelenő alakot. A térészlelés új szintjét a ferde vonalak határozott megjelenése is jelzi a rajzokon (pl. fának 
támasztott létra, a házhoz vezető ösvény stb.).

Összefoglalva: az iskolaérettség nem egyik pillanatról a másikra megjelenő készségek halmazát jelenti, hanem 
az első hét életév spirálisan egymásra épülő fejlődési fokozataiban mindig egyre differenciáltabban megjele-
nő, majd jól begyakorolt, csak az elemek összefüggésében értelmezhető rendszere. Ahhoz, hogy a gyermek a 
tanulásra készen álljon, a testi változások mellett az életfolyamatok, a lelki élet, a szociális élet terén is új mi-
nőségeknek kell megjelenniük. A tanító számára a tanítási, tanulási folyamat megtervezéséhez fontos, hogy a 
gyermekek közül ki hol áll ebben a folyamatban. Vázlatosan áttekinthető formában leírjuk hát az iskolaérett 
gyermek jellemzőit:

1. Fizikai fejlődés
1. a) Testi arányok 
–  a fej–test arány kb. 1:6;
–  eltűnőben a babahurkák és babapocak;
–  a végtagok megnyúlása már bekövetkezett, így a fül felső pontját az ellenoldali kézzel érinteni tudja;
–  a nyak, a derék, a csukló, a boka egyértelműen körvonalazott;
–  a lábboltozat elnyeri végleges emelkedettségét;
–  a gerincben jelen van az S alakú görbület; 
–  az arcvonások individualizálódnak, megerősödik az alsó álkapocs.
1. b) Fogváltás
–  Az iskolaérett gyermeknél már legalább egy tejfognak hiányoznia kell.
–  A fogváltás kezdődhet a hátsó hetes őrlőfogak megjelenésével is.
–  Ha az egyik vagy mindkét szülő esetében a fogváltás későn kezdődött, akkor ne ez legyen a döntő az isko-

laérettség megállapításában.
1. c) A testi változásokkal megjelenő nagy- és finommozgásos képességek
Az iskolaérett gyermeknek minden alább leírt mozgásformát tudnia kell, de ezt ne tesztekkel, hanem spontán 
játék közben is figyeljük meg. 
–  Tud egyenesen előre menni;
–  tud nagylabdát elkapni és dobni;
–  tud páros lábon, helyben ugrálni;
–  tud féllábon ugrálni, a domináns és a másik lábán egyaránt;
–  tud szökdécselni;
–  spontán úgy jár, hogy az ellenoldali kéz együtt lendül előre a lábbal;
–  lépcsőt váltott lábbal jár fel és le;
–  tud csomót, illetve masnit kötni; 
–  tud zipzárt fel-, lehúzni, gombot gombolni, függetlenül annak méretétől;
–  kézfogásnál a hüvelykujja oppozícióban van a többihez képest;
–  finom ujjmozgást igénylő tevékenységeket is tud végezni, pl. varrni, bábozni stb.;
–  általános viselkedése se nem nyugtalan, se nem letargikus;
–  szereti végtagjait erősen próbára tenni (főként fiúknál), pl. nehéz tárgyakat eltolni, húzni; versenyt futni. 
2. Játék
–  Játéka többnyire célirányos, tervezett;
–  felismeri önmagát mint teremtőt, felismeri, hogy van különbség a között, hogy mit tervezett és mi valósult meg;
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–  képes rövidebb folyamatokat kitalálni, előre látni, tervezni;
–  szükséglete az együttjátszás;
–  kifejleszti érzékét a többiek szükségletei iránt;
–  a játékhoz nincs szüksége tárgyakra, el tudja képzelni a dolgokat;
–  képes a közös megállapodásban létrejött szabályok betartására;
–  alkalomadtán játszik kutyát, lovat, vagyis érzéke van arra, hogy valakinek szót fogadjon.

3. Rajzolás-festés
–  A szem képes a dolgozó kéz folyamatos követésére;
–  a rajz tudatos: felépítése, kompozíciója van a képnek;
–  a megjelenített alakok nagy része szimmetrikussá válik;
–  a házon megjelennek az archetipikus formák: tető–háromszög, falak–négyszög;
–  hármas tagoltságú embert rajzol, megjelennek a testen a részletek;
–  a figyelem a vonalakról áthelyeződik a színekre, felületekre, kitölti a formákat, a ruhákat mintával látja el;
–  a részletekben jelezve van a fent, lent, a mellett;
–  az emberek, a házak a földön nyugszanak;
–  a fogváltáskor rajzolt képeken gyakoriak a dróton ülő vagy „nyitottkönyvszerűen repülő” madarak, esetleg 

a háttérben látható élesen csúcsos hegyek.

4. Érzelmi élet
–  Érzelmeit jobban kezeli, kevesebb szüksége van felnőtt beavatkozásra;
–  szereti az ajándékokat nemcsak készíteni, hanem becsomagolni, ezzel mintegy titkosítani;
–  fogékonyabb lesz a szójátékokra, humoros versekre, buta szövegekre;
–  gyorsabban mondja a közösen szavalt verset, éneket, mint a csoport többi tagja, vagy az ének végén hosszan 

kitartja az utolsó hangot;
–  szeret sugdolódzni, titkot tartani (különbséget tenni külső és belső között); 
–  szeret álmokat elmesélni, nem a felnőtt utánzása miatt vagy meseszerűen, hanem komolyan, de csak ha 

önmaga akarja, nem úgy, ha kérdezik. 

5. Szociális kapcsolatai
–  Tud ajánlott tevékenységekbe bekapcsolódni;
–  képes az alapvető önkiszolgáló tevékenységekre (evés, ivás, WC-használat, tisztálkodás, öltözés stb.);
–  természetes módon felnéz a felnőttre, vágyik a tekintélyre;
–  képes egy felnőtt irányítását elfogadni;
–  képes utasításokat végrehajtani, korához mért kötelességeket vállalni;
–  nem függ egy bizonyos tárgytól, szokástól (pl. cumizás);
–  érzékennyé válik mások szükségletei iránt, képes másokra figyelni;
–  képes másoknak, másokért elvégezni valamit;
–  vannak hosszabban tartó barátságai.

6. Gondolkodás, kognitív érettség 
–  Kialakul az ok-okozati gondolkodás (ha, mert, pl., azért…);
–  szeretne mindent összekötni gondolatokkal, fogalmakkal; 
–  érzékeli és helyes nyelvtanisággal fejezi ki a különböző időiségeket (múlt, jelen, jövő);
–  szeret találós kérdéseket megválaszolni, de kitalálni is;
–  előszeretettel végez egyszerű gondolkodási műveleteket, pl. azonosítás, megkülönböztetés, főfogalom alá 

rendelés;  
–  emlékezete tudatossá válik, akusztikusan és vizuálisan, pl. ha kérik vagy akarja, fel tud idézni verseket, 

dalokat; 
–  élesedik vizuális megfigyelőkészsége, pl. alapformákat, nagyságokat, mennyiségeket meg tud különböztet-

ni egymástól;
–  folyamatosan, tisztán beszél, gondolatait jól ki tudja fejezni, s mások verbális közléseire is képes koncentrál-

tan figyelni;
–  vállalt munkára 10-15 percig erősen koncentrálni képes;
–  fontosak számára a beszélgetések, a viták;
–  képes igazi kérdéseket feltenni, nem csak a miért összefüggése érdekli;
–  játékában gyakori a tárgy nélküli, pusztán képalkotással zajló mozzanat, nem kell mindent odavinnie, sok-

szor csak meséli a játékát.
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A kompetencia alapú megközelítés módszereiről

A felsorolásban nem törekedtünk teljességre, minden területen csak néhány jellemzőt emeltünk ki, szándé-
kaink szerint a legfontosabbakat. Természetesen a felsorolás egyetlen elemének hiánya sem jelent önmagában 
iskolaéretlenséget. Azonban széles látókörű szempontsort adnak az elsős gyermekek megfigyeléséhez. Legyen 
számunkra figyelemfelhívó jel, ha egy gyermek egy-vagy több területen pl. a harmadik helyett a második sza-
kasz jellegzetességeit mutatja. A másik fontos jel, melynek észlelésére ébernek kell lennünk, ha úgy találjuk, 
hogy több területen hiányosságok vannak a gyermek esetében (pl. a 10 jellemzőből 4-5 hiányzik vagy kevéssé 
fejlett); elgondolkodtató, hogy mennyire tud majd alkalmazkodni az iskolai élethez, mennyire tud sikeres lenni 
a tanulásban. Még ez sem jelenti azt, hogy az adott gyermeknek nem az iskolában van a helye, csak annyit, 
hogy kérjük szakember (nevelési tanácsadó, szakszolgálat) segítségét, aki – figyelembe véve a gyermek eddigi 
életútját, óvodai életét, családi hátterét, képességeit – az iskolai elvárások fényében képes a helyzetet komplex 
módon megítélni, tanácsot vagy fejlesztő megsegítést nyújtani. 

A gyermekek képességprofilját így magunk elé rajzolva, az adott gyermekekre adekvátan tudjuk a nevelés és 
oktatás rövid és hosszú távú tervezését megvalósítani. Ebben három alapelvet célszerű figyelembe vennünk.
–  Az egészséges ember esetében bizonyos életkorban bekövetkeznek bizonyos események, megmutatkoznak 

bizonyos változások. (Például a gyermek 7. életéve körül megmutatkozik az iskolaérettség.) Létezik az em-
beri fejlődés menetének egy olyan archetípusa, melyben integráltan jelenik meg a fizikai, a lelki, a szellemi 
fejlődés. Ahhoz, hogy egészséges embereket nevelhessünk, a tantervet is az archetipikus fejlődési folyamat-
ra építve kell meghatároznunk. 

–  Figyelembe kell ugyanakkor vennünk, s ez jelenti a differenciálás alapját, hogy minden ember egyéni fej-
lődési utat jár be, és mindenki más-más helyen csatlakozik a közös úthoz, és máskor tér le róla. Ezek olyan 
küszöböket jelentenek a gyermeki fejlődésben, amelyeket néha csak válságok megélésével lehet átlépni. 
Egyéni eltérésekkel ezek a csomópontok az iskoláskorban, jellemzően a 9., 12., 16. életév körül következnek 
be. Az egyes gyermek életútján minden ilyen csomópontot egy konszolidációs és érési korszak követ. 

–  Ha egy-egy területen hiányosságokat tapasztalunk, nem feltétlen a hiányos funkció kifejlesztését kell direkt 
megcéloznunk, hanem az alatta lévő (általános gyermeki) fejlődési lépcsőfokot kell megerősítenünk. Ennek 
gyakorlása során kiderül, van-e olyan erős ez az alap, hogy a következő fok ráépülhessen. Konkrét példával 
szemléltetve: ha a gyermeknek nem megy a féllábon való ugrálás, először nézzük meg, egyáltalán képes-e  
páros lábon vagy bármi módon ugrálni, esetleg szökkenni. Ha az sem megy, még eggyel alacsonyabb szintet 
nézzünk meg, és így tovább. Ott kezdjük a gyakorlást, ahol a gyerek a feladatot képes megoldani, de a gya-
korlás valószínűleg nem volt elég az optimalizációhoz. 

Aki ismeri egy-egy korcsoport archetipikus jellegzetességeit, az előtt a gyermek egyéni jegyei is jobban megmutatkoznak. Az 
archetípus (nem statisztikai átlagként szemlélve)  az egyén számára belső modellként is szolgál, melyhez mér-
heti, mellyel ütköztetheti és ezáltal alakíthatja személyiségét. A tanítónak természetesen nincs arra lehetősége, hogy 
minden gyermekre egyénileg tervezzen, mégis az oktatásban az archetipikus és az egyéni tényezőknek finom kölcsönhatásban, 
egyensúlyban kell működniük. A gyermekek megfigyelése alapján láthat olyan tendenciákat, melyek osztályában 
jellemzőek a gyermekekre, ezeket a tervezésnél mindenképpen fontos figyelembe venni. 

Azok a gyermekek, akiknek környezeti vagy egyéni adottságok miatt már az iskola első évében nehézségeik van-
nak, s ezeknek megsegítésére a tanító nem fordít kellő energiát, később az előbb említett fejlődési csomópontokon 
(9., 12., 16. életév) az átlagosnál nagyobb nehézségeik lehetnek, igen mély válságokat élhetnek át, esetleg tanulás- 
vagy magatartási zavaraik keletkezhetnek. Ezen gyermekek körében egyéb tehetségeik ellenére is nagyobb esélye 
van a lemorzsolódásnak, a végérvényesen „rossz tanulóvá” válásnak. Így a tanító első két (négy) évben végzett, 
részben prevenciós munkájának eredménye az általános iskola felső tagozatában is jelentkezik. Itt már csak azok a 
gyermekek lehetnek sikeresek, akik széles körű, biztos tanulásiképesség-alapozást kaptak az alsó tagozatban.

A következőkben arra vállalkozunk, hogy röviden bemutassuk azokat a területeket, melyek a tanulási ké-
pességek alapozása és a személyiségfejlődés szempontjából egyaránt a legfontosabbak az első, második osz-
tályban, és szempontokat nyújtsunk sokoldalú fejlesztésükhöz. Az itt felvázolt fejlesztési célok a tantervekben 
általában csak rejtett módon jelennek meg, hiszen elengedhetetlenek pl. a gyermek tanítási órákon való meg-
felelő részvételéhez, a kultúrtechnikák (írás, olvasás, számolás) elsajátításához, azonban e dokumentumokban 
fejlesztésükhöz nem kap a tanító támpontokat, közelebbi segítséget. 
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A TEVÉKENYSÉG SZABADSÁGA MINT A MOZGÁSFEJLŐDÉS AJÁNDÉKA

Angelus Silesius véleménye, miszerint „ha nem mozdulsz, nem tartozol a világmindenséghez” fontos tényre irányítja fi-
gyelmünket. Alapvetően kétféle módon kapcsolódunk a világhoz: ha teszünk valamit, vagyis hatunk a világra 
vagy ha hagyjuk, hogy érzékelésünk által a világ hasson ránk. Nemcsak a cselekvéseinkben nyilvánul meg 
mozgás, hanem érzékelési folyamatainkban is. A mozgás, az érzékelés nagy kiszolgáló rendszere nincs érzéke-
lés, mozgás nélkül. Gondoljunk csak a tapintásra ( csak úgy tudjuk érzékelni egy anyag textúráját, ha felületén 
mozgatjuk a kezünket) vagy a látásra (mindig mindent homályosan látnánk, ha szemizmaink segítségével 
nem tudnánk a térben a szemlencse fókuszálását befolyásolni). A cselekedeteink és az észleleteink érzelmeket 
váltanak ki belőlünk. Az érzelem sem más kezdettől fogva, mint a dolgokhoz fűződő közelítő vagy távolító 
viszony (Bagdy, 1991). Így válik a mozgás a gyermekkor éltető elemévé. Minél kisebb a gyermek, annál inkább 
igaz, hogy egész testével érzékel és egész testével fejezi ki önmagát. S minél nagyobb, annál inkább az én meg-
gondoltsága irányítja megismerési folyamatait, cselekedeteit.  A mozgás tehát nemcsak a képességek kibonta-
kozásának fontos segítője, hanem az én „átvivő-anyaga”, az én kísérője „testbe vezető útja során”, ezért minden 
kisgyermekkori fejlődésteszt első kategóriája a nagymozgás fejlettségének megítélése. A következőkben nem 
célunk a mozgásfejlődés hagyományos, aprólékos leírása, hanem a fejlődés azon dimenzióit szeretnénk felvá-
zolni, melyek a tanító számára segítséget nyújtanak a gyermekek mozgásának megfigyelésében, ezzel a moz-
gás fejlődési összefüggésekben látásában, valamint a mozgásfejlesztés megtervezésében. 

Izomtónus-szabályozás 
A csecsemőkorban már igen hamar működésbe lép az izomtónus-szabályozás, a gravitációnak engedő és annak 
ellentartó izomműködések karmestere. Ez a mozgásfejlődés elindulásának előfeltétele. A szervezet a mozgás-
fejlődés során tanulja meg, hogy egy-egy mozdulatnak mekkora az optimális izomfeszültsége, valamint hogy 
ugyanabban az időpontban mely izmok feszülnek és melyek ernyednek el, hiszen a vázizmok alapvetően an-
tagonista működésűek. A túl alacsony vagy túl magas izomfeszültség akadályozza az adott mozgás elvégzését. 
A sok gyakorlás által az idegrendszer szinte bekalibrálja az izmok optimális működésének a szintjét. A fejlődés 
során ezt a folyamatot nehezítheti, ha
–  A gyermek idegrendszeri sérüléssel született vagy kora gyermekkorban szerezte azt (előbbire példa a szülés 

közbeni oxigénhiányos állapot, utóbbi például agyvelőgyulladás maradványtüneteként jöhet létre), így a 
szabályozás valamely szintje rosszul működik.

–  A gyermek koraszülött, mert a méhen belüli élet utolsó szakaszában kezd aktívan működni egyensúly-érzé-
kelő rendszere, mely közvetlen összeköttetésben áll az izomtónus-szabályozással. Ha a gyermek előbb meg-
születik, nem szerzi meg ezeket a tapasztalatokat. A koraszülött gyermek gyakran inkubátorban fekszik, ott 
sincsen lehetősége ezek pótlására, tehát a kiesett tapasztalatokat nem is tudja kompenzálni. Ha ehhez még 
elgondoljuk, hogy egy ilyen gyermek számára a legtöbb mozgatásos élmény (az inkubátorból való kiemelés) 
valami kellemetlen dologgal, esetleg fájdalommal függ össze (ilyenkor orvosi vizsgálat vagy beavatkozás 
történik), akkor elképzelhető, hogy később is inkább védekezik, mint hogy mozogjon, és az izomtónus-sza-
bályozás sem tudja megtanulni az alkalmazkodó működést.

–  A gyermeket hosszú időn át túl sok inger éri, mely egy állandó készenléti állapotot indukál, ami többek kö-
zött az izomtónus megváltozásával is jár. Ez általában túlfeszültséget okoz. Az ezt kiváltó ingerek zúdulhat-
nak rá a külvilágból is, de lehet ez lelki túlterhelés is: túl magas elvárások vagy a családon belül lévő állandó 
lelki feszültség. Ez a védekezésszerű állapot szinte „megbénítja” a gyermeket.

Az izomtónus lehet túl feszes vagy túl laza. Az izomtónust nyugalmi és mozgásos helyzetben egyaránt meg kell 
figyelnünk. Lehetséges ugyanis, hogy ha nyugalomban figyeljük meg a gyermeket, akkor szinte „élettelenül” 
lógnak a kezei a törzse mellett, nem tudja tartani a hátát, tehát túl gyenge a nyugalmi tónus, viszont ha belekezd 
egy mozgásba, túl feszessé válik, s ez akadályozza a koordinált végrehajtást. Gyakran találkozunk olyan gyerme-
kekkel is, akiknek nyugalmi és aktív tónusa egyaránt feszes. Az alapmozgások változatos gyakorlása (l. nagymoz-
gás modulok) általában segíti, normalizálja a törzs és a végtagok különböző részeinek izomtónus-szabályozását.  
A gyakorlatok között vannak olyanok, melyek a vállöv (pl.: hal, hernyó), melyek a vállöv és a felső végtag (pl.: 
fóka, ebihal, lopakodó macska), melyek az alsó végtag (pl.: kacsa) és vannak, melyek az egész test (bébifóka, gyík, 
kutya, sas, sasnyuszi) pillanatról pillanatra változó tónusát segítenek szabályozni. A tónusszabályozási problémá-
val küzdő gyermekeknek nagy kihívást, de egyben igazi fejlődési lehetőséget is jelentenek az indirekt testtudat- 
fejlesztő gyakorlatok közül a testérzetet erősítő páros versenyek, az összeragadt testrészek játék, továbbá a lábbal 
végzendő üveggolyós játékok. A két előbbinél a pillanatnyilag rosszul működtetett tónusszabályozásról azonnali 
visszajelzést kapnak, hiszen ha túl feszes, ha túl laza a tónus, a labda egyaránt kiesik az éppen játékban lévő test-
részek közül, illetve azok elválnak egymástól az összeragadós játék esetében. Az izomtónus szabályozásának a 
finommotorikánál, pl. a ceruzafogásnál is nagy szerepe van, amire egy későbbi fejezetben térünk ki. 
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A globális mozgásoktól a lokális mozgásokig 
A csecsemők minden mozgásreakciójukban globális mozgásokat végeznek, kezük-lábuk kalimpálása, egész 
testük mozgása megindul egy őket ért inger hatására. A csecsemő ki is van szolgáltatva ezeknek az ingereknek, 
nem tud nem reagálni rájuk. Minél nagyobb egy gyermek, annál inkább képes rá, hogy testének csak egy-egy 
meghatározott részét mozdítsa, a többit viszont nyugalomban tartsa. Az érettség jele tehát a mozgás visszatar-
tása, nem a mindenáron való kitörése. A kisgyermek már egészen korán kísérleteket tesz erre, pl. mikor a kezét 
mozgatja, és figyelmesen nézi, de még igen sok időnek kell eltelnie addig, míg képessé válik arra, hogy minden 
egyes testrészét a többi „bemozdulása nélkül”, koordináltan mozgassa. Az iskolaérettség kapcsán ez gyakran 
szóba kerül, hiszen pl. a fej különösebb mozgatása nélkül kell a betűket követnie a papíron vagy a felsőtestét 
nyugalomban tartva folyóírással írnia. A globális, tömbös mozgások az ügyetlen, rossz koordinációjú gyerme-
keknél még iskoláskorban is jellemzőek, s ez nehezíti nemcsak az írástanulást, hanem a figyelemkoncentrációt 
és a szociális beilleszkedést is. Gyakran akaratlanul bántják társaikat, mert összes testrészük ide-oda jár akkor 
is, ha csak egynek kellene mozdulnia. 

A lokális mozgások fejlődésének az is a része, hogy a gyermek sokoldalú tapasztalatokat szerez egy-egy 
testrészének minden mozgáslehetőségéről. Ez számára intellektuális tudást, szókincsbővülést is jelent, melyre 
később, még a testtudat fejlődésénél visszatérünk, ezenkívül tágulnak saját lehetőségei: szabadságérzést bizto-
sít, ha mindent meg tudok oldani a testem segítségével. 

A lokális mozgások kialakulását segíti a természetes gyermeki fejlődés menetében a középvonali sorompók 
megjelenése is. Az első ilyen sorompó a vízszintes középvonali sorompó, mely, ha az álló emberalakra tekintünk, 
a talaj síkjával párhuzamosan, kb. a derékvonal magasságában található. A globális mozgások differenciálása 
szempontjából igen hasznos, mivel elválasztja egymástól az alsó és a felső testfelet, segít azok mozgását függet-
leníteni egymástól. Így a lábak számára segíti a mozgásban a gravitációhoz való jobb alkalmazkodást. Általában 
ekkor tanulnak meg a gyermekek páros lábon ugrani. A kezek számára pedig lehetővé teszi a gravitációtól való 
viszonylagos függetlenedést. Ennek hatására pl. felgyorsul a finommotorika fejlődése. A középvonali sorompó 
normális fejlődésmenet esetén később feloldódik, s így, az egy időre egymástól elszigetelt fejlődési utak újra 
összetalálkoznak, de ezután a mozgástervezésben minőségileg más együttműködés jöhet létre a felső és az alsó 
testfél, a karok és a lábak között. 

A függőleges középvonali sorompónak hasonló feladata van. Elválasztja egymástól az addig szimmetrikusan 
működő bal és jobb testfelet. Így a jobb oldalnak és a bal oldalnak lehetősége van arra, hogy differenci-
áltan fejlődjön (ez kapcsolatban áll a féltekék differenciált működésével is). Ez azért lényeges, mert tevé-
kenységeinkben sohasem csak a domináns oldalunkat használjuk. A kenyeret az egyik kezünkkel vágjuk, 
a másik kezünkkel tartjuk stb. Ha idejekorán csak a domináns oldalunkat használnánk, a másik testfél nem 
fejlődne kellőképpen, egyoldalúakká válnánk, még a legegyszerűbb cselekedeteinket sem tudnánk végre-
hajtani. Tehát a sorompó az egészséges fejlődés érdekében elválasztja egymástól két testfelünk mozgását, és 
lehetőséget teremt azok önálló, egymástól független fejlődésére. Fennállása alatt megszilárdul domináns és 
szubdomináns oldalunk mozgásának koordinációja, majd a függőleges középvonal oldódni kezd (teljesen 
általában csak 8-9 éves korra oldódik fel), majd a két testfél minőségileg új együttműködése tud létrejönni. 
Ezt nevezzük bilaterális integrációnak. 

Az egyszerű szabályozástól a bonyolultig   
A legegyszerűbb mozgásszabályozási út a reflexes szabályozás. Ez azt jelenti, hogy egyfajta ingerre mindig egyfaj-
ta mozgásos reakcióval válaszol a szervezet. Ez a leegyszerűsített válaszadás csak korlátozott alkalmazkodást 
tesz lehetővé, mert nincs választás. Amennyiben a minket ért hatás változik, de belefér az adott tartományba, 
az automatikus reakció jelenik meg. Az emberi faj fejlődése szempontjából nagy jelentősége volt ezeknek a ref-
lexeknek, mert a túlélést biztosították. Sok ilyen, a hely- és helyzetváltoztató mozgással összefüggő csecsemő-
kori reflexes szabályozás van. Például a kéz és a szem kezdetleges összehangolását jelenti az úgynevezett aszim-
metrikus tónusos nyakreflex (ATNR), mely a háton fekvő csecsemőnél pl. zajt követően úgy váltódik ki, hogy 
a fej (zaj irányába) egyik oldalra történő fordulását az azonos oldali kéz kinyúlása, az ellenoldali kéz behajlása 
követi. Ezek a reakciók az egészséges, érett újszülötteknél már kiválthatók. Fontos tudni, hogy az egyszerűség 
csak a szabályozásra vonatkozik, nem magára a mozgásformára; pl.: a szopóreflex mint mozgás, egyike a legösz- 
szetettebb mozdulatoknak, annak ellenére, hogy reflexesen váltódik ki. A mai gyermek fejlődésében vi-
szonylag rövid ideig támaszkodik ezekre a mozgásformákra. (Itt hangsúlyozottan nem minden reflexről be-
szélünk, csak a vázizomzat mozgásában megjelenőkről, hiszen pl. a pupilla reflex egy egész életen át fontos 
marad.) 

A humánspecifikus mozgások	kialakulásával az új mozgásformák háttérbe szorítják, átalakítják a reflexműködést. 
Az alapmozgások (gurulás, kúszás, mászás, járás, futás, ugrás, adás-kapás) előképe szintén jelen van az érett új-
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szülött idegrendszerében, hiszen, ha nem is úgy, mint a reflexek, ezek a mozdulatok is kiválthatók kezdetleges 
formában, bizonyos körülmények között, de használható módon csak a mozgásfejlődés meghatározott fokán, 
az idegrendszer bizonyos érettsége mellett bontakoznak ki. 

Ezzel kapcsolatban a nevelőkörnyezet viselkedésében gyakran találunk egy tévhiten és rosszul értelmezett 
teljesítményelváráson alapuló helytelen mintát, hogy a szülők, látva ezeket a kiváltható kezdetleges mozdula-
tokat, idejekorán forszírozzák a mozgásfejlődésben csak későbbi érettségi fokokhoz tartozó mozgásformákat. 
Például párnákkal felpolcolják a csecsemőt, hogy üljön, hónaljban alátámasztva „járatják”, esetleg bébikompba 
állítva lökdösik, majd a gyermek lába kalimpálásával maga is megmozdítja a szerkezetet, azt az illúziót keltve a 
szülőkben, hogy milyen korán kezdett járni. Csakhogy az így felnövő gyermekeket mesterségesen kiemeltük a 
gravitációból, pedig az állatokénál jóval hosszabb ideig tartó korai fejlődési szakasz értelme az embereknél pon-
tosan az, hogy önmaga tanuljon meg alkalmazkodni a gravitáció viszonyaihoz, és izmai megtanulják, hogyan 
győzhetik le a nehézkedést, hogy aztán létrejöjjön a felegyenesedett járás (mely a tüdőt és a beszédszerveket 
új pozícióba hozza), valamint a viszonylag szabad kezek. Ebben a folyamatban éppúgy megvan a jelentősége 
a vízszintes síkban való mozgásnak, mely által a gyermek szinte kiismeri a gravitációt és a testet fokozatosan a 
függőleges síkba emelő mozgásformáknak, ahol a gyermek megtanulja izomműködése segítségével önmagát 
egyensúlyban tartani. 

Ezt a nevelési tendenciát pl. úgy tudjuk ellensúlyozni, ha röviden megismételjük az általános mozgásfejlődé-
si utat (alapul vehetjük a nagymozgás modulok egymásutániságát), gyakorlás közben figyelve, melyik gyermek 
hogyan birkózik az egyes mozgásformákkal. Másik lehetőség, ha arra biztatjuk a szülőket, hogy rendszeresen 
vigyék el gyermekeiket a ma egyre elterjedtebbé váló, jól felszerelt játszóterekre, ahol számtalan gyakorlási le-
hetőséggel találkozhatnak. Az alapmozgások elégtelen gyakorlása, gyenge koordinációja egyben azt is jelenti, 
hogy a reflexes működés nem tud átalakulni, ezek fennmaradnak, és primitívebb működési szintjük gátolja a 
magasabb rendű (pl. a finommotoros vagy bilaterális integrációs) mozgásformák létrejöttét.

A harmadik fokozat az egyéni akarattól függő, különböző, térben és időben jól koordinált mozgásformák létrejötte. Ennek 
folyamata a harmonikusan, ritmikusan működő alapmozgások megjelenésével indul. A járás (bár nekünk, fel-
nőtteknek egyszerűnek látszik) sokkal összetettebb mozgásforma, egyben szabadabb is, mint bármelyik reflexes 
mozgás. Számtalan érzékszerv összehangolt működését igényli. A járás mozgásritmusa azonban még mindig 
tartalmaz kötöttségeket, pl. az ellentétes kar és láb egyidejű lendítése. A vízszintes és a függőleges középvonali 
sorompó fennállása, majd feloldódása ezen a téren is új lehetőségeket kínál. Már nemcsak az ellenoldali és a 
szimmetrikus együttmozgások valósíthatók meg, hanem a sorompók oldódásakor (bilaterális integráció) egy-
egy feladathoz maximálisan alkalmazkodó egyedi kombinációk is létrejöhetnek. A gyermek saját mozgása az 
az eszköz, mely végtelen lehetőséget ad fantáziajátékai megvalósításában és a legkülönbözőbb tevékenységek 
végzésére. 

A mozgásirányítást tekintve minden új mozgásforma létrejötte (kivéve a reflexeket) tudatos irányítást igé-
nyel. Ha megfigyeljük az önállóan első lépéseit tevő kisbabát, láthatjuk, milyen erősen összpontosít. Minél in-
kább begyakorlódik a mozgás, annál kevésbé veszi igénybe a tudatot, a tudat szabad kapacitása jelenti a tanulás 
lehetőségét. Gondoljunk bele, ha a mindennapi munkánkat vesszük, cselekedeteink hányad része az, melyet 
tudatosan végzünk. Nagy részük automatikusan zajlik, csak valami homályos élményünk van megtörténtük-
ről. Most képzeljük el, hogy semmi nem megy magától. Például fáj a kezünk, s a fogmosástól a táskafogásig 
minden mozdulatunkat tudatosan kell irányítanunk, hogy a minimálisra csökkentsük a fájdalmat. Aki volt 
már ilyen helyzetben, tudja, mennyire elfárad a nap végére a folytonos, tudatos mozgáskontrollálástól. Az a 
gyermek, akinek nem vagy helytelenül gyakorlódtak be mozgásformái, mindennap ezt éli át, számára a pad-
ban ülés sem megy magától, és ha például elámul a mesén, kiesik a padból, mert egyszerre két folyamatot nem 
tud ugyanazzal az intenzitással irányítani. Ha ilyen eseteket látunk, ne érezzünk rögtön személyes megbántó-
dást (általában nem a mi bosszantásunkra történik, bár kétségtelenül tönkretehet egy áhítattal teli pillanatot), 
ne ítéljünk hamar, hanem figyeljük meg máskor is, fennáll-e az ismertetetthez hasonló probléma. 

Mozgás a térben
	A fekvő csecsemő első térélménye az alap érzékelése, mely hátának ellentart, s a gravitációt úgy győzi le el-
sőként, hogy hasra fordul. A fordulás egyben a térérzékelés első lépése is. Ekkor – ha már fejét kissé felemeli 
– tudja megtekinteni a horizontális síkot. A horizontális sík jobb megismeréséhez vezet a kúszás gyakorlása is. 
Hiszen a gyermek mozgását leginkább az elérendő tárgyak inspirálják, melyek pontos helyét szemmel érzékeli, 
majd a kéz-szem együttműködés teszi lehetővé a tárgyért való nyúlást. 

A „négy lábra emelkedés”, a mászás fontos változást jelent a térészlelésben. A vízszintes sík mellett a fej víz-
szintes síkból való kiemelésekor a térben, még külön koordináta-rendszerben mozogva bár, a függőleges és a 
vízszintes síkot is képes érzékelni. S ha jól meggondoljuk, ez a tanítás szempontjából használt két legfontosabb 
sík, úgy is mondhatnánk, hogy a füzet síkja és a tábla síkja. Nem elképzelhetetlen, hogy a tábláról való másolás 
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gyenge voltához a korai gyermekkor gyenge mozgásos-téri tapasztalatai is hozzájárulhatnak. Ha pl. ez a fázis 
hiányosan valósult meg, ezek az alapvető ismeretek nem tudnak integrálódni azokkal, melyeket később a test-
tudat fejlődésekor átél (lásd 4. fejezet), s az őt közvetlenül körülvevő 3D-s tér feldolgozatlan marad számára.  
A következő fejlődési fázisban pedig, ha nincsenek meg a mozgásos és testi tapasztalatok során kialakuló belső 
képek, nincs hová kapcsolni pl. a hátul–elöl vagy a fönt–lent, esetleg a jobb–bal fogalmát, a legnagyobb jószán-
dékkal is keveredés lesz a vége. 

A felegyenesedés, az ülés és az állás kinyitja a gyermek „síkokon edzett” szemét a valódi háromdimenzi-
ós térre. A térben körülnézve újabb mozgásos inspirációkat kap. A mozgás által méri be, hogy egy tárgy tőle 
milyen messze és milyen irányban van. Lényegében a saját testrészei és azok mozgása, vagyis a testarányai 
jelentik számára a léptéket a tér megismeréséhez. Ebből az is következik, hogy ahányfajta mozgással éri el az 
adott tárgyat, annyi módon mérte be ugyanazt a távolságot. A test függőleges térbeli helyzetének hosszabb 
ideig való megtartása (melyhez szükséges az egyensúly bizonyos fejlettsége) teszi azt is lehetővé, hogy ne csak 
a közvetlen körülötte lévő teret érzékelje, hanem egyre inkább a távlatokat is, ami egyben a gondolkodási fo-
lyamatok alapját képezi. A test körüli tér fejlődés során való strukturálódásával majd a testtudat fejlődését leíró 
fejezetben (4. fejezet) foglalkozunk részletesen, de talán ebből a rövid gondolatmenetből is kitűnik, hogy a tér-
észlelés fejlődése nem választható el a nagymozgások fejlődésétől, s ezt az alapozás tervezésénél is figyelembe 
kell vennünk.

Az időbeliség a mozgásban: a ritmus 
A mozgásfolyamatokban gyakran van szükség egy-egy mozdulat ritmikus ismétlésére, illetve a mozdulatok 
egymásutániságának időbeli rendezésére. Egy mozgásforma akkor kezd igazán „bejáratódni”, ha már nem 
csak külön-külön mozdulatként végezzük el, hanem egymás után, folyamatosan képesek vagyunk annak rep-
rodukálására. Az alapmozgások esetében éppen akkor mondhatjuk, hogy egy gyermek igazán képes pl. a nyu-
szi-ugrásra, ha azt folyamatosan, ritmikusan legalább egymás után harmincszor meg tudja ismételni, anélkül, 
hogy orra bukjon. Ilyenkor ugyanis mindannyiszor legyőzi a reflexes működési módot. Nem az újra és újra 
megjelenő külső inger indukálja a mozdulatot, hanem a gyermek akarata, belső irányítása. Éppen ezért a moz-
gásgyakorlatok kitűnően edzik, erősítik az akaratot. (Ez nem tévesztendő össze az akaratossággal!) Az akarat 
az a képességünk, mely segít egy-egy tevékenység végigvitelében, képes áthatolni a nehézségeken, legyőzi az 
akadályokat. Minden gyermek számára az jelenti a legnagyobb sikerélményt, ha egyedül vitt véghez valamit. 
Semmilyen dicséret nem ér fel azzal az élménnyel, hogy: „Én csináltam meg, képes voltam rá!” Ez a gyermek-
nek belső biztonságot, önbizalmat ad, mintegy mellékes hozadéka a mozgásfejlesztésnek.

Az ismétlő jellegű alapmozgásokon kívül minden mozgásnak alapeleme a ritmus. Ha bármilyen utánzó 
vagy kifejező mozgást végzünk az alapozás során, gondoljunk arra, hogy mindig a ritmikusan változó ritmus 
megvalósítására sarkalljuk tanítványainkat. Ez azt jelenti, hogy az egymást követő mozzanatokat egy idő eltel-
tével kis változtatással valósítjuk meg. Ilyenkor az automatizálódó mozgásba beletompuló figyelmet mindvégig 
ébren tudjuk tartani, ami az éberségi szintet és a koncentráltságot is növeli. Ez a koncentrált figyelem később 
átvihető más tevékenységekre is. A következő példa igyekszik megvilágítani, mit értünk ritmikusan változó 
ritmuson. A gyermekek egy körben állva, egyenletes ritmusban mindig négyet lépnek a kör középpontja felé, 
majd négyet kifelé. Esetleg számolnak is négyig, majd vissza egyig a lépésekre. Amikor ez begyakorlódott, azt 
mondjuk, most mindig tapsolj az egyre. Később, ha ez is begyakorlódott, azt kérjük, most mindig csak a kettőre 
tapsolj, később a háromra, végül a négyre. Eleinte a gyermekeknek (de még a felnőtteknek is ) nehezen megy 
a váltás, később már rugalmasabbak. Ekkor azt mondjuk, hogy minden új befelé menetnél az eggyel nagyobb 
számra tapsolunk, és az egynél kezdjük. Így egy egész ritmikusan változó ritmusrendszer áll elő, mely inspi-
rálni fogja a gyermekeket, hogy hibátlanul legyenek képesek megvalósítani. Az ilyenfajta feladatok szellemi 
frissességet, a gondolkodás rugalmasságát kívánják; ugye, már megint nem csak a mozgást fejlesztettük!

A mogásfolyamat tervezése, a szabadság élményének kibontakozása 
A mozgás- és értelmi fejlődés egymásra hatásának ékes bizonyítéka, egyben az iskolaérettség egyik legfonto-
sabb jellemzője, ha a gyermek már nemcsak a jelen mozgásaiban él, hanem előre tervez, és bizonyos mértékig 
minden mozgássort utólag tudatosan elemez. Az iskolaérettségig tartó hosszú fejlődési út szükséges ahhoz, 
hogy a mozgástervezés begyakorlódjon (optimalizálódjon). 

A fejlődés során a gyermek minden egyes új mozgást előbb megtanul (ez erősen igénybe veszi tudatos figyel-
mét), majd begyakorol. Minél többet gyakorolta már, annál kevésbé kell tudatosan figyelnie a mozgás kivite-
lezésére. Végül a mozgásforma automatizálódik, tehát lefolyását már nem kell tudatos figyelemmel kísérnie. A 
fejlődés új szintjét jelenti, ha az ilyen módon automatizálódott mozgásokat a gyermek egy nagyobb mozgásso-
rozattá rendezve alkalmazza, hiszen új helyzetekben nem mindig elegendő a már begyakorolt egyedi mozgás 
végrehajtása. Például: tud külön lépni; páros lábon ugrani; labdát dobni és elkapni; de egy népi gyermekjáték 
során ezeket kellő sorrendben, egymás után ritmikusan összehangolva, többször is végig kell ahhoz vinnie, 
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hogy a játékban sikeres legyen. Ehhez már mozdulatainak térben, időben való összehangolása, vagyis a moz-
gás tudatos tervezése szükséges. Ez akkor válik lehetségessé, ha a gyermek az egyes mozgások gyakorlása 
során elegendő tapasztalatot gyűjtött össze ahhoz, hogy biztos belső (emlék)képe legyen minden egyes moz-
gáselemről. A kialakult belső (emlék)képek és a gondolkodás segítségével már képes nemcsak végigkövetni 
az éppen folyó mozgást, hanem előre elképzelni, hogy egy adott feladat megoldásához hogyan fogja a térben 
és időben egymás után rendezni mozdulatait. Majd a tervezett mozgás végrehajtása után a tapasztalatok se-
gítségével korrigálja az előzetes tervet, hogy a következő hasonló mozdulatsor gördülékenyebben, a célnak 
megfelelőbben működjön. 

Minél többfajta egyedi mozgás gyakorlódott be korábban, annál szélesebb mozgásrepertoárból választhatja 
ki a gyermek az új mozgástervhez a legmegfelelőbbeket. Minél többfajta mozgástervet képes összeállítani, an-
nál nagyobb biztonsággal tud megfelelni a környezete, pl. az iskola támasztotta kihívásoknak, de egyben annál 
inkább képessé válik a saját fantáziájában felmerülő játékok megvalósítására is. 

Az iskolaérett gyermekek viselkedésében gyakran találkozunk ezen a téren „az én már mindent meg tudok 
csinálni” érzésével, amit a sokoldalú mozgástervezési lehetőségből származó egészséges önbizalom táplál. Ez 
egyfajta szabadságélmény, kifejezi, hogy „ura vagyok saját mozgásomnak, úgy irányítom cselekedeteimet, aho-
gyan akarom”. Az „eufóriaélmény” azután lassan elmúlik, ahogy a gyermek a mozgáskoordináció terén is új 
kihívásokat kap az egyes tantárgyakban, de a mögötte meghúzódó szabadságélmény sok erőt ad a nehézségek 
leküzdéséhez, a személyiség fejlődéséhez. A tanítónak sosem szabad elfelejtenie, hogy minden összetett cselek-
vés, pl. olvasás, írás stb. akkor gyakorlódott be igazán, ha végzésekor megjelenik ez az örömmel teli „szabadság-
élmény”. Mindig arra törekedjünk, hogy a már megszerzett készségszint feletti örömet erősítsük, a gyermeket 
önmaga teljesítményéhez mérjük, akkor is, ha az egyébként még elmarad az osztály átlagos szintjétől, mert a 
sikerélmény a fejlődés legfontosabb mozgatórugója, míg a kudarctól való félelem vagy a stressz felemészti a 
gyermek tevékeny erőit.   

A nyugalomban visszhangzó mozgás 
Amikor mozgunk, teljesen benne élünk abban, amit csinálunk. Bár a felnőtt sok esetben tudatilag függetleníte-
ni képes magát attól, amit éppen a keze vagy a lába végez (sokszor a házimunka során jönnek a legjobb ötlete-
ink a holnapi órára vonatkozóan), a gyermeknek erre még csak igen korlátozott lehetősége van. Az emberi agy 
a mozgás közben is sok érzékleti benyomáshoz jut (pl. az ember érzékeli saját mozgását, egyensúlyát, a tárgyak 
felületét, nehézségét, a keletkező hőt stb.). A mozgás után nemcsak azért van szükségünk nyugalomra, hogy iz-
maink állapota, vérkeringésünk, légzésünk rendeződjön, hanem azért is, hogy az idegrendszer feldolgozhassa 
a mozgás közben történteket (pl. elemezze a mozdulat hatékonyságát). 

Amikor nyugalomba kerül testünk, a mozgásrendszerben visszhangzik az elvégzett mozdulat, ekkor ért-
jük meg tulajdonképpen, hogy mit csináltunk, ekkor válik az elvégzett mozgás én-élménnyé. Amennyiben 
ez a fázis kimarad – a köznyelv szerint ész nélkül cselekszünk –, nem segítjük elő a mozgásos tapasztalatok 
tudatos emlékképpé válását, egyben csökkentjük munkánk hatékonyságát is. Természetesen szó sincs arról, 
hogy minden egyes mozgásgyakorlat után meditatív módon magunkba merüljünk, csak arról, hogy minden 
gyakorlathoz a gyermekeknek adott kép segítségével valamilyen lecsengő fázist is kapcsoljunk, vagy csak te-
gyük egyszerűen szokássá, hogy a feladat végzése után megállunk, megnyugszunk egy pillanatra (ha a tanár a 
bemutatásnál vagy az utánzó fázisban mozdulataival hangsúlyozza, akkor a gyermekek is többnyire megteszik 
ezt). 

Az is felhívó jel számunkra, hogy melyik gyermek nem képes ezt a nyugalmi helyzetet egy pillanatra sem 
felvenni (pl. a túlmozgásos gyermekek), valószínűleg ezeknek a gyermekeknek van a legnagyobb szükségük 
arra az élményre, hogy ne egyik mozgásról gyorsan a másikra váltsanak, hanem azok feldolgozásának is hagy-
janak időt. Ebben az esetben sem célszerű, hogy a nyugalmi helyzet felvételére szóban biztassuk őket, hanem 
inkább melléjük állva hangsúlyozottan végezzük el az utolsó fázist, s ezt több héten á tismételve várjuk meg, 
míg bennük is szokássá válik. Tapasztalni fogjuk, ha többször sikerül, mennyire jóleső megnyugvást okoz szá-
mukra az a pillanat, amikor a mozgás beleoldódik a nyugalomba.     
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A TESTTuDAT �IALA�uLÁSA

„...Az emlékezés – mint tisztán belső  
élmény – az első kimondott »én«-nel kezdődik.”

 (Michaela Glöckler)

A kisgyermek saját mozgása és érzékelése által tapasztalja meg önmagát. Minél több élményt szerez önnön 
mozgásáról, egyensúlyi helyzetéről, életfolyamatairól és teste határairól, annál biztosabb képe lesz saját magá-
ról. Az előbb említett négy érzékelési folyamatból az első három szoros együttműködése alkotja az úgynevezett 
poszturális rendszert, mely testünk aktuális helyzetéről és elmozdulásáról tájékoztat minket. Ez a rendszer 
már a születés előtt is gyűjt tapasztalatokat, így a gyermek belső világában viszonylag hamar kialakul egy váz-
latos kép önmagáról. Ettől fogva már nem úgy hívja önmagát, ahogy a társai nevezik őt, hanem határozottan 
érzékeli saját létezésének gondolatát, önmaga megnevezésére az „én” szót használja, s néhány hét alatt szinte 
minden igét tud egyes szám első személyben mondani. Ám a fejlődés ezzel még nem ér véget, inkább csak 
elkezdődik. A test nagysága, terjedelme, ügyessége állandóan változik, így tudatunkban is folytonosan átala-
kul testsémánk. A testtudat fejlesztése tehát a pubertáskorig folytonosan jelen kell, hogy legyen tanítói-tanári 
tevékenységünkben. Ez különösen a már többször is említett fejlődési csomópontokon való áthaladás fontos 
előfeltétele. Erre az átalakulási folyamatra tekintünk rá több szempontból ebben a fejezetben. 

A testtudat háromoldalú fejlődésének koncepciója 
Az érzékelés- és a mozgástapasztalatok hatására egyre erősödik a saját test szubjektív megtapasztalásának élménye, 
ezt hívja Marianne Frostig testképnek. A gyermekben kialakul egy vázlatos kép önmagáról (az ősképe az em-
beri felépítettségnek), mely előbb csak kétosztatú, fej-láb ember, majd a fejlődéssel párhuzamosan háromoszta-
túvá válik, és alakjában egyre differenciálódik. Ez a belső kép általában megmutatkozik a gyermek rajzaiban 
is: minél differenciáltabb az önmagáról alkotott belső kép, annál kimunkáltabb lesz a gyermek emberrajza. 
(Természetesen ez akkor igaz, ha testtudatának, vizuomotoros koordinációjának és finommotorikájának fejlő-
dése együtt halad.) 

Közben a közvetlen megtapasztalás mellett egyfajta intellektuális tudás is létrejön, a gyermek megnevezi egyes 
testrészeit, valamint azokat a mozgáslehetőségeket, melyeket testrészei végeznek. Ezt nevezzük testfogalomnak. A mozgás-
fejlődés fokozatait tekintve minél több lesz a lokális mozgás a globálissal szemben (lásd 3.2), annál több lehető-
ség adódik az egyes testrészek tudatos megtapasztalására. A test percről percre változó mozgásának megélése már a 
testséma kialakulását jelenti, egyben azt is, hogy a kezdetben, a gyermekben önmagáról létrejövő statikus állókép, 
egyre dinamikusabb, élő, cselekvő belsőképpé alakul, mely által a gyermek képessé válik nem csak az adott 
mozgás végrehajtására, hanem azok nagyobb egységekbe való szervezésére és tervezésére. Tehát a mozgás 
megmozdítja a belső képzeteket és az ezek összekapcsolására hivatott gondolkodást is. 

Marianne Frostig, aki a vizuális észleléssel, valamint a vizuomotoros koordinációval foglalkozott, maga is 
hangsúlyozta, hogy ez a három terület a testtudat fejlődésében nagyon szorosan együttműködik, inkább csak 
didaktikai szempontból választható el egymástól. 

A testtudat fejlesztése tehát mindig az önazonosság erősödését is jelenti, biztonságot ad a gyermeknek,   A 
modulokban szereplő indirekt testtudat fejlesztő gyakorlatok főképpen a testkép és a testséma, a direkt test-
tudat fejlesztők pedig inkább a testfogalom és a testséma fejlődéséhez járulnak hozzá. A legkönnyebben úgy 
ellenőrizhetjük, hogy a gyermekben kialakult-e már a testképnek, testsémának megfelelő belső kép, ha meg-
kérjük, hogy a testséma-, esetleg a mozgásgyakorlatok közben csukja be a szemét.  Nekünk tanároknak arra 
kell törekednünk, hogy mind a három terület fejlesztésén dolgozzunk, mert ez biztosítja a testtudat harmoni-
kus megélését. Az alapozás időszakában a mozgás mellett ez a másik fontos terület, mely leginkább hozzájárul 
ahhoz, hogy a gyermek „otthon érezze magát a saját testében”.    

A testtudat és a térészlelés fejlődésének kapcsolata 
A gyermek térben való tájékozódását megelőzi, hogy a saját testéről alkotott képe differenciálttá, strukturálttá 
válik. Saját testének terét a már korábban említett (lásd 3.2) középvonali sorompók teszik pontosan felfogha-
tóvá. A vízszintes középvonali sorompó fennállása az addig globális mozgásirányítást fentre és lentre osztja, s 
ettől fogva a lábak és a karok más-más törvényszerűségek alapján fejlődnek. Előbbiek belenőnek a gravitációba, 
megtanulják, hogyan kell az egyensúlyt az állandóan változó helyzetben fenntartani. Utóbbiak a gravitációtól 
való minél nagyobb függetlenedésüket használják ki, hogy szabadon tevékenykedhessenek. A cselekvések által 
a két téri helyzet jól megkülönböztethetővé válik, majd a gyermekben kialakult képzetekhez később, az azt 
megnevező, megfelelő fogalom is társul. 
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Ugyanez történik a függőleges középvonali sorompóval, az eltérő mozgások által a bal és a jobb oldal válik 
megtapasztalhatóvá. Itt a megnevezéssel óvatosabban kell bánnunk, a bal és a jobb kéz, illetve láb tevékenysé-
ge nem különbözik annyira egymástól, mint azt a felső és alsó végtagnál láttuk, ezért több időre van szükség 
tudatos elkülönítésükhöz. 

Azt ajánljuk, hogy a jobbat, mint író kezet nevezzük meg először (a másik kezet csak másikként), s később, ha 
már ennek megnevezése biztosan a megfelelő oldalhoz köthetővé vált, vezessük be a bal megnevezést (függet-
lenül attól, hogy van néhány balkezes gyermek az osztályban, hiszen a lényeg az, hogy a keveredés elkerülése 
érdekében csak egy viszonyítási pontot adunk). Tudomásunk szerint, nincs olyan indok, mely a megnevezés 
e folyamatának gyorsítását szükségessé tenné.  Ettől nem függ sem a helyes olvasási irány, sem a dominancia 
kialakulása, mivel az, direkt az adott tevékenység gyakori ismétlése, nem a megnevezés által vésődik be. 

A test harmadik szimmetria tengelye a test oldalvonala, mely az elöl-hátul között áll. Ha valamilyen tevé-
kenységet végzünk, testünk általában kissé előre hajlik, majd dolgunk végeztével hátra dőlünk, ilyenkor távo-
labbról megszemléljük, elemezzük, mit tettünk. Mivel szinte minden érzékszervünk a test elülső terében aktív, 
kezeink is főképp itt végeznek munkát, az elöl a gyermekek számára általában könnyen differenciálódik, kön-
nyebben, mint a jobb-bal. Egyedül a fülünk az, mellyel igazán hátunk mögött lévő dolgokat érzékelni vagyunk 
képesek. Fontos tehát, hogy a hátsó tér élményét erősítsük a gyermekekben, ugyanis ez hozza tartásukat, de 
még testtudatukat is egyensúlyba. Ma, mikor érzékszerveinket túlterhelik az ingerek, sokkal kevésbé fordul 
elő, hogy hátradőlve csak önmagunkban nyugszunk, pedig ez nem tétlenséget, hanem a feldolgozás lehetősé-
gét jelenti. A tanítási-tanulási folyamat szempontjából csak az az érzékszervi inger ér valamit, melynek feldol-
gozására (tudatosítására) elegendő időt hagyunk. Minden hátsó térérzetét erősítő gyakorlat egyben a tudatos 
feldolgozást is elősegíti. Fontos tehát, hogy a mozgásgyakorlatokat is, még a helyváltoztatással járó testséma 
gyakorlatokat is – amennyiben lehetséges – hátrafelé is végezzük el. 

Az immár három tengely mentén meghatározott saját testi tér ad lehetőséget, hogy önmagához viszonyítva 
a gyermek a körülötte lévő teret is strukturálja, később meg is nevezze. A tanároknak tehát az alapozó gya-
korlatok során tudatosan kell törekedniük arra, hogy indirekt módon a gyermek az összes téri helyzetben 
tevékenykedjen, hiszen a hiányos mozgásos tapasztalatok mind a síkbeli, mind a térbeli tájékozódás nehézsé-
geit okozhatják, de az első két év során a tanítónak még lehetősége van arra, hogy ezeket viszonylag egyszerű 
fejlődéses gyakorlatokba ágyazva korrigálja. 

A saját test és a szociális tér kapcsolata 
A gyermekek esetében mindenkor saját testük a viszonyítási pont, melynek segítségével a környezet jelen-
ségeit képesek megragadni, tudatosan feldolgozni. Önazonosságunk biztos tudata (a már korábban említett 
én-tudat), az, mely lehetővé teszi számunkra, hogy a világtól elválasztottan éljük meg magunkat. Én-tudattal 
érzékelni a világot egészen más élményekhez vezet, mint egyneműként benne élni. Ez a fejlődési lehetőség, s 
ezzel a szociális élet lehetősége is csak az ember számára adatott meg. Nem véletlen tehát, hogy a gyermeki fej-
lődésben is viszonylag későn, inkább csak az óvodáskor vége felé (lásd Iskolaérettség) kap nagyobb jelentőséget 
az együttjátszás, s az igazi kortárskapcsolatok főként iskoláskorban alakulnak ki, és válnak a kamaszkorban 
egyre inkább mérvadóvá. 

Az a tudat, hogy otthon vagyok a testemben, „jól érzem magam a bőrömben” szükséges ahhoz, hogy a kül-
világ dolgaival egyáltalán törődni tudjak. Még felnőttként is jól érzékelhető, hogyha átmenetileg valamilyen 
testi problémával küzdök (pl. fejfájás), az lefoglalja erőimet, nem tudok igazán sem a külvilágra, sem a körülöt-
tem lévő emberekre koncentráltan figyelni. Ez a gyermekek esetében fokozottan jellemző. Az a gyermek, aki 
bizonytalanul éli át magát saját testében, nem érzékeli saját határait, nem csak a térben fog rosszul tájékozódni, 
hanem a szociális térben is bizonytalan helyzetbe kerül. A kisiskoláskorban, az osztályközösségben előfordu-
ló szociális nehézségek egy része innen származik. Például egy gyermek, aki rosszul érzékeli határait, csak 
úgy tud kapcsolatot teremteni társával, ha nagyon közel megy, és követi mindenhová, egy idő után „idegesítő 
ráakaszkodó”-nak minősül. Egy másik gyermek, aki, hogy határait érzékelje, folyton nekimegy társainak, az 
„állandóan lökdösődő” szerepét kapja. Érdemes tehát megfigyelnünk, hogy az osztályban gyakran konflik-
tusba kerülő gyermekeink viselkedésében nem a testtudat gyengeségének problémája áll-e! Természetesen 
nem állíthatjuk, hogy egy olyan osztályban, ahol a gyermekek egészséges testtudattal rendelkeznek, nincsenek 
konfliktushelyzetek, de azt mindenképpen, hogy az ott előforduló összezördülések másfajták lesznek. 
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A SZEMMEL KÖVETÉS ÉS A FINOMMOTORIKA FEJLŐDÉSE

„A szemek szeretettel kísérjék
a kezek munkáját”

 (Rudolf Steiner)

Ma a szem a leginkább túlterhelt érzékszervünk. Az óriásplakátoktól a kivetítőkig minden arra törekszik, hogy 
látásunkon keresztül ragadja meg figyelmünket. Ezért már a kicsi gyermek szeme hozzászokik ahhoz, hogy 
ide-oda cikázva minden láthatót tekintetével befogjon. Többek között ez okozza, hogy a látásunkkal érzéke-
lünk a legfelületesebben. Ilyen tapasztalatok mellett hamar unalmassá válik a gyermek számára az, ami nem 
tartalmaz valami szemet vonzó érzékleti szenzációt. A képernyő gyakori nézése nem segíti a gyermeket abban 
sem, hogy megtanuljon szemével különböző távolságokra fókuszálni (mivel a képernyőn, bár virtuálisan tér-
beli képet ad, valójában egy síkot nézünk). 

A külvilágban folyamatai ebben az esetben az iskola nevelési céljával ellentétes hatásokat erősítik, hiszen az 
olvasás-, és írástanulás szempontjából igen lényeges, hogy a szem pontosan fókuszáljon, és hosszan kövesse a 
betűk sorát, illetve az író kezet. A folyóírás és az olvasás előkészítésénél tehát nem csak az ujjakat, de a szemeket 
is fel kell készítenünk a feladatra. 

A szemmel követés fejlesztése 
A csecsemőkorban, már reflexesen létrejön a szem és a kéz között a kapcsolat (lásd 3.3) az úgynevezett aszim-
metrikus tónusos nyakreflex segítségével, de még sok időre van szükség ahhoz, hogy a szem folyamatos követő 
mozgást tudjon végezni. E feladat megoldásának nehézségét az jelenti, hogy a szemet mozgató izmok, bár 
akaratlagosan működtethetők, mozgásuk általában nem tudatosodik. A gyermekeknek tehát kevés visszajel-
zésük van arról, hogy azt nézik-e valójában, amit nézni akarnak. A szemmel követést fejlesztő gyakorlatokat 
ezért olyanokkal kell kezdeni, melyek ilyenfajta visszajelzést biztosítanak a gyermek számára. Az egyik lehet-
séges visszajelentési mód, a tapintás. Ha a gyermek karján lassan felfelé csúsztatunk egy „pillangót”, vagyis 
az ujjunkat (lásd: Pillangók szállnak a fára modul), és megkérjük, hogy szemmel kövesse azt, akkor elkalandozó 
tekintete esetén megállítva ujjunkat, tapintásos és mozgásos visszajelentést is kap arról, hogyan képes szeme 
folyamatosan követni. A „szemmel követés” modulok között tehát ezzel kezdhetjük a munkát. A többi gyakor-
lat a „Zseblámpa fogó” kivételével mozgásos visszajelentést biztosít, melyet egyénileg nyújtott segítséggel még 
erősíteni is lehet. 

A szemmel követés nehézségét gyakran nem vesszük rögtön észre, mert az is lehet, hogy csak a szem elfára-
dásakor nem képes tovább követni. Az elsős gyermek legalább 30 másodpercig kell, hogy folyamatosan figyelni 
tudjon mozgó kezére (természetesen ebbe a pislogás nem számít bele). Ha ennél rövidebb idő alatt pl. könnybe 
lábad a szeme, vagy kénytelen becsukni, mert annyira elfáradt, esetleg megszűnik a két szem egyidejű fókuszá-
lása, akkor szemizmai valószínűleg nincsenek eléggé edzett állapotban ahhoz, hogy olvasni, vagy írni tanuljon. 
Ebben az esetben biztosan sok szemmel követést segítő gyakorlatra lesz szüksége, esetleg rendszeres otthoni 
gyakorlásra is megkérhetjük. A szem-kéz koordinációs festés (lásd szemmel követés modulok) közben tapasz-
talt nehézségek azonban nem csak a szemelkövetés, hanem a rossz finommozgásos koordináció következtében 
is előállhatnak, ezért fontos, hogy ilyenkor további megfigyelésekkel állapítsuk meg, hogy egyik, vagy másik, 
vagy mindkettő gondot okoz-e.  

A finomotorika fejlődésének támogatása 
Ebben a fejezetben csak azokkal a gyakorlatokkal foglalkozunk, amelyekkel közvetlenül a folyóírást készít-
jük elő. Természetesen az összes modul között találunk még olyanokat, melyeknek nagy hasznát vesszük fi-
nommotoros fejlesztés esetén is, pl. a kötés, vagy a fonaljátékok, de ezek magyarázatára itt nem térünk ki. 
Tulajdonképpen egy gyermeknek sem szabadna folyóírást tanulnia, amíg a helyes ceruzafogást el nem sajátította, hiszen az 
ebben az időszakban szerzett tapasztalatok egy életre meghatározzák a gyermek íráshoz való viszonyát.  „A szemek sze-
retettel kísérjék a kezeket”, ez a másik alapvető feltétele a kézírás tanulásának. A késleltetett folyóírás-tanítás 
azt teszi lehetővé, hogy a gyermek figyelmét ne az olvasástechnika kösse le, hanem csak az írás elsajátítása. A 
késleltetést az is indokolja, hogy a kézközépcsontot általában csak 8 éves korra fejlődnek ki teljesen, ezért vé-
kony íróeszközt nem célszerű előbb a kézbe adnunk, mert esetleg túl nagy nyomást kapnak az alakuló csontok. 
Azonban a modulokban lévő előkészítő gyakorlatok, és az itt kiegészítésként leírt fortélyok már előzetesen is 
alkalmazhatók, szinte megágyaznak a folyóírásnak. Ezután már csak arra kell ügyelnünk, hogy olyan eszköz-
zel írjanak a gyermekek, amely tényleg lehetővé teszi a papíron való folyamatos csúsztatást. Erre a célra éppen 
úgy megfelel a puha grafit ceruza, mint a töltőtoll.

 Az alapozó időszakban a finommotorikát fejlesztő modulok sorrendje igazodik azokhoz a mozgásformák-
hoz, melyek a sikeres folyóírás elsajátításhoz szükségesek. Először is, a kar és a váll kellő izomtónusát kell biz-
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tosítanunk. Se túl laza, se túl feszes nem lehet az izomzat, mert ez akadályozza a kéz folyamatos csúsztatását a 
papíron. Ehhez ajánljuk a motring tekerést, a firkáló-, és a cica az erdőben gyakorlatot. Ezen felül minden nagy 
felületre (legalább A/3), széles, lapos ecsettel történő festés segíti a váll kellő tónusának megteremtését, főként a 
feszes mozgású gyermekeknek jótékony hatású. Magukat az írott betűket és a betűkötéseket is gyakorolhatjuk 
ezen a módon (pl. 10 cm széles csomagolópapír sávra).   A helyes ceruzafogás feltételeinek megteremtésében 
először az ujjak mozgékonyságát, külön-külön mozgatását kell tudnunk biztosítani. Ezt segíti elő, pl. a Két kö-
vér úr, a Kesztyű öt ujja és a tíz kicsi indián c. modul. Majd a kellő izomtónusú, de nem túl merev oppozíciós 
helyzetet (a hüvelykujj és a többi ujj szembenállását) kell begyakorolnunk. Ehhez nyújt segítséget a Csipp-csepp, 
a Kismadarak és a Harkály gyakorlat. Ez utóbbi, már az ujjak együttműködését támogatja a kéz papíron való 
csúsztatásához. Főként a folyamatos csúsztatás előkészítését segíti a Rák gyakorlat is. A legösszetettebb feladatot 
a kockák az ujjak közt gyakorlat jelenti. Itt az ujjak és a csukló helyes izomtónusának biztosítása történik. 

TOVÁBBI SZEMPONTOK A MOZGÁSGYAKORLATOK VÉGZÉSÉHEZ 

A fejezet során modulokban szereplő gyakorlatok végzésének szükségességét igyekeztünk szakmai érvekkel 
alátámasztani. A továbbiakban néhány általános tanáccsal szeretnénk segíteni az osztályban folyó munkát. 
–  A mozgás kiválóan alkalmas arra, hogy a különböző kognitív képességek fejlesztését segítsük: figyelem, 

emlékezet gondolkodás. Ezeket a képességeket gyakran sokkal élvezetesebb ilyen módon gyakorolni, mint 
más órai feladatokban. Az is alkalmassá teszi ezeket a feladatokat a kognitív képességek fejlesztésére, hogy 
a gyermek számára rögtön visszajelzést biztosítanak a sikeres megvalósulásról, mert a test jelez. Így alap-
vetően összerendezik a viselkedést, az összpontosítani tudás élményét jelentik, s ennek minden tanulási 
folyamatra hatása van. 

–  A feladatokhoz társított képek (pl. pillangó szállt a válladra, vagy megy a „cica az erdőben”) rögtön szituá-
cióhoz kötik, s egyben jól jellemzik a mozgást. A gyermek képzelete eleven, s rögtön mozgásban látja maga 
előtt a képet, így könnyebben megvalósítja azt. Egyben a direkt javítást is elkerülhetővé teszik a képek, a 
kép pontosításával egyben a mozgás is precízebbé válik (pl. fontos hogy előbb az erdőbe, majd ezután a 
tisztásra fut a cica.) Ez azonban azt jelenti, hogy a tanárnak minden részletében jól át kell gondolnia a gyer-
mekek számára adandó képeket, s pontosan kell fogalmaznia, amikor az instrukciót adja. 

–  A tanári bemutatás, a mozgásos példa is fontos szerepet játszik, hiszen a gyermek keresi a koordinált mozgás 
megvalósításának módját, s ennek egy lehetősége a tanár utánzása. Később a gyakorlás során áthelyeződik 
a hangsúly az önálló végzésre, melyet a tanító inkább egyéni segítségnyújtással egészít ki.

–  A modultanterv használata a tanítótól több tudatosságot igényel, de egyben több lehetőséget is biztosít a 
választásra. Fontos hogy képesek legyünk ne csak a tananyagot, hanem az egész évre szóló képesség-, kész-
ségfejlesztést is tudatosan tervezni. Természetesen a tervek a gyermekek haladásának megfelelően mindig 
módosulnak, mégis a hosszutávú nevelési célok érdekében jó magunk előtt látni, milyen képességekhez, 
készségekhez, milyen úton szeretnénk eljuttatni tanítványainkat. 

–  Az órák tervezését, ütemezését sokféle módon megvalósíthatjuk. Lehetséges, hogy amíg szükséges min-
den tornaórát a készségfejlesztésre szánunk. Úgy is gondolkodhatunk, hogy csak heti egy testnevelés órát 
szánunk erre, és a gyakorlás során megmutatkozó szükségletek szerint egy-egy rövid modult iktatunk be 
a nap elején, az adott tananyaghoz kapcsoltan.  Ha rugalmasan tervezhetjük meg a rendelkezésre álló időt, 
a gyermekek szempontjából a nap kezdetén van igazán helye egy olyan, kb. 30 perces gyakorlási időnek, 
ahol a különböző alapkészségek fejlesztése mellett az általános éberségi szintet és a figyelemkoncentrációt is 
hatékonyan növelhetjük, mintegy megágyazva a tanulásnak. Az erre fordított idő a nap folyamán megtérül. 
Ha minderre nincs lehetőségünk, maradnak a 10-15 perces rövid modulok, ennek szokássá tétele is jótéko-
nyan hat a gyermekek tanulási képességeinek fejlődésére és növeli az oktatás hatékonyságát.

–  A tanítás során mindig célszerű azt az elvet követni, hogy előbb tapasztalatot nyújtsunk a gyermeknek az 
adott jelenségről, majd a tapasztalatokat összegezve és általánosítva jussunk el csak a fogalomig. Így a fo-
galomról alkotott emléknyomok tudnak mihez kapcsolódni. Fokozottan figyeljünk erre a folyamatra a téri 
irányok megnevezésénél.  

–  A fejezet során már többször említettük, de még egyszer szeretnénk nyomatékosítani, hogy a mozgások be-
gyakorlásához időre van szükség. Ne legyünk türelmetlenek! Mindenképpen várjuk meg az első gyakorló 
fázis végét, s ez után se ítéljünk elhamarkodottan. A gyermekek tanulási tempója és útja is nagyon egyéni. 

–  Minden gyermek számára más gyakorlatok jelentenek nehézséget. Megfigyeléseink alapján összeállítha-
tunk olyan gyakorlatsorokat, melyek az osztályban lévő hasonló típusú gyermekek számára biztosítanak 
fejlődési lehetőséget. Pl. a túl mozgékony gyermekek számára nehézséget okoznak a háttal végzett gyakor-
latok. Ezekből egyet-kettőt válasszunk, majd élvezetképpen intenzív mozgást kívánó játékokkal vegyítsük, 
hogy kihívás, de egyben öröm is legyen számukra.
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– Az egyes gyakorlási fázisok (kb. 4-6 hét) között célszerű a javasolt szüneteket (1-3 hónap) megtartani, mert 
az idegrendszer ez alatt az idő alatt is feldolgoz, és az „újra elővett mozgás” a látens fázis után érettebben tér 
vissza.

–  A mozgás gyakorlatok felbontják az osztály megszokott rendjét, ezért éppen olyan fontos ezek megszer-
vezése, mint végrehajtása. A kialakuló káoszt úgy lehet rendezett mederbe terelni, ha már kezdetben jó 
szokásokat alakítunk ki. Természetesen „munkazaj” nélkül nem fog menni a gyakorlás, de érzékenyen kell 
figyelnünk arra, hogy ennek milyen szintje nem veszélyezteti még az eredményességet. Amikor a gyakor-
lási fázis kezdetén tartunk, mindig nagyobb az izgalom, de később az elmélyült nyugodt feladatvégzés lép 
előtérbe.

–  A gyakorlás során elengedhetetlenül fontos, hogy megteremtsük a mozgás és a nyugalom egyensúlyát (lásd 
3.7 szakasz). Hiszen csak a mozgásról csak annak elvégzése után beálló nyugalomban keletkezhetnek szi-
lárd emléknyomok, s ez az én-élményt is erősíti. A folyton kapkodó, soha meg nem nyugvó mozgás nem 
jelent tartós rendezettség élményt a gyermekek számára.

–  A feladatok végzéshez igyekeztünk olyan eszközöket válogatni, melyek könnyen, gyorsan, olcsón beszerezhe-
tők, vagy minden háztartásban fellelhetők, egyszerűen használhatók. Célszerű egy-egy osztályra való csoma-
got összegyűjteni az iskolában ezekből, melyet, aztán pl. a harmadikos évfolyam az elsősöknek átadhat.   

JÁRÁS-BESZÉD-GONDOLKODÁS, MINT A SPIRÁLIS FEJLŐDÉSI FOLYAMAT  
EGYRE MAGASABB SZINTEN MEGJELENŐ, TIPIKUSAN EMBERI TELJESÍTMÉNYEI 

Az első hét évben, általában az iskolaérettségig lezajló fejlődési folyamatokban, bár más és más szinten, de min-
dig nagy lehetőséget kell biztosítanunk, a mozgásos ismeretszerzésnek. Az első és második osztályban (mint 
ebből a szempontból átmeneti időszakban), szintén törekednünk kell arra, hogy a kognitív ismeretszerzésben 
hagyományosan résztvevő látás, hallás mellett, a  saját mozgás érzékelését, a tapintást, az egyensúlyérzéket, 
is aktívan vonjuk be a tanulási folyamatokba. Piaget-tól megtanultuk: a gyermek számára az érzékszervi mozgásos 
sémákból épül fel a valóság, csak úgy juthat élő fogalmakhoz, ha a mozgásos reprezentációk vezetik át a képi reprezentációk 
szintjére, majd e kétfajta tapasztalás összegződése teremt lehetőséget a szimbolikus reprezentációs szint kiépüléséhez. 

Az első információfeldolgozási szinten az emléknyomok is az izombeidegződés mintázataként őrződnek 
meg. Később, sok ilyen tapasztalás által alakul ki a cselekvés képzete, majd a képzethez hozzákapcsolódik a szó. 
Azonban innen még hosszú időnek kell eltelnie, hogy a szó önállóan is fel tudja idézni a képzet teljességét, ma-
gában hordozva annak egész mozgásos, tapasztalati tartalmát is. Természetesen csak egyszerű memóriaedzés 
útján is meg lehet tanítani a gyermeknek egy-egy szót, hiszen agyuk igen képlékeny, szinte bármit befogad. 
Azonban, hogy az így tanult szó fogalommá válik-e –vagyis, hogy milyen képzettartományt idéz fel a gyer-
mekben elhangzása- az a korábban szerzett mozgásos-érzékszervi tapasztalatokon múlik. Könnyen belátható, 
hogy az „organikus” úton szerzett fogalom a gyermek számára összefüggéseiben teszi értelmezhetővé a világot, így később 
gondolkodási műveleteket is könnyebben végez vele. Míg az egyszerű kondicionálással megtanult fogalom inkább elszigetelt 
ismeret marad, s ez a gondolkodási műveletek végzését is nehezítheti. A kognitív tudományok mai álláspontja szerint 
az emlékek megőrzésében is szerepet játszik, hogy hány szálon, milyen kapcsolatrendszerrel kötődik egy-egy 
emlék a korábban megszerzettekhez.

Az organikus út eleinte látszólag több időt vesz igénybe, a kondicionálva tanítás viszont eleinte látványos 
eredményeket hoz, de ha az egész folyamatot vesszük tekintetbe, a gyermek erőit gazdaságosabban használjuk, 
életkori sajátosságait igazán figyelembe vesszük, az első esetben, mely lehetőséget ad a gyermeknek arra, hogy 
a tanulási folyamatot önmagáénak élje meg, ne valami kívülről jövő, szükséges rosszként. 

Gyakran elfelejtjük, hogy az ember sem a törzs-, sem az egyedfejlődésben nem úgy jutott hozzá intellektuális 
képességeihez, hogy csak leült és gondolkodott. A természettel való tevékeny kapcsolat révén gyűjtötte tapasz-
talatait, érte el mai képességeit, szerszámokat készített, tüzet rakott, megművelte a földet, stb.. Tapasztalatai cse-
lekedeteiből fakadtak. Minthogy a gyermeki fejlődés tömörítve, de mindig megismétli az emberiség fejlődését, 
nekünk, tanítóknak az a dolgunk az iskolában, hogy biztosítsuk az ennek megfelelő nevelési környezetet. 

A kialakulatlan képességstruktúrának még másfajta ingerlésre van szüksége, mint a jól működő, szilárd 
képességeknek, ha mi nem vigyázunk, ma minden tudást túl hamar és készen kapnak meg gyermekeink a 
világról. De ez gyakran nem fejleszti, hanem elsorvasztja érzékelő és cselekvő képességüket. Ez a sok, és tola-
kodóan „nyomuló” külső inger szinte lehetetlenné teszi a gyermekeknek önmaguk átélését. Mert az, jobbára 
akkor valósul meg, mikor a külső ingerek hallgatnak, s a csendben „megszólal” az ember legbensőbb lénye, és 
tudatára ébred önmagának. Az alapozó készségfejlesztő gyakorlatokban is az a legfontosabb mozzanat, mikor 
a gyakorlat végeztével az izmainkban, idegrendszerünkben visszhangzik az elvégzett cselekvés, a meghallott 
mondat, ekkor realizáljuk, igen ez én voltam.  
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ajánlások  
a mindennapi mesehallgatás bevezetéséhez

gerle eDit  
ráDi orsolyA

A mesehallgatás egyik legnagyobb értéke a szóbeliség közvetlenségében rejlik. A gyerek és a felnőtt közötti 
meghitt, intim kapcsolat létrejöttét segíti. A szóbeliség közvetlensége felébreszti a gyermek figyelmét, érdeklődé-
sét, megindítja képzeletét. Érzékennyé, fogékonnyá teszi most a mese, később más szépirodalmi művek iránt, 
hiszen az irodalmi érzékenység erősen függ attól, hogy a mesét hallgató, az irodalmi művet olvasó mennyire 
képes a szöveg tartalmát képzeletében gátak nélkül továbbalkotni.

Hatékony eszköz a tanító számára, érdemes vele nap mint nap élni. Olyan lehetőség, amelyben benne rejlik 
az érzelmi nevelés lehetősége, alkalmat ad arra, hogy a tanító ne csupán a gyermek értelmével foglalkozzon, ha-
nem „ragadja meg” a gyermek személyiségének egészét, érző organizmusként teljes egészében formálja, fejlessze. 
Mesehallgatás közben erős érzelmi kapcsolat jön létre a gyerekek és a tanító között. Miközben mélyül a tanító–gye-
rek kapcsolat, maga a mese számos olyan lelki folyamatra, emberi viszonylatra is rávilágít, amelyet direkt módon 
nem, csak a mese révén tud a mesélő felnőtt és a mese nyomán a mesehallgató gyermek képileg megfogalmazni. 

IDEJE, TERE 

A mesehallgatást fontos időben és térben elkülöníteni a tanulás más formáitól. Elég, ha a tanító leül a mesemondó 
székbe, a gyerekek máris belehelyezkednek a mesehallgatás hangulatába. Átadják magukat a belső képek áram-
lásának, lelkük kitárul, befogadja a mesét, kiszakítja őket a hétköznapi helyzetből. 

A 6-7 éves gyermek képekben gondolkodik, így a mese képszerűsége alkalmas arra, hogy fantáziáját moz-
gósítsa. A mesemondás, mesehallgatás közben erős a mesélő és a hallgató közötti kapcsolat, ezért közösségfej-
lesztő hatása jelentõs. A mesélőt formálja hallgatósága, és a hallgatóság formálja a mese megjelenítését. Fontos, 
hogy a tanító lehetőség szerint fejből meséljen. Az otthon átgondolt, többször elolvasott mese a felnőtt fantázi-
áját is megindítja, belső képet alkot az olvasottakról. Ha fejből mesél, jobban tud figyelni a gyermekek rezdü-
léseire. Arcukról leolvashatja, hogy a történetet hol kell jobban, részletesebben kiszíneznie. Ezt a gyermekek 
metakommunikációja világosan közvetíti. 

A mesék segítségével kitűnően lehet formálni a beszédet is. Szókincsfejlesztő hatása jelentős. A szép, kifeje-
ző mesélés hatására a gyerekek beszédképessége, beszédkedve rejtett módon fejlődik, alakul.

A mesékben rejlő szerepjáték-lehetőségek kellő teret nyújtanak arra, hogy a gyermekekben szunnyadó sze-
repvágy életre kelhessen. A 6–8 éves gyermekek nagyon szeretik a szerepjátékot. Ne fosszuk meg őket ettől, 
és ragadjunk meg minden módot arra, hogy egy-egy mesét, történetet eljátszhassanak. Azonban ne tegyük 
kötelezővé senki számára az előadásban való közreműködést! 

A dramatizálás eszközei jó lehetőséget nyújtanak a beszédértés és a beszédbátorság fejlesztésére is. 
Használjuk ki – megint csak minden kötelezővé tétel nélkül – a kézművesség adta lehetőségeket is. Készítsünk 
a gyerekekkel együtt maszkokat, fessünk jelmezeket, vagy csak egyszerűen vágjunk ki papírból bábokat.  
A gyermekek kezében minden életre kel. 

A fEJLES�TÉS fOLYAMATA 

A napi mesehallgatás anyagának összeállítását, illetve annak alapját a bettelheimi gondolatok adták. Ezek mel-
lett azt is meg kellett vizsgálni, milyen más szempont(ok) szerint érdemes még a mesékkel – a fejlesztés céljait 
figyelembe véve – foglalkozni. 

Tehát a pszichoanalízis fontosságát hangsúlyozó mesekutatási ág mellett van-e számunkra releváns megol-
dást nyújtó terület? 

Arra jutottunk, hogy számunkra érdekes lehet a mese esztétikáját kutató ág is. Eszerint a mese úgy jelenik 
meg, mint irodalom, vagyis mint sajátos világlátás, sajátos formai jegyekkel. 

A feltételezésünk az, hogy elsősorban felnőttek voltak ezek a hallgatók, és nem csak szórakozásból hall-
gatták hat-hétszáz, ezer éven keresztül tátott szájjal a mesemondót. Persze, a hipotézisek megfogalmazásánál 
fontosabb néhány kérdést megválaszolni, például: hogyan keletkeztek a gyermekeknek szóló mesék? Milyen 
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viszony fedezhető fel az úgynevezett népmesék és műmesék között? Másként: létezik-e népmese és van-e szá-
munkra elfogadható műmese?
Amit vállaltunk: a rendezőelv kiválasztása, s ehhez mesék gyűjtése. A könnyen megtalálható műveket (inter-
net, kötet) csak cím szerint soroljuk fel.  A felsorolás nem jelenti a mesék felolvasásának időrendjét. Egyetlen 
javaslatunk a következő: a gyerekek által feltételezhetően ismert mesékkel indítsunk (nagyrészt Grimm-me-
sékkel tehát). 

Mielőtt az összeállítás rendezőelvéről ennél bővebben is szó esne, néhány kérdésre érdemes választ adni. Ezek 
megmagyarázzák ugyanis a rendezőelv kiválasztásának szempontjait. 

Kikhez szólnak a mesék? Tudjuk, a mesék eredetileg felnőtteknek szóltak. Minden kérdés, amely az embert 
egyáltalán érdekelheti – elsősorban az élet és a halál kérdése – a mesében központi helyet kap. Ez egyfajta teljes 
világképet ad.  Minden felnőtt azt a lehetőséget kapta ezáltal, amire mi a gyerekeknél törekszünk: életkoruk-
nak, ismereteiknek, megélt élethelyzeteiknek  megfelelően releváns válaszokat kaphassanak.  

Az első gyermekeknek szóló válogatás és átírás a Grimm-testvérek mesegyűjteménye volt (ez 
Magyarországon csak az 1900-as években jelent meg). Tudjuk, hogy ezek a történetek honnan erednek. 
Erősen francia gyökerű mesék. Grimmék átalakították a meséket a gyermekek számára. Ez a mesegyűjte-
mény lett Európában az etalon. 

Ezzel a bizonyos gyermekeknek szánt átírási gyakorlattal találkozhatunk a Benedek Elek-féle gyűjtemény-
ben. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy az átdolgozásokban mindig benne van a kor és az író maga. 

Kizárólag a magyar népmeséket vagy más népek meséit is kerestük? A mese nem nemzeti műfaj. Nincsenek or-
szághatárok. Ezért a mi fejlesztésünkben felesleges lett volna ilyen szempontokat érvényesíteni. Természetesen 
mindig előjönnek a helyi sajátosságok, ezért nem állíthatjuk, hogy ugyanolyan a dán, mint a magyar mese.  De 
még a szlovák és a magyar sem. Különböző gondolkodásmód tükröződik bennük. 

Fontos a mese nyelve, sajátos formuláival, mondatszerkezeteivel. Minden fordítás ront ezen. Az volt a törekvé-
sünk, hogy elsősorban a magyar, illetve az említett XIX. századi konstruált magyar kultúrába illő mesékben 
gondolkodjunk az 1–2. évfolyam fejlesztésénél.   

A 3–4. évfolyam anyagában már megjelennek más népek meséi is. Ott a kapcsolódás tematikusságát is meg-
figyelhetjük. A válogatás alapját a fejlődéslélektani változások figyelembevétele adja. 

Hogyan szolgálja a nem magyar anyanyelvű gyerekek igényeit a gyűjtemény? Talán ugyanolyan nehéz kérdés 
ezt eldönteni, mint az olvasástanítás útját meghatározni, illetve egyetlen utat javasolni egy fejlesztésben. 

Az általunk javasolt felosztásnál nem nemzeti, hanem az emberre jellemző kategóriákat tekintjük kiindu-
lási alapnak. Így működik a gyermek; mert ezt mondja a fejlődéslélektan. Így működik a psziché; hiszen ezt mondja 
a pszichoanalízis. Bizonyos mesetípusok ezért és ezért kellenek. Mindegy, hogy magyar-e az a gyerek. Tehát 
ebben az értelemben csak az számít, hogy az adott nem magyar anyanyelvű gyermek számára érthető-e az 
adott közvetítő nyelv.   

A rendezőelvről: egyfajta rendszerezés szerepel az ötödik évfolyam irodalmi témái között, s ezt megalapozhat-
ja – nem elsődleges feladatként – a mindennapi mesehallgatás mint tapasztalatgyűjtés. A gondolati – tehát nem 
tartalomjegyzékben megjelenő – felosztás alapját a pszichoanalitikus vonal adja. Boldizsár Ildikó szemüvegén 
keresztül – mint a vertikális mellé egy horizontális szempont – a következő mesetípusok megtartását vagy 
elutasítását fontoltuk meg.

– A szájhagyományozódó tündérmese: meghatározott motívumkészlettel rendelkezik, egy adott pillanatban 
jött létre, jellemző rá a tradíciók és a mesemondó lelkiállapotának tükrözése. Számunkra kevéssé releváns 
kategória, mert az egyéniségkutatás felé nyomná el a fejlesztést.

– Átdolgozott tündérmesék: többféle szempontból módosították az eredeti mesét. Jellemző rá az átstilizálás 
(pl.: a szépirodalom normáihoz igazítás, a durva szavak kigyomlálása), morális üzenetek túlhangsúlyozása; 
magyarázás. Erre találhatnak példát gyűjteményünkben – például Benedek Elek, Arany László, a Grimm 
testvérek meséit.

– Deformált tündérmese: gyerekkönyv-kínálatunk javarészt ide tartozik. Színes albumok, leporellók, válo-
gatott mesék. A mese itt nem önálló esztétikai kategória, hanem eszköz. Nyelvileg sokszor elfogadhatatlan, 
tartalmilag indokolatlan gyalulással tele (pl.: a kegyetlen elemek kihagyása vagy átírása = a funkciójától 
való megfosztása). Ezektől is eltekintettünk az általunk összeállított gyűjteményben.
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– Helyettesített vagy inverz tündérmese: e mesék valamely kiragadott motívum önálló történetté fejleszté-
sével kapcsolódnak a tündérmesék egy-egy alapformájához. Alapvetően gyermeknek szólnak, világképük 
gyermeki. Számukra közvetlenül ismerős helyeken játszódik (gyerekszoba, erdő, kert…).  Erre találhatnak 
példát gyűjteményünkben. Például Milne, Kipling, Travers, Lázár Ervin, Tandori Dezső meséi.

– Asszimilált és specializált tündérmese: megőriznek néhány motívumot a tündérmesék világából, de szabadon 
továbbfejlesztik azokat egy teljesen új, önálló szépirodalmi művé. Világképükben őrzik meg a hagyományos 
tündérmesékkel az azonosságot. Megmarad a csoda, a varázslat világot alakító és magyarázó szerepe, és meg-
marad a mese felnőtt bölcsessége is. Erre találhatnak példát gyűjteményünkben. Például: Wild, Andersen.

A mese funkciója: az élet kihívásaival szemben nyújt magatartási modelleket, stratégiákat, ugyanakkor terápiás 
hatása van, etikai szinten fejti ki hatását. Oldja a feszültséget, harmonizál. Ki vagyok én? E legfontosabb kérdés 
megválaszolásához visz közelebb. Jól elkülönülnek a fiúknak, illetve a lányoknak szánt válaszok. 

A mesék nem kötődnek életkorhoz, más és más jelentésüket tárhatja fel a befogadó. Megkülönböztetett fi-
gyelemmel fordulnak az élet fordulópontjai felé, mintha az egyik létmódból a másikba történő áttérés, a saját 
korlátainkon való átjutás szimbólumai és elősegítői lennének.  

1–2. ÉVFOLYAM

A gyűjtés alapját – mint azt már említettük – a pszichoanalitikus ág állításai határozták meg (bővebben lásd a 
Tanítói kézikönyvben). Ennek megfelelően a következő „típusokra” találhatnak példákat gyűjteményünkben: 
örömelv és valóságelv; varázslatok; helyettesítő kielégülés; externalizáció (képzelt alakok, események – animisztikus 
világkép); átváltozások; a testvérekről szóló mesék; a természet kettősségének megszüntetése;  az integrálás  (ani-
mális és spirituális kettősség az emberben – ezek különválasztása; magasabb szintre kerülés); az ödipális konfliktusok. 

3–4. ÉVFOLYAM

Megtartottuk a pszichoanalitikus modellt, de a mesék témája sok gyerek számára már nem volna kielégítő.  
A kognitív képességek uralni kezdik az érzelmi életet. Az ok-okozatok keresése nagyon fontos, ugyanakkor 
nem feltétlenül tudományos ez az érdeklődés (az elméleti, objektív magyarázatokra – elvont fogalmak befo-
gadására – még nincs kész a 8-10 éves gyermek). Kellenek a fantázia adta – mesei elemeket tartalmazó – ma-
gyarázási lehetőségek a világ jelenségeire, megnyugtatást ad az animisztikus világkép fenntartása. A mese 
ősanyja maga a természet. Az emberiség fejlődésének kezdeti időszakában az ember meseszerű lényekkel sze-
mélyesítette meg az ésszel számára fel nem fogható természeti törvényeket. Így személyesült meg a Nap, a Föld, 
az évszakok, az égitestek, „akikkel” az ember így beszélő viszonyba kerülhetett. Így beszélhetnek hozzánk  
az állatok és a növények, saját szavaikkal mesélhetnek életükről, azokról a folyamatokról, amelyekre később a  
gyerekek a tudomány segítségével fognak magyarázatot adni. A hangsúlyok azonban eltolódni látszanak  
a mitikus világ felé. Arra a kérdésre keresnek sokféle választ továbbra is a gyerekek, hogy milyen a világ? De a 
mítoszok világa egyértelműbb (a mese sugallatszerűbb; nem mondja ki a válaszokat). A mesék és a mítoszok 
nagyon hasonlóak. Hatásuk azonban eltér: a mese azt mondja, a hős általános = én is lehetek. A mítoszokban a 
hős egyedi. Velem – egyszerű halandóval – ez nem történhet meg. Az ideálkeresés időszakában mindez rendben 
van. A mese cselekménye hétköznapi esemény. A mítoszé rendkívüli. A mítoszok nem engedik meg, hogy bárkivel 
azonosuljunk; a hőssel lehet csak azonosulni. Az eszményi személyiség cselekedeteit a felettes én irányítja. A 
mesék viszont az én integrációjának folyamatát mutatják be, a mítosz – ha úgy tetszik – érettebb személyiség-
nek való műfaj. Természetesen nem valódi mítoszok az általunk gyűjtött történetek, hanem mitikus elemeket 
dominánsan tartalmazó mesék. 

Ennek megfelelően a fent említett 5 kategóriából e két évfolyamon az átdolgozott – helyettesített vagy inverz –, 
illetve az asszimilált és specializált tündérmesékből  válogattunk.



53

A kompetencia alapú megközelítés módszereiről

A TARTALOMJEGYZÉK KÍNÁLATA ÉS AZ OLVASÁS 

A tartalomjegyzék3 kissé rendhagyó. Terjedelmi okokból nem jelenhetett meg minden mese e gyűjteményben. 
A legismertebb történetek megtalálhatók az interneten, elérési útvonalukat megadtuk.

Semmiféle sorrendet nem szerettünk volna felállítani  – kérhessenek a gyerekek, választhasson minden 
tanító a gyerekcsoporthoz  „aznap” illő mesét –, ezért ábécérendben közöljük gyűjtésünket. 

Béres Melinda Semminden-je nincs meg elektronikus formában. Új, kapható gyermekkönyvről van szó. 
Érdemes az iskolai vagy az osztály könyvtára számára egyet beszerezni. 

3 Lásd a kézikönyv 90. oldalán
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ajánlások a beszélgetőkör vezetéséhez

montAy BeátA

A beszélgetőkör az osztály közös, kötetlen beszélgetésének színtere, a szabad önkifejezés módja. A gyermekek 
közlési vágyára, kíváncsiságára építve közvetett módon járul hozzá az önkifejezés, értő figyelem, önismeret, 
emberismeret, érvelés, vitakészség, konfliktuskezelés, nyitottság, türelem, együttműködés, kreativitás, előadói 
készség, szókincs, gondolkodás fejlődéséhez. 

A legtöbb 6-7 éves kisgyerek szívesen mesél. Cselekvéseit gyakran kíséri „monológgal” vagy „dialógussal”. 
Elmélyült játéka közben is sokszor előfordul (extrovertált és introvertált kisgyerekeknél is), hogy gondolatait 
„felhangosítja”. Óvodás korban ez jellemzőbb, mint a valódi beszélgetés párban vagy csoportban.  Az első osz-
tály elején – főként, ha az óvodában nem beszélgettek így – a legtöbb kisgyerek először csak néhány mondatot 
mond élményeiről, kedvenc játékairól. Sokszor egymás szavába vágnak, de ha nem is beszélnek egyszerre, 
nehezen várják ki egymást. Kezdetben nem annyira egymásnak, mint inkább egymás után mondják el törté-
neteiket. Sokan vannak még ilyenkor, akik a társak gyűrűjében a tanítónak mesélnek. A napok, hetek előreha-
ladtával aztán megtanulnak egyre jobban figyelni, majd érdeklődni egymás iránt. Ha szeretetteljes, nyugodt 
körülményeket tudunk teremteni ezekhez a beszélgetésekhez, ha mi, tanítók is természetesen tudunk mesélni 
magunkról (természetesen saját nehézségeinkkel nem vagy csak nagyon ritkán, nagyon meggondoltan terhel-
ve őket), ha magától értetődően tudjuk segíteni a bátortalanabbul szólókat, néhány hét múlva a gyerekek várják 
a beszélgetőkört, készülnek rá. Az első hónapokban – sőt, talán inkább az első években – mindig vannak olyan 
gyerekek, akik a tanító ölében érzik magukat a legnagyobb biztonságban. Felváltva ülnek az ölünkben, keresik 
biztató pillantásunkat. 

A kisiskolások eleinte – és leggyakrabban – azt mesélik el,  mi történt velük otthon, az előző este, reggel 
vagy a hétvégén. Van, aki az élményeit azért osztja meg szívesen, mert jó volt, mert így ezáltal újraéli. Szeretné 
élményei részesévé tenni a társakat is, esetleg egy kicsit dicsekedne is. Van, aki azért mesél, hogy a félelmeit, a 
szorongásait legalább egy kis ideig „magán kívül tudja”, hogy a terheiből letehessen. Van, aki csak ritkán mesél, 
s van, aki mindent a legapróbb részletekig el szeretne mondani. Van, aki szívesen beavatja társait a töprengé-
seibe, az álmaiba is.

A gyerekek a beszélgetések közben tapasztalatot szereznek arról, hogy jó dolog, ha figyelnek rájuk, s a 
társaknak is jó lehet ugyanezt átélni. Megtapasztalják azt is, hogy ők maguk fontosak, hogy a többiek hallani 
szeretnék a velük történteket: mikor esett ki a foguk, eljön-e hétvégén a nagyi, s mi volt bolondos vagy éppen 
félelmetes az éjszakai álomban.

Azok a pedagógusok, akiknek az osztályában rendszeresek a beszélgetőkörök –  akik maguk is aktív és egyen-
rangú résztvevői a beszélgetéseknek –, arról számolnak be, hogy észrevehetően más a gyerekek és a köztük 
levő együttműködés azokon a napokon, amikor ők is mesélnek magukról. Azok a napok tele vannak „összené-
zésekkel”. Mindez persze sok apró mozzanatból tevődik össze, a gyerekekben lezajló folyamatok is így épülnek, 
a tanító szerepe is így alakul.

Csak az mondhatja azt, hogy „beszélgetni mindenki tud”, aki sosem gondolkodott el azon, mit is jelent volta-
képpen a beszélgetés. A beszélgetést is tanulni kell, ugyanúgy, ahogy az értő figyelmet is. A beszélgetőkör, a 
beszélgetés nevelő hatása óriási és igen sokoldalú. Igen sok nyelvész, pszichológus, szociológus nyilatkozott 
már a kommunikáció zavarairól, s tette fel a kérdést: „Megérthetjük-e egymást?”. A zavarok okai között sokféle 
dolgot felsorolnak. Az „egyszerű” beszédzavaroktól kezdve az „érzelemkifejezés visszaszorulásán” a lényeg 
kikerülésén, a „túláltalánosításon” át az önmegvalósítás problémáival és korlátaival való küszködésig, azaz a 
„pszicho” és a „szocio” területek zavaráig. Szende Tamás ezt írja: „A gyökerek az egyetemen, a középiskolán 
túl a családhoz vezetnek és a beszédtanulás előtti korig nyúlnak.” Tanítványaink személyiségének – lelki alka-
tának, érzelemvilágának, énképének –, gondolkodásának, érdeklődésének, életkörülményeinek megismerésé-
hez is kulcsot adhatnak ezek a beszélgetések. 

HELYE, IDEJE 

Nem mindegy tehát, hogy milyen körülményeket teremtünk ehhez. A beszélgetőkörnek – ahol megosztjuk 
egymással élményeinket, érzéseinket, álmainkat – intimnek és biztonságot, melegséget sugárzónak kell 
lennie. 
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Olyan helynek, ami arra készteti a gyerekeket, hogy megnyíljanak. Fontos, hogy a hely kialakításánál ezt 
figyelembe vegyük. Elképzelhetetlen beszélgetőkört tartani például a padokban, egymásnak háttal ülve.

Célszerű tehát a teremben kialakítani egy olyan sarkot (lehetőség szerint szőnyeggel, matracokkal vagy 
puha párnákkal), amely a beszélgetőkör helyszíne, egyúttal állandó helye lehet a mesehallgatásnak, a kiscso-
portos olvasásnak, a nyugodt pihenésnek és a játéknak is. Ha kicsi a terem, ha összeszerelt padokkal beren-
dezett, akkor érdemes akár naponta a beszélgetőkör idejére összetolni a padokat, így teremtve helyet ahhoz, 
hogy körben ülhessünk – láthassuk egymás arcát, gesztusait. Akkora helyre van szükség, hogy a gyerekek és 
a tanítók körbe tudjanak ülni. Az pedig csöppet se baj, ha ehhez össze kell bújni. Ez a körforma – szimbolikus 
jelentésén túl – azért fontos, mert így mindenki jól látja és hallja a másikat.

Rítusok  
A beszélgetőkör meghittségét szolgálhatják különböző rítusok is. Ilyen lehet például a gyertyagyújtás (az égő 
gyertya kör közepére helyezése a beszélgetés idejére). A rítusokat a kisgyerekek nagyon szeretik. Mágikus, 
analógiás gondolkodásukhoz, mindent átlelkesítő (lélekkel felruházó) világszemléletükhöz mindez a mai fel-
gyorsult, profanizálodott világban is közel áll, hisz a gyermeki lélek sajátja. 

Ideje 
Ha a beszélgetőkört a nap indításának a formájává tesszük, akkor jól segíti az egymásra hangolódást, átvezeti 
a gyerekeket a magánéletből az iskolai létbe. Ha már a nap indításakor megoszthatják egymással örömeiket, 
letehetnek a terheikből, akkor a nap további részében könnyebben tudnak az iskolai tevékenységekre kon-
centrálni. Ebben az esetben például nem az óra elején suttogva és titokban mondják el egymásnak, hogy mi is 
foglalkoztatja őket, esetleg sokkal erősebben, mélyebben, mint a soron következő iskolai feladat.

A reggeli beszélgetések így alkalmat kínálnak nekünk, pedagógusoknak arra is, hogy érzékeljük, ki hogyan 
kezd neki a napnak, az elvégzendő feladatoknak. Ha van olyan tanítványunk, aki nem aludta ki magát, vagy 
például arról számol be, hogy meghalt a hörcsöge, akkor tudhatjuk, hogy aznap több egyéni figyelemre, testi-
lelki simogatásra lesz szüksége, s valószínű, hogy kevesebb feladattal fog megbirkózni. 

A beszélgetőkörön való részvétel a legtöbb esetben fontos a gyerekek számára, ott akarnak lenni. Fontossá válik 
számukra, hogy ne késsék azt le. (Tanyáról bejáró nyolcévesek gyalogoltak naponta két kilométert, nem várva 
be az iskolabuszt, hogy a fél nyolckor kezdődő beszélgetőkörön részt vehessenek.)4 Természetesen vannak ki-
vételek is, de az is fontos jel, ha egy gyerek nem akar ott lenni a közös beszélgetésen, ha összeszorított szájjal 
hallgat, ha csak megrázza a fejét, hogy ő nem akar szólni vagy mást sem csinál, csak bohóckodik. Ezzel is jelez 
nekünk, csak tudnunk kell „fogni” a jelzéseit. Megítélés helyett megpróbálni megérteni – viselkedését nem 
értelmezni –, hanem még jobban figyelni rá és szeretni! 

RÉSZVÉTEL 

A beszélgetőkörben természetesen szabadon dönthet mindenki arról, hogy mesél-e, sőt még arról is, hogy részt 
vesz-e azon. Nem kötelező, ha valaki nem akar beülni a körbe, úgy a helyén is maradhat. Ebben az esetben 
azonban úgy kell elfoglalnia magát egyedül – csoportos játékra nem cserélhető ez az idő –, hogy a beszélge-
tésben részt vevőket ne zavarja. (Ezután persze nekünk, pedagógusoknak az a célunk, hogy a „távolmaradó” 
számára is olyan vonzóvá tegyük a beszélgetéseket, hogy előbb-utóbb csatlakozzon hozzá.) Szerencsére rövid 
idő elteltével már nincs arra szükség, hogy csak a tanító legyen a „fegyelmező”. A gyerekek igen hamar maguk 
is visszajelzik, ha valaki vagy valami zavaró. Megtanulnak „én-üzeneteket” adni egymásnak. Abban is tapasz-
talatot szereznek, hogyan fogalmazzák meg jól ezeket az üzeneteket. Így azt is tanulják – és persze ebben is 
van, aki eredményesebb, s van, aki nehezebben boldogul –, hogy konfliktusaikat békésen, önállóan oldják meg 
(vagy legalább megpróbálják megoldani). Megtanulják egymást. A pedagógus példamutatása természetesen 
ebben az esetben is nagyon fontos.

4   Tanítójuk már meg volt győződve a beszélgetőkör szükségességéről, de még – félve a merev iskolaigazgató rosszallásától 
– nem mert azt „tanítási idő” alatt  tartani.



56

Szövegértés–szövegalkotás – Tanítói kézikönyv

IDŐTARTAM 

A reggeli beszélgetőkörök időtartama elsősorban attól függ, hogy aznap mennyire aktívak a gyerekek – azaz 
hány gyerek szeretne beszélni, mennyi a mondanivalójuk, mennyi az egymásnak feltett kérdés, megjegy-
zés. Mert a beszélgetésnek fontos része az is, hogy a gyerekek hozzászólhassanak egymás mondandójához. 
Kezdetben a tanító az, akinek – finom arányérzékkel – „mederben kell tartania” ezeket a hozzászólásokat. (Az 
„errõl jut eszembe, arról meg az jut eszembe” gondolattársítások elburjánzását érdemes megelőzni. Noha sokszor 
éppen az lehet a fontos, ami így eszébe jut valakinek, hiszen nem véletlenül jutott eszébe.) Ennek az arányér-
zéknek az elsajátítása – melyet a pedagógus mintát adva, inkább kellő tapintattal és humorral próbál megtaní-
tani tanítványainak – igen fontos. Gondoljunk csak azokra a felnőtt „beszélgetésekre”, amelyekben jószerivel 
mindkét fél csak a magáét mondja, egyikük sem figyel igazán a másikra.

Az idővel azonban mindig, mindenütt gazdálkodnunk kell. Azokban az iskolákban, ahol rendszeresen tar-
tanak beszélgetőköröket, általában megegyeznek egymással az érintettek abban, hogy mettől meddig tartson. 
Az azonban fontos, hogy beszélgetés közben soha ne sürgessük egymást. (Ehhez arra van szükség, hogy „belül” se 
legyünk türelmetlenek. A gyerekek kiválóan értik metakommunikatív jelzéseinket. A legrosszabb, ha belül 
türelmetlenek vagyunk, de „úgy teszünk”, mintha nem lennénk azok. Ilyenkor inkább mondjuk meg például: 
„Most zavar engem, hogy mindjárt indulnunk kell… kérem, hogy csak az kérjen most szót, akinek nagyon 
fontos.”)

Ha tudjuk, hisszük, elfogadjuk, hogy a beszélgetőkör nem felesleges időpocsékolás (remélhetőleg a fenti 
sorok is ezt erősítik), akkor kivárjuk a gyerekek megszólalását, s ha a rendelkezésünkre álló idő kevésnek bi-
zonyul, akkor a nap folyamán még lehetőséget teremtünk a folytatásra. De ha végképp kifutottunk az időből 
– mert ilyen is van –, akkor a következő napon biztos megadjuk a szót azoknak a kisgyerekeknek, akik előzőleg 
lemaradtak. Az is fontos, hogy iskolás éveik alatt megtanulják felmérni és jelezni, hogy számukra aktuálisan 
mennyire fontos a megszólalás, s megtanuljanak ilyen értelemben is érzékenyek lenni egymás iránt.
         
A beszélgetések alkalmával a gyerekek egymástól veszik át a szót – legtöbbször jelentkezés nélkül, figyelve 
egymás reakcióira –, nem a tanító feladata, hogy „felszólítsa” őket. Ő ebben a szituációban csupán az egyik 
résztvevő.  

Az évek előre haladtával megtanulják a gyerekek, hogy lehet tabuk nélkül beszélgetni, de az sem mindegy, hogy 
mondandójukat hogyan öntik formába. Természetes helyzetben gyűjtenek tapasztalatokat a kommunikáció 
„szabályairól”. Így például számtalan saját élményen keresztül tanulják (tapasztalják) meg – hisz a hallgatóság 
folyamatosan, indirekt vagy direkt módon is visszajelez –, hogy érdemes/kell, hogy tartsák a szemkontaktust 
a hallgatósággal, s nem csak annak egy-egy tagjával, hogy a többiek tekintete, esetleg fészkelődése jelzés arra, 
hogy mondandójukkal mennyire tudják lekötni a figyelmüket. A társak reakciói késztethetik a beszélőt arra 
is, hogy gondolatait jól érthetően – szabatosan, választékosan – fogalmazza meg. Ily módon „stílust” is tanul-
nak. Fontos azonban, hogy a beszélgetések alkalmával a tanító ne javítsa a gyerekek beszédét sem tartalmilag, 
sem formailag. Kérheti az éppen mesélőt, hogy legyen hangosabb, mert nem érti – és érteni szeretné, tudni mi 
történt vele! –, a helytelenül mondott szót elismételheti – akár kérdés formájában – helyesen, de azt úgy tegye, 
hogy illeszkedjék a beszélgetés menetébe, s ne egy beszédgyakorlat tanítói korrekciójára emlékeztessen.
 
A beszélgetések a gyerekek személyes megismerésén túl más tekintetben is „útmutatást” adhatnak az osztály-
tanítónak. Jelzik például, mi érdekli, foglalkoztatja az osztályt, a gyerekek többsége mire motivált. Ez pedig 
segítheti a tevékenységek megtervezését, például  a szabadidős elfoglaltságokat, sőt a szűkebb értelemben vett 
tanulást is. 

Itt vannak például az álmok. Különös, csuda világ. Le is rajzolhatjuk, írhatunk is róluk, akár játszhatunk is 
velük kapcsolatban. Az élmények, álmok elmesélése, lerajzolása, leírása az önismeret, önkifejezés fejlesztéséhez 
is szorosan kapcsolódik.

Természetesen a pedagógus is kezdeményezhet, neki is lehet témajavaslata (egyenrangú tagja a csoport-
nak!). Felvethet aktuális témákat, amelyek kapcsolatban állhatnak az osztály mindennapi életével, esetleg va-
lamilyen megoldatlan konfliktusával, de célja lehet a figyelemfelkeltés is, például egy ünnepre való emlékezés, 
készülődés első mozzanata. Az ünnepek megtervezése, a születésnapi, névnapi köszöntők is a beszélgetőkörök 
részét képezhetik.
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HAGYOMÁNYO�   

Azokban az iskolákban, ahol már hagyományai vannak a beszélgetőköröknek, számtalan kipróbálásra érdemes 
szokás alakult ki. Ilyen például a „talált kincsek” bemutatója. A gyerekek behozzák az osztályba, s megmutat-
ják egymásnak azokat a különleges – számukra izgalmas – tárgyakat, amiket maguk találtak, s úgy gondolják, 
hogy a társaik számára is érdekesek lehet. Elmesélik azt is, hogyan került hozzájuk. (Ezek az érdekes formájú 
„dolgok” fantáziájuk fejlődését is jól szolgálják, a későbbiekben egy-egy drámajáték, rajz vagy fogalmazás alap-
jául is szolgálhatnak.)

A beszélgetőkör a könyvajánló, könyvbemutató helyszíne is lehet. Izgalmas kérdésekre is kereshetjük itt a 
választ, de „házi kutakodásra” is biztathatjuk a gyerekeket. Ez a kötetlen forma segíthet abban is, hogy rászok-
tassuk tanítványainkat a „búvárkodásra”. Ebben az esetben annak is egyre nagyobb és konkrétabb szerepe lesz, 
hogyan tanulnak, illetve tudnak írni és olvasni. 

A fentiekből is kitűnik, hogy a beszélgetőkörök témája a személyes beszámolókon kívül bármi lehet, ami foglal-
koztatja a gyerekeket, ami felkelti a kíváncsiságukat. Valódi segítséget nyújthat a szabad önkifejezés megtanu-
lásában, a kifejezési formák közötti tényleges kapcsolat felfedezésében és megtapasztalásában is. 

Végezetül a beszélgetőkör abból a szempontból is „megvizsgálható”, hogy segítségével a gyerekek mely te-
rületeken (mely készségekben) fejlődnek. Álljon itt ezek közül néhány: kommunikációs készség, előadói kész-
ség, önkifejezés, kifejezőkészség, szókincs, érvelés, vitakészség, gondolkodás, értő figyelem, együttműködés, 
türelem, nyitottság, önismeret, emberismeret, konfliktuskezelés, fantázia. (A felsorolás természetesen nem je-
lent rangsort, és nem is teljes.)
      
Arra buzdítunk minden tanítót, ne sajnálja az időt a beszélgetőkör napi gyakorlatának, hagyományainak meg-
teremtésére. Kívánom, hogy minél több gyermeknek teljék öröme ezekben az alkalmakban, s mind több tanító 
kollégám tapasztalja meg a beszélgetőkör kommunikációt és együttműködési készséget egyaránt fejlesztő ha-
tásait.
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ajánlások az írásbelI szövegalkotáshoz

tÓth BeAtrix

AJÁNLÁSOK AZ ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS TANÍTÁSÁHOZ

Közös írás 
Az írás folyamatában alapvetően megkülönböztethetünk kétféle tevékenységet: a szöveg létrehozását, megfo-
galmazását, valamint annak leírását, rögzítését. Az utóbbihoz szükséges készségek (írás, helyesírás) eszközszin-
tű használatának kialakítása évekig tartó folyamat. Ha azonban a tanár vállalja az íródeák szerepét, a gyerekek 
már az első iskolaévben is szerezhetnek tapasztalatokat az írásbeli szövegalkotással kapcsolatban, mégpedig a 
fő feladatra, a mondandó megfogalmazására összpontosítva. Részt vehetnek olyan érdekes, igényes szövegek 
létrehozásában, amelyek megírására egyedül még nem volnának képesek. Közben megismerhetik az írásfo-
lyamat különböző fázisait, a tervezés legfontosabb teendőit, módszereit, a szövegalkotás műfaji, szerkesztési, 
stilisztikai, nyelvi és kommunikációs normáit.

A közös írás alapja, kiindulópontja eleinte egy közösen olvasott vagy meghallgatott szöveg, amelyből felhasz-
nálhatók gondolatok, szavak, szerkezetek vagy éppen helyesírási tapasztalatok. A tanító kérdésekkel irányítja 
a gyerekek tevékenységét, közben bemutatja, modellezi a fogalmazás legkülönbözőbb tevékenységeit a szavak 
rögzítésétől, az írásjelek használatától a piszkozatíráson át az ellenőrző olvasásig, a javításig. Fontos feladata, 
hogy megértesse a gyerekekkel: a fogalmazás során mindig vissza-vissza lehet térni a szöveghez, hogy finomít-
sák, bővítsék azt. El kell érnie, hogy a gyerekek továbbfejlesszék, árnyalják gondolataikat, ötleteiket. Közben a 
rögzítés során felmerülő problémák megoldására is mintát kell adnia (írás, helyesírás).

A gyerekek dolga az, hogy ötleteikkel, gondolataikkal hozzájáruljanak a közös fogalmazáshoz. Vegyenek 
részt az egyes ötletek megbeszélésében, értékelésében. Használják fel olvasási tapasztalataikat a szövegalkotás 
során. Öntsék rendezett, szerkesztett formába gondolataikat. Tegyenek javaslatokat a szöveg javítására, finomí-
tására – tekintettel a közönségre.

Az írás előtti tervezési szakaszban a gyerekek a tanító kérdései segítségével felidézik, hogy melyek voltak az 
olvasott szöveg legfontosabb elemei: helyszín, idő, szereplők, probléma, cselekmény, megoldás. Ezt követően 
abban kell egyezségre jutni, hogy mi lesz a közös fogalmazás témája: ugyanazon probléma és megoldása egy 
másik szereplő szemszögéből, vagy egy új szereplőt mesélnek a történetbe, vagy kicserélik a történet egy vagy 
több elemét. Ha sikerült eldönteni, hogy kik lesznek a szereplők, hol és mikor fog játszódni a történet, mi okoz-
za benne a bonyodalmat, melyek lesznek a fő események és mi lesz a megoldás, azt is tisztázni kell: kiknek írják 
fogalmazásukat, ki a közönség: ők maguk, kisebb gyerekek, szülők, a történet egyik szereplője stb.

Miután mindezeket megbeszélték, kezdődhet a szöveg megalkotása és leírása. A tanító főleg kérdez, biztat és 
ír. Időnként megáll, újraolvassa, amit leírt, majd megkérdezi: értelmes-e, jó-e, hol kellene valamit változtatni, 
bővíteni. Jeleket tesz azokra a helyekre, ahol később majd változtatni kell, emlékeztető szavakat jegyez fel a 
majdani betoldásokkal, javításokkal kapcsolatban.

Az első szövegváltozat elkészülte után következik az újraolvasás, aztán a javítás, átdolgozás a célból, hogy 
a szöveg minél pontosabb és hatásosabb legyen, megfeleljen az írás céljának és közönségének. Ellenőrizni kell 
a nyelvhelyességet és a helyesírást is. A folyamat az elkészült mű bemutatásával zárul: felolvassák hangosan, 
leírják a végső szövegváltozatot papírra (kezdetben a tanító számítógépbe írhatja és kinyomtathatja), és kiteszik 
a faliújságra, publikálják az osztályújságban, könyvben stb. 

Liz Fisher, Ian Helditsh, Steve Haworth: Teaching of Initial Literacy. Kézirat. Robert Fisher: Hogyan tanítsuk gyerme-
keinket gondolkodni? Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.

Kötetlen írás 
A tanítási órák bármely részében használható technika. Az írás eszköz szint alkalmazására épül. Célja a gon-
dolkodás elősegítése, támogatása egy bizonyos témával kapcsolatban. Lényege, hogy a tanulók összefüggően, 
folyamatosan, megállás nélkül írjanak a tanár által megadott időn (három, öt vagy éppen tíz percen) keresztül. 
Nem kell feltétlenül teljes mondatokban fogalmazniuk, pláne szöveget alkotniuk. Egy-egy szó, szószerkezet 
vagy grafikus jel is alkalmas arra, hogy egy adott gondolatot megjelenítsen. Az előzetes tudás aktivizálását, a 
mondanivaló összegyűjtését, a kíváncsiság felébresztését és a vizsgálódás céljának a kijelölését éppúgy szol-
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gálhatja, mint a tapasztalatok összegzését, a reflektálást, a tanultakról alkotott egyéni vélemény vagy a felmerült 
megválaszolatlan kérdések lejegyzését. Az írást a gondolatok páros, csoportos vagy frontális megosztása követi.

Az ilyen típusú írásokat a tanítónak nem kell beszednie és javítania. A diák saját magának ír, önmagával 
folytat párbeszédet: a gondolatok felszínre hozására összpontosít, ezért az írás egyfajta piszkozatnak tekinten-
dő, amiből nem feltétlenül lesz átdolgozott, letisztázott szöveg. 

Meredith, Kurt – Steel, Jeannie – Temple, Charles: A teljes tantervre kiterjeszthető kritikai gondolkodás elméleti kerete. 
Az RWCT-projekt számára készült tankönyv I.

Napló (Gondolatfüzet) 
Jó, ha a gyerekeknek van egy külön füzetük arra a célra, hogy a feljegyezzék a gondolataikat, pl. az olvasmá-
nyaikkal, tanulmányaikkal kapcsolatban, vagy éppen azokkal a kérdésekkel, problémákkal összefüggésben, 
amelyek aktuálisan foglalkoztatják őket. Ebbe írhatnak az órák alatt, ha pl. kötetlen írás a feladatuk vagy ha 
rögzíteni akarják kérdéseiket, reflexióikat, végiggondolásra, megírásra érdemes témaötleteiket. Feljegyzéseik 
segíthetik őket egy adott témával kapcsolatos ismereteik összegyűjtésében, gondolataik későbbi kibontásában, 
finomításában, árnyalásában és persze megosztásában is. Az írás célja ezekben az esetekben a gondolkodás és 
a tanulás, valamint a társakkal, esetleg a tanítóval való interakció elősegítése, támogatása. 

www.teach-nology.com/ideas/subject/writing 

Saját könyv 
A különböző alternatív pedagógiai programok – pl. a Montessori-, a Freinet-, a Waldorf- vagy a Lépésről lépésre 
program – népszerű eljárása, ami lehetővé teszi, hogy a gyerekek az olvasás-írás tanulásának kezdetétől átéljék, 
megtapasztalják a nyelv írásbeli használatának valóságos kommunikációs funkcióját. Élményeiket, gondolata-
ikat, megszerzett ismereteiket papírra vetik, hogy másokkal is megoszthassák őket.

Kezdetben a saját könyvek mindössze néhány lapból állnak, és főleg rajzokat tartalmaznak. A tanító, miután 
elbeszélget a gyerekekkel a rajzaikról, leír egy-egy szót, kifejezést vagy mondatot a rajzok mellé. Ez közvetlen 
tapasztalat a gyerekek számára arról, hogy gondolataikat nemcsak rajzban, hanem betűk segítségével is kö-
zölhetik másokkal. Később – ahogy a tanulók előrehaladnak a betűvetés tudományának elsajátításában – már 
maguk készítik a képaláírásokat is, sőt könyveikben egyre több lesz az írott anyag a képek, rajzok mellett.

A könyvek témája bármi lehet, ami a gyereket érdekli, foglalkoztatja: a kistestvér születése éppúgy, mint a 
bálnák, egy saját mese éppúgy, mint a babcsíráztatás. A könyvek készülhetnek kézírással, de számítógéppel is, 
bármilyen technikával lehet őket díszíteni, pl. be lehet ragasztani képeket vagy préselt növényeket stb.

A projektmódszer alkalmazása során kiváló alkalom nyílik saját könyvek készítésére. Az osztálynak lehet 
saját kiadója, melynek nevét minden egyes kiadványon fel is tüntetik. Az elkészült könyveket a gyerekek be-
mutathatják társaiknak, szüleiknek, elhelyezhetik őket az osztálykönyvtárban. 

Hunyadi Györgyné (szerk.): Lépésről lépésre iskolai program. I. kötet. OPKM, Budapest, 1998.

Írósarok 
A terem egyik sarkába állítsunk be egy asztalt! Helyezzünk el rajta különböző sima és vonalazott, fehér és szí-
nes papírokat, színes ceruzákat, filctollakat, egyéb anyagokat, pl. fonalat, madártollat stb., amelyek előhívják a 
gyerekek kreativitását, s alkotásra ösztönzik őket. Célszerű a gyerekeket is megkérdezni, mire lehet szükségük 
még, ha könyvet akarnak írni. Remek ötleteik lesznek. Jó, ha van az írósarok közelében egy ún. ötletdoboz, 
amely segíti a gyerekeket a témaválasztásban témakártyákkal, esetleg néhány kezdő mondattal, érdekes, gon-
dolatébresztő képekkel, fotókkal. Bármivel, ami bátorítja az írást. A könyv lehet mindössze 2 oldalas, de akár 5 
is. Nem a terjedelem a fontos, hanem az írással kapcsolatos pozitív attitűd. 
www.teach-nology.com/ideas/subject/writing

A kabala naplója 
A módszer ahhoz kötődik, hogy az osztálynak van egy kedvenc játékállatkája, ami lehet egy maci, egy kutya, 
cica, nyuszi vagy bármi más. A lényeg, hogy a gyerekek kötődjenek ehhez a figurához. (A tanítók első osztály-
ban gyakran teszik játékossá a tanítást azáltal, hogy az ilyen kis figurákat „bevonják” a munkába, a nevükben 
beszélgetnek tanítványaikkal, történeteket mesélnek, mulatságos hibákat követnek el, hogy a gyerekek kijavít-
hassák őket stb.) Ezt az osztály kedvence állatkát minden hétvégén más kisdiák viheti haza a naplójával együtt, 
s le kell írnia röviden az állatka nevében, hogy mi történt vele a vendégség alatt. 
Varga Éva budapesti tanító – Lépésről lépésre iskolai program
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Hogy végződik? 
Olvassunk fel egy rövid, érdekes történetet, de hagyjuk abba a tetőpontnál! Ezután kérjük meg a gyerekeket, 
hogy fejezzék be néhány mondattal a történetet! A gyerekek felolvassák az osztálynak, amit írtak, majd eldön-
tik, melyik befejezés volt a legjobb, legötletesebb. A győztes díjat is kaphat. 

www.teach-nology.com/ideas/subject/writing

Témakártyák 
Adjunk minden tanítványunknak egy üres kártyát, és kérjük meg őket, hogy írjanak rá egy olyan témát, 
amelyről szívesen írnának. Ezután gyűjtsük össze a kártyákat egy dobozba vagy egy zacskóba, s mindennap 
húzzunk ki belőle egyet. Az lesz a hét, esetleg a nap témája, amelyről mindenkinek írnia kell. Természetesen 
másról is írhatnak a diákok, főleg abban az esetben, ha az adott témáról nincsenek ismereteik. A továbbiakban 
bemutatják a téma kiötlőjének az írásaikat. Mindeközben megtanulják, hogyan gondoljanak ki, ill. válasszanak 
különböző típusú, megírásra érdemes témákat, ráadásul a felmerült témákkal kapcsolatban is új gondolatokkal, 
információkkal ismerkednek meg. 

www.teach-nology.com/ideas/subject/writing

Fotóesszé  
A feladat azzal kezdődik, hogy a gyerekeknek fotókat, képeket kell gyűjteniük egy szabadon választott témá-
val kapcsolatban. Olyan képeket kell választaniuk, amelyek alkalmasak a téma bemutatására, kifejtésére vagy 
egy történet elmondására. Ha elkészült a gyűjtemény, a diákok megvitatják, melyik kép miként kapcsolódik 
a témához, hogyan segíti annak kidolgozását. Ezt követően értelmes sorrendbe kell állítaniuk a képeket, majd 
nekiláthatnak a fogalmazás megírásának. Ajánlatos a feladat megoldását az írás folyamat alapú megközelítésé-
re építve, csoportmunkában megszervezni. 

www.teach-nology.com/ideas/subject/writing

Verseljünk! 
A verses forma változatossá teszi az informális tanulást, elősegíti a tanultak hosszú távú megőrzését, ösztönzi 
a belső képalkotást, előkészíti a leíró fogalmazások írását, aktív és kreatív viszonyulást vált ki a gyerekből saját 
anyanyelvével kapcsolatban, lehetővé teszi, hogy játszva, alkotó módon ismerkedjen anyanyelve lehetőségei-
vel, szépségeivel.

a)  Alliterációs játék
 Az alliterációs játék során először megadjuk a témát. Ez lehet egy tárgy, egy növény, állat, személy, hely stb. 

(Természetesen a gyerekek is választhatnak témát.) Ezután egy három szóból álló fürtöt kell a gyerekeknek 
készíteni a témával kapcsolatban. Mind a három szónak ugyanazzal a betűvel kell kezdődnie. A fürtökből 
aztán könnyen összeállítható egy-egy szabadvers.

 Almák
 Érett, édes, ép almák.
 Formás, fényes, friss almák.
 Harmatos, hersegő húsú almák.
 Almák.

Linda Hoyt: Revisit, Reflect, Retell

b)  Háromszavas versikék
 Ez a technika jó ráhangolás a versírásra, különösen kicsi gyerekeknek vagy olyanoknak, akik nehéznek 

találják a versírást. Arra sarkallja a gyerekeket, hogy megfontoltan, körültekintően figyeljék meg a dolgokat 
és válasszák meg a szavakat. Bármennyien játszhatják egyénileg, párban vagy csapatban. A háromszavas 
versek bármennyi sorból állhatnak, de egy-egy sorban csak három szó lehet. A játék azzal kezdődik, hogy 
javasolunk egy témát (ez lehet egy évszak, egy napszak, egy természeti jelenség, egy állat, az utca stb.) vagy 
felmutatunk egy képet. Egy papírlapot vonalakkal vagy hajtogatással három részre osztunk, és a bal oldali 
oszlopba felírunk néhány dolgot, amelyek kapcsolatban vannak a témával, ill. a képpel (pl. Van Gogh egyik 
festményével), a középső oszlopban egy odaillő jelzővel bővítjük a főnevet, a harmadikban pedig egy igével 
„megmozdítjuk”, valahogy így:

 holdfényes hold a fényes hold ragyog
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 fák    zöld    fák    zöld     fák    hajladoznak
 hegyek     kék     hegyek     kék     hegyek     domborulnak
 ég     csillagos     ég     a     csillagos     ég     szikrázik
 templom     tornyosv templom     tornyos     templom     ágaskodik
 falu     álmos     falu     álmos     falu     nyújtózik

Miután a gyerekek megismerkedtek a technikával, az alábbi lépésekben játszhatjuk:
1.  A játékosok megkapják vagy kiválasztják a témát vagy a képet.
2.  Adott idő – mondjuk 10 vagy 20 perc alatt – írniuk kell egy ötsoros (esetleg hosszabb) verset, amelynek sorai 

háromszavasak. Minden sorban kell, hogy legyen egy főnév, egy melléknév és egy ige.
3.  Az idő letelte után felolvassák a verseket.
4.  Megbeszéljük, kinek melyik tetszett leginkább, és miért.

Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.

c)  Rímtelen vers
  Ez a fajta vers arra alkalmas, hogy a gyerekek másokkal kapcsolatos benyomásaikat, megfigyeléseiket, gondola-

taikat és érzéseiket fogalmazzák meg. A vers hőse éppúgy lehet a gyerekek által személyesen jól ismert, hozzájuk 
közel álló személy, mint valamelyik olvasmányuk szereplője. Az ötsoroshoz hasonlóan ez is kötött forma.

 1. sor: Ide a kiválasztott személy nevét kell írni, esetleg utalva a korára.
 2. sor: Írj néhány jellemző dolgot a külsejéről!
 3. sor: Le kell másolni az 1. sort.
 4. sor: Hogyan mozog az illető?
 5. sor: Hogyan beszél?
 6. sor: Megint az 1. sort kell leírni.
 7. sor: Ide meg a 2. sort kell lemásolni.
 8. sor: Fogalmazd meg, mint gondolsz versed hőséről, hogyan érzel iránta!

Erik Bartling: Oktatás: mesterség és művészet. Anyanyelvi oktatás. Hogeschool van Amsterdam és IPABO 
Amsterdam, 1993. Kézirat. www.teach-nology.com/ideas/subject/writing 

Írószeminárium 
Az írószeminárium olyan eljárás, amely az írás folyamat alapú megközelítéséből ered. Ennek központi gondo-
lata, hogy az írás folyamata során a szövegalkotó egy gondolatból kiindulva, azt fokozatosan kibontva, gazda-
gítva és strukturálva közli mondanivalóját az olvasóval. Az írás a gondolatok tisztázásának és kifejezésének, 
valamint az író és az olvasó közötti kapcsolat kiépítésének eszköze.

A szöveg különböző fázisokban alakul ki. Ezek: a tervezés, a piszkozat megírása és az átdolgozás. A megje-
lentetésre kerülő művek még két további szakaszon is keresztülmennek: a szerkesztésen és a közreadáson. Az 
írószeminárium keretében a gyerekek megtanulják, hogyan hozzanak létre igényes írásokat személyes mon-
dandójukkal kapcsolatban. Rendszeresen lehetőséget kapnak arra, hogy számukra fontos, érdekes témákról 
komolyan, valódi közönség számára írjanak. Eleinte természetesen a narratív szövegek állnak a középpontban, 
később előtérbe kerülhetnek más műfajok is. Az írások kapcsolódhatnak az aktuálisan tanulmányozott témák-
hoz, tananyaghoz is.

A módszer bevezetésének lépései a következők:

1.  A témák előkészítése. A tanító felkészül különböző olyan témákból, amelyek számára érdekesek, eseményeket 
mondanak el, ugyanakkor érzéseket, érzelmeket is involválnak, s amelyekkel kapcsolatosan a gyerekeknek 
is lehetnek élményeik, tapasztalataik.

2.  A témák bemutatása. A tanító bemutatja a gyerekeknek a kiválasztott 4-5 témát úgy, hogy a táblára, csomago-
lópapírra vagy írásvetítő fóliára írja őket. Elmagyarázza a diákoknak, hogy ő maga és a gyerekek is rövid 
írásokat fognak készíteni egy kiválasztott témában.

3.  Interjú a tanítóval. A tanító megkéri a gyerekeket, hogy segítsenek neki a témaválasztásban, mégpedig úgy, 
hogy kérdéseket tesznek fel neki az egyes témákkal kapcsolatban. Miközben a tanító válaszol a kérdésekre, 
világossá teheti a diákok számára, miért érdekesebb egyik téma a másiknál, pl. újszerűsége, aktualitása, 
érdekessége, esetleg kezelhetősége okán.
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4.  A diákok témái. A tanító megkéri a gyerekeket, hogy készítsenek listát négy-öt, számukra érdekes, fontos té-
máról. 

5.  A tanulók interjút készítenek egymással. Miután mindenki elkészítette a listáját 4-5 perc alatt, a gyerekek párban 
megbeszélik felsorolt témáikat ahhoz hasonlóan, ahogy korábban a tanítóval tették. Így minden gyerek 
társa segítségével választhatja ki azt a témát, amelyik a listájáról a legérdekesebbnek, legígéretesebbnek 
látszik.

6.  Készítsünk fürtábrát! A tanító fürtábrát készít saját témája részleteiről: a tábla közepére rajzolt körbe írja témá-
ját, ezt követően a téma köré újabb körökbe az altémákat, azok köré pedig a további altémákat. A felmerült 
gondolatok közti kapcsolatokat összekötő vonalakkal jelzi.

7.  A gyerekek interjút készítenek a tanító fürtábrájával kapcsolatban. A tanító megkéri a gyerekeket, hogy tegyenek fel 
kérdéseket az általa feltüntetett részletekkel kapcsolatban, valamint arról, hogy ezek hogyan kapcsolódnak 
egymáshoz, vagyis: segítsenek kibontani a történetet. Célszerű a fürtábrán egyértelműen megjelölni, mi az, 
amiről majd feltétlenül írni kell.

8. A résztvevők fürtábrát készítenek és meginterjúvolják egymást. Ebben a szakaszban az a gyerekek feladata, hogy gondol-
kodjanak saját kiválasztott témájukról, és készítsenek egy fürtábrát a témával asszociált gondolataik felhaszná-
lásával. 7-8 perc után hagyják abba az írást, és párokban készítsenek interjút egymás fürtábrájával kapcsolatban. 
Miután megbeszélték egymással a részleteket, jelöljék meg fürtábráik legfontosabb, legérdekesebb részeit.

9.  Mindenki írni kezd. Mielőtt a gyerekek – s természetesen a tanító is – írni kezdene, el kell magyaráznia, hogy 
amit most írnak, csak az első szövegváltozat, piszkozat, amin majd még lehet változtatni. Írjanak tehát bát-
ran a témájukról kb. 15-20 percig. Fontos arra is felhívni a gyerekek figyelmét, hogy lehetőleg csak minden 
második sorba írjanak, éppen a későbbi javítások, kiegészítések lehetővé tétele céljából. A tanító és néhány 
gyerek írjon fóliára!

10.   A tanító bemutat egy piszkozatot. Ez lehet a tanítóé, de valamelyik fóliára író diáké is. Olyan munkára van szük-
ség, amely valódi gondolatokat fejez ki, ugyanakkor szerkesztési hibát tartalmaz (hiányt, kitérülést, gondolat-
ismétlést stb.), esetleg szóhasználata nem elég pontos, nyelvezete nem elég színes stb. A tanító kivetíti a szöve-
get, s megkérdezi a diákokat, hogy mi tetszik nekik benne. Majd felkéri őket: segítsenek javítani, jobbítani a 
szöveget. (Érdemes időt szánni arra is, hogy a pozitív, segítő és a negatív, elbátortalanító megjegyzések közti 
különbségeket megvitassuk. Pozitív pl. nem csak a dicsérő megállapítás lehet, hanem egy olyan kérdés is, 
amelyik valamely zavaros, homályos részletre világít rá, hasznos lehet azon részlet vagy részletek kiemelése, 
amelyekkel kapcsolatban több információra vagy pontosabb megfogalmazásra volna szükség.) Ebben a fázis-
ban kell világossá tennünk a szerző kulcsszerepét is. Mások megoszthatják vele benyomásaikat, s ezek igen 
értékesek lehetnek a szerző számára, ám a változtatásokról való döntés mindig az író feladata.

11.   A diákok bemutatják egymásnak piszkozatukat. A párok megbeszélik egymással írásaikat, és észrevételeket, meg-
jegyzéseket főznek társuk fogalmazásához. Először a tartalomra reflektálnak. Elmondják, mi tetszett leg-
jobban. Utána azt vizsgálják, hogy a szöveg mely részei lehetnének világosabbak vagy szemléletesebbek.  
A szerzők a javításokat, kiegészítéseket az üresen hagyott sorokba írják.

12.   Átdolgozás. Mindenki ír újabb 15 percig, és elkészíti a második szövegváltozatot, vagyis átdolgozza piszko-
zatát, felhasználva a páros megbeszélésen elhangzottakat.

13.   Felolvasás a falnak. Minden tanuló hangosan felolvassa írását a „falnak”, s eközben arra figyel, hogy mit kelle-
ne megváltoztatnia, mit kellene átírnia, esetleg kihagynia, hogy mondandója érthetőbb, hatásosabb legyen. 
(Azáltal, hogy hallja is, amit leírt, az író könnyebben reflektálja szövegét az olvasó szemszögéből.)

14.   Szerkesztés. Ebben a fázisban alakítjuk ki az írásmű végleges szerkezetét (pl. törlésekkel, betoldásokkal), 
javítjuk a nyelvi, stilisztikai és helyesírási hibákat, s elkészítjük a végső szövegváltozatot. Az ún. korrek-
túraolvasás tevékenységeit is tanítani kell: szemléltetni a különböző típusú hibákat és bemutatni a javítás 
módozatait. Szempontsor megadásával is segíthetjük a gyerekeket a korrekcióban. A korrektúraolvasás 
szempontjai a következők lehetnek: 

   Minden szót helyesen írtam le? (A gyereknek meg kell jelölnie azokat a szavakat, amelyeknek leírásában 
bizonytalan, majd néhányat meg kell néznie a szótárban.)



63

A kompetencia alapú megközelítés módszereiről

–  Minden mondat teljes gondolatot fejez ki? Világosan kifejezi azt?
–  Előfordulnak-e a szövegben túlságosan bőbeszédű részek, túlzsúfolt mondatok?
–  Minden mondatot megfelelő mondatvégi írásjellel zártam?
–  Minden mondatot nagy kezdőbetűvel kezdtem?
–  Máshol is használtam nagybetűket, ahol kellett?
–  Helyesen használtam a különböző írásjeleket (pl. vesszőt, gondolatjelet stb.)?
–  Tagoltam a fogalmazásomat?
–  Beljebb kezdtem minden bekezdést?
A gyerekek elvégzik a szükségesnek ítélt változtatásokat, majd letisztázzák fogalmazásukat.

15.   Felolvasás a szerző székéből. A szerző széke egy, az osztályterem központi helyére állított szék, amelybe ülve 
az önként jelentkezők felolvassák írásukat az egész osztálynak. A tanító előre felhívja a diákok figyelmét 
arra, hogy a felolvasás után reagálniuk kell a hallottakra: megemlíteni valamit, ami különösen tetszett a 
szövegben, kérdést feltenni stb. Akár több önkéntes is publikálhatja ilyen módon a fogalmazását.

Az írószeminárium módszerének alkalmazása akkor a legeredményesebb, ha:
–  a gyerekek rendszeresen kapnak lehetőséget az írásra,
–  őket érdeklő témákról írhatnak,
–  mintákat, modelleket tárunk elébük (tanító, társak, szépírók),
–  kialakítjuk az írásművek átdolgozásának szokását,
–  a tanító megteremti annak a lehetőségét, hogy diákjai többfajta témáról és műfajban írjanak, 
–  megteremtjük a felolvasás lehetőségét,
–  az osztályban jó a légkör, a tanulók bátran bemutathatják egymásnak írásaikat.
Miután a gyerekek megismerkedtek az írószeminárium fő lépéseivel, annak rendszeres alkalmazására és le-
bonyolítására többféle megoldás kínálkozik. Az egyik változat szerint az óra, esetleg foglalkozás fő egységei a 
következők:
1. „Ki hol tart?” – megbeszélés
2. minióra
3. írás
4. eszmecsere
5. bemutatás
Az egyes fázisok időtartama 45 perces órát tekintve nagyjából a következő lehet:
–  óraindító megbeszélés: 2-3 perc
–  minióra: 5-8 perc
–  írás: 15-20 perc
–  eszmecsere: 10-12 perc
–  bemutatás: 5-8 perc
Az óra annak megbeszélésével kezdődik, hogy ki milyen témán dolgozik, hol tart éppen. Könnyen lehet, hogy 
míg egyesek már írásuk átdolgozásán vagy épp kiadásra való előkészítésén dolgoznak, mások még az első 
változatot írják. Jó, ha a diákok listát vezetnek a megírásra váró vagy arra alkalmas témákról. Ugyanakkor a 
tanítónak is készen kell állnia, hogy ötlettel szolgáljon, ha a diáknak semmiféle elképzelése nem lenne. Az órát 
indító megbeszélés 2-3 percet vehet igénybe.

A minióra rövid (5–8 perces) tanítási aktus, melynek célja valamely releváns szövegalkotási vagy kommuniká-
ciós norma, műfaji, szerkesztési, nyelvi, stilisztikai ismeret tudatosítása vagy aktualizálása, az írásfolyamat kü-
lönböző fázisaiban elvégzendő teendők tisztázása, bemutatása stb. Általában a következő mozzanatokból áll:

1.  A tanító felvet egy olyan kérdést vagy problémát, amely a legtöbb diák írásában fellelhető. Pl. hogy sokszor 
említenek lényegtelen mozzanatot, vagy éppen ellenkezőleg: kihagynak valamit, ami a megértés szempont-
jából fontos; szűkszavú és nem elég hatásos a bevezetés stb.

2.  A tanító szemlélteti az adott problémát, ill. a probléma helyes megoldását. (Bemutatja például, hogyan írhat-
nak új, jobb bevezetést egy külön papírlapra, s hogyan rögzíthetik azt tűzőgéppel a korábbi bevezetés fölé.)

3.  A következő lépésben a diákok párokba rendeződnek, és megvizsgálják, hogy az általuk éppen az idő tájt írt 
szövegben megtalálható-e a tanító szemléltette probléma.
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4. A tanító újabb szempontokat ad egy olyan listához, amelyet a diákok maguk előtt tarthatnak munkájuk át-
dolgozása vagy a korrektúraolvasás alatt. A diákeszmecserék és az önellenőrzés szempontrendszere között 
vannak olyanok, amelyek csak akkor telítődnek meg jelentéssel a gyerekek számára, ha tanítóik miniórák 
keretében értelmezték őket.

Az írásra legalább 15 percet kell biztosítani. Ez idő alatt csendnek kell lennie a teremben. Jó, ha a tanító is ír az 
első 5 percben, ezzel is hozzájárulva a nyugodt egyéni munkához szükséges légkör kialakításához. A követke-
ző 10 percben a tanító a gyerekek között sétál, és segíti őket írás közben. Először azokhoz megy oda, akikről 
úgy látja: nehézséggel küszködnek. A tanulók ebben a szakaszban többféle dolgot is tehetnek:
–  újabb témát írhatnak a témalistájukhoz,
–  új témán gondolkodhatnak,
–  új piszkozatba kezdhetnek,
–  javíthatják piszkozatukat, kiegészíthetik azt,
–  képeket készíthetnek, rajzolhatnak a szövegükhöz,
–  foglalkozhatnak a szerkesztés, korrektúraolvasás tevékenységeivel (pl. aláhúzhatják, javíthatják a hibásan 

írt szavakat stb.),
–  átolvashatják addig elkészített szövegeiket, hogy eldöntsék, melyiket fejlesztik tovább, ill. adják közre.

Az eszmecserét szervezhetjük az egész osztály számára, egy diákkal, egy párral vagy egy kiscsoporttal, de az is 
lehet, hogy a diákok párban vagy kiscsoportban egymással vitatják meg gondolataikat, elképzeléseiket. Az esz-
mecserén nem kell feltétlenül minden diáknak részt venni. Aki akarja, tovább dolgozhat az írásán. Alapvetően 
kétféle eszmecserére kerülhet sor: tanító–diák és diák–diák eszmecserére. Amikor a tanítók diákjaikkal cse-
rélnek eszmét, nemcsak céljaik tisztázásában és a sikeres írásban segítik őket, hanem modellként is szolgálnak 
számukra a tekintetben: hogyan tehetnek fel segítő, bátorító kérdéseket, amelyek révén nehézséggel küzdő 
társaikat támogathatják. Ehhez olyan kérdéseket kell a tanítóknak feltenniük, amelyek magukból a gyere-
kekből hozzák elő a megfelelő választ. Mindig tiszteletben kell tartani a diákok „szerzői öntudatát” írásukkal 
kapcsolatban.

Kérdések a tanár által irányított eszmecseréhez
Bevezető kérdések
–  Mondj valamit az írásodról!
–  Miért éppen erre a témára esett a választásod?
–  Mit változtattál a piszkozatodhoz képest?
–  Milyen problémáid voltak vagy vannak a témával kapcsolatban?
–  Milyen kérdéseid vannak a számomra?
A tartalommal foglalkozó kérdések
–  Hány történet rejtőzik az írásodban: egy vagy több?
–  Magyarázd el, hogyan illik a cím az írásodhoz!
–  Mi a legfontosabb dolog, amit (ebben a részben) el akarsz mondani?
–  Hová akarsz „kilyukadni”?
–  Elég információ áll rendelkezésedre?
–  Tudnál erről többet is mondani?
–  Minden fontos mozzanatot, történést, gondolatot leírtál? Nem hiányzik valami?
–  Hogyan jutottál erre a gondolatra/következtetésre?
–  Ez a rész nem eléggé világos a számomra. Elmondanád, mit értettél alatta?
–  Leírnád ezt nekem?
–  Elégedett vagy a bevezetéssel és a befejezéssel?
–  Mivel ragadja meg a bevezetés az olvasó figyelmét?
–  Kapcsolódnak-e egymáshoz a fő részek?
A személyes hangvétellel, a stílussal foglalkozó kérdések
–  Hogyan hangzik az írásod felolvasva?
–  Karikázd be a legérdekesebb, legizgalmasabb részt!
–  Mutasd meg azt a helyet, amelyből meg tudom állapítani, hogy te írtad ezt a szöveget!
–  El tudnád ezt mondani máshogy?
–  Ez a legmegfelelőbb szó?
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A továbblépést segítő kérdések (piszkozat esetén)
–  Mi lesz a következő lépés?
–  Mit gondolsz, hogyan javíthatnál a szövegeden?
–  Mi olyan jó, hogy érdemes lenne továbbfejleszteni?
Az önreflexiót segítő kérdések
–  Mit tanultál ebből az írásodból, ill. ennek megírása során?
–  Milyennek értékeled ezt a fogalmazásodat a többihez képest? Miért?
–  Van valami új, amit ebben az írásban próbáltál ki először?

A diákeszmecseréket – a tanítói modellezésen túl – célszerű valamiféle útmutatóval és szempontrendszerrel is 
segíteni. Az előbbi a következő utasításokat tartalmazhatja:

1.  Olvasd fel a vázlatodat a társadnak!
2.  Hagyd, hogy a párod elmondja, mire emlékszik leginkább az általad felolvasottakból, mi volt szerinte érde-

kes vagy jó.
3.  Olvasd fel ismét a vázlatodat, de ezúttal kérd meg a társad, hogy figyeljen valamelyik eszmecserekérdésre 

vagy másra!
4.  Hagyd, hogy a párod kifejtse a véleményét, meglátásait a megadott kérdéssel, szemponttal kapcsolatban. 

Ezektől függetlenül is tehet értékes javaslatokat, észrevételeket. Hallgasd figyelemmel!
5.  Ne feledd, hogy te vagy a szerző. Lehet, hogy mások javaslatai hasznosak, lehet, hogy nem. Csak azokon a 

részeken változtass, amelyekről úgy érzed, valóban rászorulnak a módosításra.

Néhány lehetséges kérdés a diák–diák eszmecseréhez
–  Hallgasd figyelemmel a bevezetést! Mire számítasz a bevezetés alapján? Érdekesnek találod? Hogyan javít-

hatnék rajta?
–  Mit gondolsz, vannak olyan helyek a szövegben, ahol szerinted pontosabbnak kellene lennem vagy részle-

tesebben kellene leírnom valamit? Hol?
–  Van-e olyan rész a szövegben, amit zavarosnak, érthetetlennek találsz? Melyik az?
–  Nem vagyok túl bőbeszédű? Van-e olyan rész, amit rövidebben, frappánsabban is megírhatnék? Hol?
–  Van-e olyan dolog, személy, hely vagy esemény, amelyet nehéz elképzelni? Melyek ezek?
–  Logikus sorrendben következnek-e a fogalmazásomban a mondatok és a bekezdések? Ha nem, hol kellene 

változtatnom?
–  Vannak-e olyan helyek vagy pontok, ahol bővebben kellene szólnom érzéseimről, gondolataimról? Melyek ezek?
–  Nem térek el a tárgytól?
–  Jó a befejezés? Ha nem, hogyan javíthatnék rajta?
–  Illik a cím a szöveghez?

A bemutatásra az óra utolsó részében kerül sor. Azokat a diákokat célszerű ösztönözni a bemutatásra, akiknek a 
piszkozata már előrehaladott állapotban van, akik érdekes témát választottak, illetve akiknek írása már közre-
adásra kész. Minden alkalommal más-más tanuló ismertesse a munkáját, mivel egyszerre csak néhány (2-3) di-
ákra kerülhet sor. Esetenként több időt szánhatunk a bemutatásra annak érdekében, hogy egy meghatározott 
időn belül minden gyerekre sor kerüljön.

Meredith Kurt, Steele Jeannie, Temple Charles: Írószeminárium: az önkifejezéstől az írásbeli érvelésig. Az RWCT pro-
jekt számára készült tankönyv VII.

VÁLTOZATOK A TERVEZÉSRE

Fürtábra 
A fürtábra olyan grafikai szervező, amely különböző gondolatok, információk, résztémák kapcsolatrendszerét 
szemlélteti egy-egy fogalommal, témával kapcsolatban. Az írófelület közepére egy kört rajzolunk, s beleírjuk a 
témát megjelenítő fogalmat vagy kifejezést, majd újabb körökbe le kell írni mindazokat a szavakat, kifejezéseket, 
amelyek az adott fogalommal kapcsolatban felidéződnek. Az asszociációkat tartalmazó köröket egy-egy vonallal 
kapcsoljuk a központi fogalomhoz. A felmerült gondolatok közti kapcsolatokat is jelezzük egy-egy vonallal.

Meredith, Kurt – Steel, Jeannie – Temple, Charles: A teljes tantervre kiterjeszthető kritikai gondolkodás elméleti kerete. 
Az RWCT-projekt számára készült tankönyv I.
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Listakészítés 
A cél, hogy összegyűjtsük egy adott témával kapcsolatos gondolatainkat, felsorolásszerűen rögzítsük őket. Arra 
kell törekedni, hogy viszonylag rövid idő (pl. 5-10 perc) alatt minél több információt rögzítsünk. Ez a technika 
tehát elsősorban az anyaggyűjtést szolgálja, de nem csak azt. Hiszen miután láthatóvá lesz, hogy mi a mondan-
dója a diáknak, lehetővé válik a gondolatok kapcsolódásának, összefüggéseinek felismerése, esetleges hiányzó 
információk pótlása; mindez pedig már a szöveg felépítését készíti elő. 
Meredith, Kurt – Steel, Jeannie – Temple, Charles: A teljes tantervre kiterjeszthető kritikai gondolkodás elméleti kerete. 
Az RWCT-projekt számára készült tankönyv I.

Némajáték 
Ezt a módszert Winkler Márta elsősorban a fogalmazástanítás alapozására használja. A lényege, hogy néhány 
gyerek a tanítóval együtt bemutat egy rövid, ám néma jelenetet, amit előzetesen megbeszélnek. A többieknek 
az a feladatuk, hogy meséljék el a lehető legpontosabban, hogy mi is történt.

A mozdulatsor megfejtése mindenki számára izgalmas feladvány, s még a kevésbé bátrakat is megszólalásra 
ösztönzi. Olykor kisebb viták is keletkeznek, mert egy-egy mozdulatot a nézők másképp értelmeznek. A jelenet 
előadói végül ismertetik az általuk eljátszott szituációt, s eldöntik, ki állt legközelebb annak megfejtéséhez. Erre 
azonban csak akkor kerül sor, ha már alaposan megbeszélték a különböző értelmezéseket.

Gyorsan születnek új és újabb ötletek, így néhány játék után teljesen a gyerekekre lehet bízni, hogy kitalál-
ják az eljátszandó jelenetet. Néhány hét alatt mindenkire sor kerülhet, s ez idő alatt kialakul a gyerekekben a 
megszólalás igénye is, s maguk kérik, hogy lehessen beszélni játék közben. A tanító fő feladata ezek után az ér-
tékelés, a reflexió elősegítése, felhívja a figyelmet a fontos gondolatokra, mozdulatokra, párbeszédekre, ösztönzi 
a történet minél pontosabb és színesebb szóbeli megfogalmazását. Mindez jól előkészíti a különböző történe-
tek, események írásbeli megfogalmazását is, hiszen a tisztázott, megbeszélt jelenteket le is írhatják a gyerekek.

Winkler Márta: Kinek kaloda, kinek fészek. SHL Hungary Kft., Budapest, 2001.

Újságírói kérdések 
A papír oldalára szélesebb margót kell húzni, s a következő kérdéseket felírni egymás alá: Ki? Mit? (Azaz mit 
csinált?) Hol? Mikor? Hogyan? Miért? Ezt követően minden egyes kérdésen el kell gondolkodni, s az ötleteket 
lejegyezni. 
www.unc.edu/depts/wcweb/faculty-resources

Történettérkép 
Nemcsak az olvasott történetek összefoglalására alkalmas technika, hanem áltélt vagy kitalált történetek meg-
tervezésére is. Segíti a gyerekeket az elbeszélő fogalmazások elemeinek, tényezőinek összegyűjtésében, össze-
függéseik átgondolásában. A következő sorokat kell a gyerekeknek kitölteniük:
Helyszín:
Idő:
Szereplők:
Mi a probléma?
1. fontos esemény:
2. fontos esemény:
3. fontos esemény:
4. fontos esemény:
Megoldás?

Macon, James M. – Bewell, Diane – Vogt, MaryEllen: Responses to Literature. International Reading Association, 1998.

VÁLTOZATOK A PISZKOZAT MEGÍRÁSÁRA

Alternatív bevezetések 
Az a feladat, hogy legalább három különböző bevezetést írjon a gyerek. A társsal vagy a tanítóval való eszme-
csere segíthet eldönteni, melyik a legérdekesebb, legígéretesebb, melyiket érdemes választani vagy továbbfej-
leszteni.

www.unc.edu/depts/wcweb/faculty-resources
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Kezdd a legkönnyebbel! 
Sokaknak a bevezetés megírása a legnehezebb. Hosszan töprengenek rajta, egyik ötletet a másik után elvetve, 
s közben nem haladnak a munkával. Érdemes azt tanácsolni ilyenkor, hogy kezdjék mondandójuk azon részé-
vel, amiről azt gondolják, hogy a legkönnyebb megfogalmazniuk. Az írás folyamatában később is beugorhat 
egy jó ötlet az indításra.

www.unc.edu/depts/wcweb/faculty-resources

Végy egy képet! 
Ez a technika elsősorban a leírás gyakorlására hasznos, különösen abból a szempontból, hogy elősegíti an-
nak tudatosítását, mire is kell figyelni az átdolgozás során, miért is kell a leírást pontosabbá, teljesebbé tenni. 
Vigyünk be az osztályba egy adott témával kapcsolatban több képet, esetleg levelezőlapot pl. állatokról, tár-
gyakról, épületekről, tájakról! Adjunk minden gyereknek egyet! Kérjük meg őket, hogy írjanak egy bekezdést 
a képről úgy, hogy az olvasó könnyen azonosítsa, melyikről szól! Majd tegyük ki az összes képet, ill. képeslapot 
jól látható helyre! A diákok felolvassák írásaikat, és társaik reakcióiból számukra is nyilvánvalóvá válik, hogy 
sikerült-e jól leírniuk a képet. Ha nem, fontos megbeszélni, hogy miért nem, mi hiányzott, mivel tehető ponto-
sabbá a leírás az átdolgozás során.

Culham, Ruth: 6+1 Traits for Revison. www.teacher.scholastic.com

Változatok a közreadásra 
Az írások bemutatása, közreadása nagyban elősegíti, hogy kialakuljon a gyerekekben a szerzőség tudata.  
A megosztás módozatai a következők lehetnek: hangos felolvasás egy társnak, kiscsoportnak, az osztálynak, 
osztályrendezvényen a szülőknek, iskolai rendezvényen még tágabb közönségnek; a felolvasás rögzítése mag-
nókazettára, videofelvétel készítése; az írás elhelyezése a faliújságon, publikálása az osztály vagy az iskola 
újságjában, esetleg valamelyik helyi újságban; előadása bábokkal, dramatizálva, hangjátékként stb. Sokan szí-
vesebben olvassák fel írásaikat, ha mikrofonba beszélhetnek, mintha éppen rádióközvetítés lenne; vagy ha egy 
tévéadás kontextusát teremtjük meg. Az ehhez szükséges tévékészüléket elkészíthetjük egy nagyméretű papír-
dobozból, amelynek egyik oldalát eltávolítjuk, hogy a gyerekek bele tudjanak bújni, egy másik oldalán pedig 
kivágjuk a képernyő helyét (Lovas Emma ötlete). Természetesen megfelel a célra a paravánszerű megoldás is.

www.teach-nology.com/ideas/subject/writing

Osztályújság 
A gyerekek által készített írások számára valódi kommunikációs funkciót és keretet biztosító módszer, techni-
ka. Kiválóan alkalmas a differenciálásra is. A különböző műfajú szövegek létrehozásának leggyümölcsözőbb 
kerete lehet az osztályújság számainak elkészítése.

Eredetét tekintve Freinet-technika. Freinet alapötlete az volt, hogy az újságot az osztályban található nyom-
dával kell előállítani, mert így a gyerekek egy teljes munkafolyamattal ismerkedhetnek meg, amit esetleg ké-
sőbbi életükben is tudnak majd hasznosítani. Az írógép, a stencil, majd a számítógép korában a hangsúly a 
szövegek megalkotására, létrehozására helyeződött át.

Az osztályújság létrehozását és kiadását akár a tanító, akár a gyerekek is kezdeményezhetik. A lényeg, hogy 
közös ügy legyen, és semmiképpen sem kötelező penzum. Az újságban sokféle műfajú szöveg megjelenhet: 
mese, hír, hirdetés, beszámoló, riport, könyvismertetés, cikk stb. Bármiről lehet írni, az a fő, hogy érdekelje a 
többieket is, és jól legyen megírva. A téma lehet egyéni vagy közösségi élmény (Ez történt...), valamilyen érde-
kes dolog, jelenség, hír, amiről a gyerek az idő tájt olvasott vagy hallott (Tudod-e? rovat), iskolai rendezvények, 
az adott időszak ünnepei, szokásai. Bekerülhet az újságba egy-egy jól sikerült órai munka is. A tanító segítheti 
a gyerekeket a piszkozatok átnézésével, javítási javaslatokkal.

Évente több alkalommal is megjelentethető az osztályújság, változó, kötetlen terjedelemben. Tetszés szerint 
fénymásolható, terjeszthető. Legnagyobb értéke, hogy valóban arról szólhat, ami a gyerekek életében fontos és 
érdekes volt az adott időszakban.

Galambos Rita: A Freinet-pedagógia Magyarországon. In: Pukánszky Béla – Zsolnai Anikó (szerk.): Pedagógiák az 
ezredfordulón. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998. 
Szontagh Tamásné: Osztályújság az alsó tagozaton. A tanító, 2000/8. sz.
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Osztályok közötti levelezés 
A Freinet-pedagógia egyik fontos alapelve, hogy a gyerekek változatos módokon, többoldalú kommunikáció 
révén jussanak ismeretekhez, tapasztalatokhoz és élményekhez. Ennek egyik módja az, ha az osztályközösség 
egésze vagy a tanulók egyénileg leveleznek más iskola tanulóival. Ez a másik iskola lehet egy másik – s lehetőleg 
más típusú – településen, esetleg külföldön, a levelezés folyhat a gyerekek anyanyelvén, de idegen nyelven is.

A gyerekek megoszthatják egymással projektjeik eredményeit, és beszámolhatnak levelezőpartnereiknek a 
saját lakóhelyük vagy tágabb környezetük nevezetességeiről, növény- és állatvilágáról, kultúrájáról stb.

Galambos Rita: A Freinet-pedagógia Magyarországon. In: Pukánszky Béla – Zsolnai Anikó (szerk.): Pedagógiák az 
ezredfordulón. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.
 

Forrás: Magyar Nyelvtudományi Társaság magyartanári tagozat
Őszi szakmai nap, 2006. október 14., http://magyartanar.mnyt.hu
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anyanyelvi nevelés tapasztalatszerzéssel

Kálmán lászlÓ

TANÍTÓI HÁTTÉRANYAG A BEVEZETŐ SZAKASZ NYELVI ANYAGÁHOZ

A szövegértés–szövegalkotás központú programban elsőrendűnek tartjuk az induktivitás és a problémacent-
rikusság elvét.

Az induktivitás azt jelenti, hogy fogalmi rendszerezéseket és egyáltalán fogalmi besorolásokat csak stabil 
tapasztalati alapon szabad bevezetni (csak azokat a jelenségeket szabad elnevezni és fogalmi összefüggésbe 
helyezni, amelyeket tapasztalatilag már megalapoztunk, felfedeztünk). Ez azért fontos, mert a rossz teljesítmé-
nyek egyik oka a tapasztalatilag nem megalapozott rendszerezések „bebiflázásának” követelménye Például a 
hasonulásokat csak akkor szabad osztályozni (és az osztályokat megnevezni), ha már megfigyeltük magukat  
a jelenségeket, sőt, már azt is észrevettük, hogy nem egyetlen típus létezik.

A problémacentrikusság egyrészt azért fontos, mert a rossz teljesítmények másik oka a motiváltság hiánya, 
és a tanulás, felfedezés, felismerés motivációja erősebb, ha valóságosan előálló problémák megoldásaként ke-
rül elő az új ismeret, képesség. Ezenkívül fontos azért is, mert a rossz teljesítmények harmadik oka az, hogy a 
tanulók nincsenek eléggé tisztában a saját teljesítményükkel, problémamegoldó képességükkel, ismereteikkel 
(és főleg ezek hiányosságaival); ennek orvoslása csak úgy lehetséges, ha a nehézségeknek nem az elhallgatását, 
hanem a feltárását ösztönözzük.

Ezeket az alapelveket szokás a gyakorlatban, a széles közvélemény számára is érthető módon úgy megfo-
galmazni, hogy az ismeretek helyett a képességekre helyezzük a hangsúlyt. Ez leegyszerűsítése a fentieknek, 
hiszen az új ismeretek feltétlenül részét képezik az iskolában tanultaknak; az viszont igaz, hogy a gyakorlati 
készségfejlesztő tevékenység és a problémamegoldó-képesség sokkal nagyobb szerepet kap, mint a „hagyomá-
nyos” iskolában, hiszen az absztrakt fogalmi rendszerek elsajátítását időben, logikailag és fontosságban meg-
előzi a tapasztalati (szenzomotoros) tevékenység és a problémák felismerése.

AZ ALSÓ TAGOZAT ALAPOZÓ FELADATAI

Alapelveinknek a kezdő szakasz nyelvi nevelési anyagára vonatkozóan az a következménye, hogy azt a nyelvtani 
ismeretanyagot, amely a „hagyományos” iskolában ide tartozik, nagyrészt a felső tagozatra, sőt, a gimnáziumba 
helyezzük át, mivel olyan absztrakciós szintet képviselnek, amelyet az alsó tagozatban nem lehet megfelelő ta-
pasztalati alapra helyezni. Így például meggyőződésünk, hogy bár a 3–4. évfolyamban már mindenképpen fel 
lehet fedezni a magyar szavak szerkesztettségét (igekötő, tő, toldalékok), sőt, az alaktan jelentésbeli szerepét is 
(amennyiben a jelentés a gyerek számára közvetlenül elérhető tapasztalati élmény, de csak ennyiben), a szótövek 
toldalékolhatóság szerinti osztályozását és ennek jelentésbeli összefüggéseit (amit a hagyományos nyelvtan „szó-
fajtan” néven tárgyal) csak a felső tagozatban érdemes megkezdeni (névszóragozás, 5. évfolyam és igeragozás, 6. 
évfolyam), és csak a gimnáziumban lehet elméleti szinten tárgyalni (disztribúciós elemzés, 9. évfolyam).

TAPASZTALATSZERZÉS A KEZDŐ ÉVEKBEN 

Két olyan elemi nyelvi tapasztalatra alapozhatunk a  kisiskolás korban, amelyeket a gyerekek magukkal hoz-
nak, és amelyek közvetlenül hozzáférhetőek a számukra: (1) a beszéd hangalakja és (2) a nyelvhasználat köz-
vetlenül megfigyelhető, társadalmi-szituatív rétege: kivel milyen helyzetben hogyan beszélnek az emberek. 
Ebből következően a fő nyelvészeti témák a fonetika és a stilisztika területéről származhatnak, közelebbről a 
beszédhangok és beszéddallam, valamint a szavak és kifejezések stílusértéke szolgálhatnak a vizsgálódások, 
felfedezések terepéül. Természetesen az ezekben az években megjelenő új tevékenységformák az olvasás és az 
írás; részben ezekhez kapcsolódhatnak a tevékenységek, részben pedig ezek készítik elő a következő egy-két év 
fő tevékenységformáit. Persze az olvasás és az írás is a nyelvhez kapcsolódó tevékenységek, de az alábbiakban 
csak a szorosan véve nyelvi jelenségekről lesz szó.
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Hangtan
A hangtani ismeretek közül az első két évben három jelenségkört javaslunk felfedeztetni a gyerekekkel: (1) a 
mondat- és frázisdallamok szabályszerűségeit, (2) a mássalhangzók és a magánhangzók különbségét és (3) a 
beszéd ritmikáját.

Mondat- és frázisdallamok
Ezeknek gyakorlása mindenképpen része az első két év tevékenységeinek, tudatosításuk fontos az írásjelek megfe-
lelő használatához. Auditív, vizuális, mozgásbeli modelleket érdemes használni ahhoz, hogy felfedezzük: hasonló 
jelentésű mondatoknak és mondatrészleteknek hasonló dallamívük van (elénekeljük, lerajzoljuk, lemutatjuk, lemo-
zogjuk a dallamot). Ezeket a jellegzetes dallamíveket karakterdallamoknak nevezzük. Fontos, hogy a több intonáci-
ós frázisból5 álló mondatoknál mindig az utolsó frázis viseli a karakterdallamot, az azt megelőző frázisok viszonylag 
semleges, „előkészítő” dallamívekkel jellemezhetők, amelyek  enyhén emelkednek vagy enyhén süllyednek.
A legjellemzőbb karakterdallamok a következők:

Az eldöntendő kérdés karakterdallama emelkedő-eső; a dallamív csúcsa a frázis utolsó előtti szótagján van, 
de ha a frázis csak kettő vagy egy szótagból áll, akkor az esés vagy elmarad, vagy az utolsó szótagon belül 
történik meg (ha csak egy szótag van, akkor az emelkedés is az egyetlen szótagon jelenik meg), ez hajlított 
dallamívhez, ún. kontúrtónushoz vezet:

(Tegnapelõtt) (Pistáékkal) (moziban voltatok)?

A kiegészítendő kérdés karakterdallama megegyezik a semleges kijelentés dallamával, folyamatos esés jellemzi:

(Ma)? (Tegnapelõtt) (moziban voltunk) (Pistáékkal)

Vannak különböző változatai a kiegészítendő kérdésnek, amelyek nem pontosan ilyenek; például az „emlékez-
tetést kérő kérdést” – amiben a beszélő jelzi, hogy régebben tudta a választ, és csak gyors emlékeztetést kér a 
válaszra vonatkozóan – éppen az eldöntendő kérdés karakterdallama jellemzi: Hova (is) tettem a szemüvegem? 
– de ezek az apróbb változatok itt nem fontosak.

Végül sajátos karakterdallama van a megszakított mondatnak és a megszakított eldöntendő kérdésnek: (És) 
János?), a felsorolás elemeinek, a kínálásnak, a mondatot bevezető ún. kontrasztív topiknak6 – ezek valameny-
nyien többé-kevésbé emelkedőek:

(Láttuk (Jóskát) (Marit)                      (Benéztünk) (az ajtón)

5 Sajnos az intonációs frázis fogalmát itt csak körkörösen tudom defniálni: az a mondatrészlet, amely egy-egy jellegzetes 
dallamívet hordoz. A példákban szögletes zárójelekkel ([…]) jelölöm.

6  A kontrasztív topik olyan mondatrész, amelyet szembeállítunk valamivel, de nem fejezünk ki vele „kimerítő felsorolást”. 
A szembeállított mondatrésznek azt a fajtáját, amely kimerítő felsorolást fejez ki, fókusznak nevezzük. Fókusz például a 
nagybetűkkel írt, főhangsúlyos, közvetlenül a ragozott ige előtt álló mondatrész ebben: PISTÁÉK léptek fel a koncerten. 
(Nem pedig azok, akikről szó volt; Pistáék voltak a kérdéses fellépők, más nem.) Viszont ugyanez a mondatrész szintén 
főhangsúllyal, de emelkedő intonációval, a mondat elején kontrasztív topik pl. ebben: PISTÁÉK felléptek a koncerten. (Má-
sokkal szemben, akikről szó volt; de más fellépő is lehetett, nem állítom, hogy csak Pistáék léptek fel.)
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(Tejeskávét)           (Jóskáéknak) (nem romlott el a csengõjük)?

Nagyon gyakran ilyen az írásban vesszővel végződő frázisok intonációja; a helyesírásban a vessző használata 
akkor nehéz, amikor nem emelkedő intonációjú rész végén áll, illetve amikor az intonáció indokolná, a helyes-
írás mégsem engedi meg – ez a magyar helyesírásnak, nem pedig a gyereknek a hibája!

A nagyobb indulati-érzelmi töltést a karakterdallam nagyobb hangterjedelme (nagyobb emelkedés, ill. esés) 
jellemzi, de sajátos karakterdallama nincs az ilyen mondatoknak. Ez nagymértékben megnehezíti a hagyomá-
nyosan „felkiáltónak” és „óhajtónak” nevezett mondatok végén az írásjel használatát, gyerekeknél és felnőt-
teknél egyaránt. Én azt javaslom, ezeket a mondattípusokat ne is próbáljuk meg felismertetni-felfedeztetni a 
tanulókkal, mert nemcsak a dallamívük, de a felépítésük sem különül el a kijelentésektől (a felszólításokban 
legalább az igealak sajátos). A felkiáltójelet a felszólítás és a magasabb indulati-érzelmi szint szimbólumaként 
tanítsuk, ne erőltessük külön mondatfajták társítását hozzá.

 A magánhangzók és a mássalhangzók különbsége
A nyelvészek szerint ez nem mindig a hangok összetételére vonatkozó (szegmentális), hanem elsősorban dina-
mikai kérdés, bár persze vannak mássalhangzók, amelyek semmilyen dinamikával nem tehetők magánhang-
zóvá (vagyis nem tudnak szótagot alkotni), és megfordítva. A mássalhangzók közül csak a folytonosan ejthető 
hangok (szakszóval kontinuánsok) játszhatnak magánhangzós szerepet (pl. m, n, l, r, sz, s), a magánhangzók 
közül pedig csak a zárt, azaz felső nyelvállású magánhangzók (i, u, ü) játszhatnak mássalhangzós szerepet. 
A magyarban az első esetre példa a Pszt! mondatszó; a másodikra nehezebb példát találni, de például megfi-
gyelhető, hogy a Hawaii [havai] névben általában magánhangzóként ejtjük az i-t, míg a tiszta Hawaii [havaj] 
kifejezésben általában mássalhangzóként (j-ként). Az angol well szóban a szókezdő mássalhangzó nem más, 
mint egy dinamikailag mássalhangzóként ejtett u. Mivel dinamikai különbségről van szó, ejtési, vagyis arti-
kulációs úton lehet felfedezni, tudatosítani a kettő különbségét. Például a magyar h hang kiejtésével jól lehet 
szemléltetni a tüdőből kiáramló levegő megnövekedett intenzitását a ha szó elején vagy az aha szó közepén. 
Más mássalhangzók esetében kevésbé jól megfigyelhető az intenzitásnövekedés, mert zárhangok esetében a le-
vegő nyomásának csak a szájüregben kell növekednie a felpattanás előtt, a folytonosan ejthető mássalhangzók 
esetében pedig a beszédszervekkel képzett részleges akadály növeli a kiáramló levegő nyomását. A h esetében 
viszont olyan csekély az akadály (a hangszalagok közti rés részleges zárulása), hogy itt a tüdőből kiáramló le-
vegő segítségével növeljük az intenzitást.

A beszéd ritmikája
Természetesen a mássalhangzók és magánhangzók különbségére épül a szótagolás fogalma (a helyesírásban 
pedig az elválasztás szabályai). A szótagolás ritmikája azon alapul, hogy a magánhangzókat az őket megelőző 
mássalhangzó nagyobb intenzitásából származó „lendülettel” ejtjük. A legegyszerűbb szótag az ún. nyílt szótag, 
amely a magánhangzóval végződik. Ha viszont a szótag végén is áll egy mássalhangzó (vagyis zárt szótagról van 
szó), akkor azt is ugyanezzel a lendülettel ejtjük, ezért ezek a szótagvégi mássalhangzók alacsony intenzitásúak, 
artikulációsan és akusztikailag alig hasonlítanak a szótag elejiekre. (Érdemes ezt a v hang szótag eleji és szótag-
végi variánsain kipróbálni: vár, illetve Iván, de sáv. A h hang pedig egyáltalán nem fordul elő szótag végén a ma-
gyarban, mert a h betűt ilyenkor vagy nem ejtjük, vagy kemény ch-nak ejtjük; nyilván ez is azzal függ össze, hogy 
a szótag vége igen speciális, „gyenge” pozíció.) Ha pedig a szótag elején nincs mássalhangzó (ez az ún. abszolút 
szókezdő helyzet), akkor a hangszalagok közti rés megnyitása adja a magánhangzóhoz szükséges „lendületet”. 
A nyelvészek egyetértenek abban, hogy a beszéd ritmikailag szótagokból áll, de abban egyáltalán nem biztosak, 
hogy a szótagok határai egyértelműek. Csak a szótag magja (az ún. nukleusz) biztos – ez a magánhangzó –, az már 
sokkal kevésbé, hogy előtte és utána pontosan mely mássalhangzók tartoznak a szótagkezdethez és a szótagvég-
hez. Csak helyesírási konvenció, hogy a magyarban pontosan egy mássalhangzót szoktunk „átvinni” a következő 
sorba az elválasztásnál, kivéve, ha egy tő elején mássalhangzócsoport van, és nem ezzel kezdődik a szó, pl.: deka-
gramm. Nehéz megmondani, hogy a kiejtésben a szikla-féle szavakban a k szótagvégi, „gyenge” helyzetben van-e,  
vagy éppen „erős” helyzetben. Az is lehet, hogy mindkét változat létezik. (A „gyenge” helyzet itt azt jelentené, 
hogy a k felpattanása elmarad vagy nagyon gyenge, és a következő szótag az l-től kapja a „lendületét”, az „erős” 
helyzet pedig azt, hogy a második szótag „lendülete” a k felpattanásából származik.)
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Érdekességként jegyzem meg, hogy a történeti változások szempontjából a „gyenge” helyzetben levő más-
salhangzók hajlamosak tovább gyengülni (leníció), az „erős” helyzetben levők pedig tovább erősödni (fortíció). 
Így például egy szikla-féle szóban, ha a k gyengének minősül, akkor tovább gyengülhet (ez történt pl. a por-
tugál nyelv történetében): latin o[k]ulus > *oklo > portugál o[l’]o ’szem’. Az olasz nyelv történetében viszont a 
hasonló helyzetben levő k erősnek minősült, tovább erősödött (hosszú kk lett belőle), az őt követő gyenge hely-
zetben levő l pedig tovább gyengült, j-vé: latin o[k]ulus > *oklo > olasz occhio [okkjo] s̀zem’. Természetesen a 
szikla-féle szavakban a szó eleji sz is „erős” helyzetben van, tehát tovább erősödhet, pl. *cikla lehet belőle.

A szavak, szövegek eltapsolásánál nem a szótagokat szoktuk alapegységnek tekinteni, hanem a morákat (ez 
az ún. „ti”), illetve a két morából álló, ún. lábakat („tá”): SZÓ-RAka-TÉ-NUSZ. (A láb nem összetévesztendő a 
verslábbal vagy ütemmel, amely több lábból is állhat, és amelyet nem szigorúan nyelvi alapon határozunk meg, 
hanem verstani hagyományok alapján; például a szünet előtti nyílt szótag ekkor kétmorásnak minősül.) A hosz- 
szú magánhangzót tartalmazó és a zárt szótagok kétmorásak, a nyílt szótagok pedig egymorásak. Az eltapsolás 
szabályai nincsenek szigorúan rögzítve, a spontán eltapsolás feltehetően nem következetes, a szikla-féle szavak 
többféleképpen is eltapsolhatók el („ti-ti”, „tá-ti”, „tá-tá”), attól függően, hogy milyen szövegben szerepelnek 
(tehát végső soron attól, hogy az ütembeosztás mit kíván meg). Ezért az eltapsolás ellentmondhat az elválasztás 
mechanikus szabályainak, de ez tudtommal nem szokott gondot okozni a tanulóknak.

Jelentéstan
A másik jelenségkör, amelyet az első két osztályban a felfedezés, megfigyelés szintjén tárgyalni javaslunk, a 
nyelvhasználatnak közvetlenül, a megnyilatkozások szerkezeti elemzése nélkül is megfigyelhető sokrétűsége, 
vagyis a természetes egységeknek, a mondatoknak és a szavaknak a nyelvváltozati, a stílus- és a regiszterér-
téke. Ezeknek a különbségeknek a tudatosítása fontos mindenekelőtt az ún. „nyelvi illemtan” (a normakövető 
nyelvi viselkedés) szempontjából, de hozzájárul a kifejezésmódok és a szókincs bővítéséhez is.

A nyelvváltozat a nyelvnek egy anyanyelvként elsajátított (helyi, társadalmi stb. tényezők által meghatáro-
zott) variánsa. A stílus és a regiszter nagyon hasonló fogalmak, de a stílus inkább az a nyelvi norma, amelyhez 
egy bizonyos társadalmi környezetben általában igazodunk (pl. társalgási, emelkedett, irodalmi stb.), míg a 
regiszter inkább azzal kapcsolatos, hogy milyen a beszélő attitűdje a hallgatósággal kapcsolatban (például ide 
tartozik a tegezés és magázás, a gunyoros, lekezelő, tiszteletteljes stb. hangnem).

Kezdetben annyi a célunk, hogy a gyerekek „ráérezzenek” ezekre a különbségekre, és a legfontosabb stí-
lus- és regiszterválasztásokat helyesen végezzék el. Ami a nyelvváltozatokat illeti, országrésztől és társadalmi 
helyzettől függően eltérő eljárásokra van szükség; a tanulóknak mindenképpen tudatában kell lenniük annak, 
hogy saját nyelvváltozatuk eltér-e a „központi” (művelt pesti) nyelvváltozattól, illetve hogy a környezetükben 
még milyen nyelvváltozatok találhatók meg. Fel kell ismerniük, hogy az országos médiában (legalábbis akkor, 
amikor e sorokat írom) lényegében csak a „központi” nyelvváltozat kap hangot, de ez nem jelenti azt, hogy az 
„igényesebb”, „értékesebb” nyelvváltozat lenne, mint a sajátjuk. Semmiképpen sem cél, hogy a tanulók elsajá-
títsák a „központi” nyelvváltozatot.

A stílusrétegek közül a legfontosabb a kollokviális (társalgási) és a formális (hivatalos vagy hivataloskodó) réteg 
biztos elkülönítése. Az iskolán belül általában a kollokviális réteg a használatos; ritkaság, hogy az iskolában a 
tanulóktól a formális nyelv használatát követeljék meg. Ugyanakkor minden tanuló ki van téve a formális ré-
tegnek is (pl. igazgató ünnepi beszéde, tévéhíradó).

A regiszterek közül természetesen az a legéletbevágóbb, hogy a tanuló biztonsággal megkülönböztesse a 
gyerekek egymás között használt regiszterét a gyerekek felnőttekkel szemben alkalmazott regiszterétől, és 
ezeket a megfelelő módon használja. Ezeken kívül hasznos lehet, ha némileg tudatában van annak is, hogyan 
térnek el ezek a felnőttek egymás közötti regisztereitől (ebből társadalmi, személyes és egyéb viszonyok szerint 
sokfélét különböztethetünk meg).

Mindezeknek a különbségeknek a jelentőségét, használatuk szabályait és következményeit jól lehet gyako-
roltatni szerepjátékokkal, vagyis mindannak a „tét nélküli” kipróbálásával, hogy milyen hatást lehet elérni a 
repertoárból való ilyen vagy olyan választással, és milyet nem.

Mint említettem, a nyelvváltozatok és nyelvi rétegek felfedezése, tudatosulása jól használható a szókincs és a 
kifejezésmód gazdagítására is, hiszen ugyanazt a tartalmat sokféleképpen lehet kifejezni a különböző változa-
tokban és rétegekben. Jó ötletnek tűnik rendszeresen olyan gyakorlatokat is végezni a tanulókkal, amelyekben 
a kifejezésmódok finom megkülönböztetéseire felfigyelhetnek.

Megjegyzés: A 3–4. évfolyamon folyó alapozó jellegű tapasztalatszerzés tartalmához eligazítást ad a program-
tanterv, a Tevékenységek az anyanyelvi tapasztalatszerzéshez című fejezet a Tanítói kézikönyvben és a tanítói 
feladatbank vonatkozó része.



IV. FEJEZET

Az osztályteremBen
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A fejezet áttekintést ad a több mint ötszáz órányi foglalkozásleírás (modul) témáiról (a modulleírások rendsze-
re), segít abban is, hogyan válogassunk az adatbank digitális mesekönyvéből (ajánlások a mesegyűjteményhez). 
Itt érthetjük meg lépésről lépésre a Gyermekbarát program igazi újdonságait: a lényegében elemző-összetevő 
módszerrel, de szótagolás nélkül, szófejlesztéssel olvasni tanító programot (Egereskönyv); s a szerte a világon 
több mint kilencven éve, itthon közel húsz éve – de eddig csak a Waldorf-iskolákban alkalmazott – írástaní-
tással kezdő programot. Bemutatjuk továbbá a természetes írásmozgáshoz alkalmazkodó, enyhén jobbra dőlő 
írástanítás lényegét és módszertani lépéseit.

Két, tartalmában-formájában szép irodalmi válogatás (Ki van a dióhéjban?) használatához adnak ajánláso-
kat a szerzők.

Végül gazdag és áttekinthető rendszerbe foglalt tevékenységeket és mintafeladatokat kínálunk a nyelvi ta-
pasztalatszerzéshez.
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a modulleírások rendszere

ALAPO�ÁS

MÓDSZERTANI LEÍRÁSOK AZ ALAPKÉSZSÉGEK, ALAPKÉPESSÉGEK 
FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

1–2.

 A nagymozgás fejlődésének támogatása
 Bébifóka – gyík – kukac + DVD segédanyag – film
 Labdás gurulás – ebihal – iguána + DVD segédanyag – film
 Hal – fóka + DVD segédanyag – film
 Kutya – lopakodó macska – oroszlán + DVD segédanyag – film
 Sas – a sas és a nyuszi + DVD segédanyag – film
 Hernyó – béka + DVD segédanyag – film
 Öreg medve – pók – nyuszi + DVD segédanyag – film
 Fiatal medve – kacsa – talicska + DVD segédanyag – film
 A testtudat fejlődésének támogatása
Indirekt testtudat
 Testérzet-erősítő páros versenyek 
 Golyótovábbító sorverseny 
 Golyókutató csapatverseny
 Golyók a lábujjak közt 
 Összeragadt testrészek játék 
 Kezek körberajzolása, kiszínezése 
 Egésztest-körberajzolás 
 Kettősérintés-gyakorlat 
 „Dobi, dobi hátát”
Direkt testtudat
 Tájékozódási gyakorlatok saját testen 
 Testrészekre rámutatás jobb kézzel, jobb oldalon és középen 
 Testrészekre rámutatás másik kézzel, másik oldalon és középen 
 Testrészekre rámutatás mindkét oldal megnevezésével, középvonal-keresztezéssel 
 Testrészekre rámutatás szeriális nehezítéssel 
 „Mozdulj a varázsjelre!”-játék 
 Folyamatos szemmel követést elősegítő gyakorlatok
 Pillangók szállnak a fára + DVD segédanyag – film
 Szivárvány + DVD segédanyag – film
 Göncölszekér + DVD segédanyag – film
 Szem–kéz gyakorlat festéssel 
 Zseblámpafény-fogócska 
 A finommotorika fejlődésének támogatása
A váll, kar, csukló lazítása
 Firkálógyakorlat 
 Motringtekerés + DVD segédanyag – film
 A cica az erdőben + DVD segédanyag – film
Az ujjak mozgékonyságát segítő gyakorlatok
 Két kövér úr – kismadarak – csipp-csepp + DVD segédanyag – film
 A kesztyű öt ujja – tíz kicsi indián + DVD segédanyag – film
 Rák – harkály + DVD segédanyag – film
 Repül a babzsák – kockák az ujjak közt 
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Összetett gyakorlatok a szem–kéz koordináció fejlődésének támogatására
 Fonaljátékok 
 Kötés 
 Horgolás 
 A nagymozgás, indirekt testtudat, szemmel követés és finommotorika fejlődésének támogatása egy órába 

szerkesztve
 Favágók – 45 perces mintamodul az alapozó szakaszhoz 
 Taktilis érzékelés fejlődésének támogatása
 „Keresd a párját!”
 Tapimemory 
 A vizuális észlelés és emlékezet, vizuomotoros koordináció fejlődésének támogatása
 Szem–kéz koordináció és alak–háttér differenciálás I. 
 Szem–kéz koordináció és alak–háttér differenciálás II. 
 Rész és egész
 Térbeli helyzet, térbeli viszony, alakállandóság 
 A vizuális emlékezet fejlesztése 
 Az auditív észlelés és emlékezet fejlődésének támogatása
 Hang memory 
 „Nicsak, ki beszél?”
 Auditív készségeket fejlesztő feladatok 
 Játékgyűjtemény
 Árok szélén
 Egy aranyat leltem
 Dínom-dánom
 Szegényemberes
 Kecske van a kiskertben
 Teríti a lány a vásznat
 Volt-e itt az úr?
 Kiszámolók, mondókák
 Postás játék
 Bohóc a falon
 Titkos nevek
 Rendszámtáblák

3–4.

 A testtudat fejlődésének támogatása
Indirekt testtudat
 Elvarázsolt erdő játék
 Tükörjáték
Direkt testtudat
 „Lépj ki az árnyékodból!” 
 Keresztező gyakorlat szemben állva 
 Kézcserés játék 
 A térészlelés fejlődésének támogatása
Közvetlenül a test körüli tér bejárása
 Babzsák a térben + DVD segédanyag – film
 Ugribugri nyuszi
 Járjunk körbe a ház körül! I. Felső testfél + DVD segédanyag – film
 Járjunk körbe a ház körül! II. Alsó testfél + DVD segédanyag – film
A tér bejárása
 Repülőgép-leszállópálya játék 
 A statikus egyensúly fejlesztése
 „Lábdaru” + DVD segédanyag – film
 Tárgyak a fejen 
 Varázspálca 
 Hullámok 
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 A ritmusszerialitás fejlődésének támogatása
 A cipőt fogd
 Hosszú a virágfüzér 
 Tapsküldő 
 Tenyércsapkodós játék 
 Négyütemű tapsos 
 Elnök, titkár 
 Mi lesz belőle?
 Hallási differenciálás
 Magánhangzós szavak, mondatok 
 Mássalhangzós szavak, mondatok 
 Marslakók beszélgetnek I.
 Marslakók beszélgetnek II.
 Marslakók beszélgetnek III.
 Összetett gyakorlatok
 Testsémaszobor – direkt testtudat és egyensúly
 Ritmusgyakorlatok – direkt testtudat és egyensúly
 Négyütemű tapsos kánon – direkt testtudat és egyensúly
 Hosszú–rövid kánonban – direkt testtudat és egyensúly
 Keskeny út, széles út… – direkt testtudat és egyensúly
 Alma, alma… távolságnöveléssel – térészlelés – mozgáskoordináció – szerialitás
 Alma, alma… lépéssel – térészlelés – mozgáskoordináció – szerialitás
 Szivárvány dobással – térészlelés – mozgáskoordináció – egyensúly
 Szökőkút, dobás egy zsákkal – térészlelés – mozgáskoordináció – egyensúly
 Szökőkút, dobás két zsákkal – térészlelés – mozgáskoordináció – egyensúly – ritmus
 Középpontos tükrözés felismerése – testtudat – térészlelés – mozgáskoordináció – szerialitás

BES�ÉD 

MÓDSZERTANI LEÍRÁSOK A SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS FEJLŐDÉSÉNEK 
TÁMOGATÁSÁRA
Légzőgyakorlatok mozgással
 Gyertyafújás, szappanbuborék fújása… 
 Torna – „hasat ki, mellet ki!” 
A hangok világa
Mondókák, nyelvtörők – ritmus, tempó
 Rongyszőnyeg, Négy testvér…
 Nyelvtörők… 
Mesehallgatás
Versek hangerő-, hangszínváltásra
 Mi volnék? Hóesésben…
 A hajnal kisnyula, Állatok innen-onnan…
Tapasztalatszerzés az anyanyelv szintjeiről 
 Építkezünk 1. 
 Építkezünk 2.
 Építkezünk 3. 
 Szótagolás 1.
 Szótagolás 2.
Szókincsfejlesztés
 Szógyűjtési játékok – 1.
 Szógyűjtési játékok – 2. 
 Szógyűjtési játékok – 3. 
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 Mondatbővítés 1. 
 Mondatbővítés 2. 
 Rokon értelmű szavak 
Szövegalkotás
 A beszédre késztetés játékai
 Mondatalkotás
 Mondatfűzés
 Meseszövés
 Analógiás szövegalkotás
Életjátékok 
 Bori és Bence az iskolában 1. – Segítségnyújtás, csúfolódás 
 Bori és Bence az iskolában 2. – „Azt tedd másokkal, ami neked is jó lenne!” 
 Bori és Bence az iskolában 3. –  „Tik csak esztek, isztok”... de hogyan?
 Ünnepek 1. 
 Ünnepek 2.
 Az utcán
 Segíts, eltévedtem!
 Enyém, tied, kié?
 „Ő kezdte!” 
 A fogorvosnál 1. 
 A fogorvosnál 2. 
Drámajáték
 A nyelvi kifejezések megtalálása érzékeléseink, észleléseink alapján 1. 
 A nyelvi kifejezések megtalálása érzékeléseink, észleléseink alapján 2.
 A nyelvi kifejezések erősítése
 Nyelvi kifejezések megtalálása – Fantáziajátékok
 A verbális és a nonverbális kommunikáció fejlődésének támogatása
 A szövegalkotás – meseszövés előkészítése
 Játékok az analógiás szövegalkotás előkészítésére
 Jelek, jelzések, kifejezések jelentése 1. 
 Jelek, jelzések, kifejezések jelentése 2. 
 Jelek, jelzések, kifejezések jelentése 3. 
 Az orvosnál 1. 
 Az orvosnál 2. 
 A ravasz egér

ÍRÁS 

MÓDSZERTANI LEÍRÁSOK AZ ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS FEJLŐDÉSÉNEK 
TÁMOGATÁSÁRA
 Az író-olvasó környezet megteremtése az osztályban
 Nyomtatott nagybetűs írás
 Funkcionális írás
 Beszélgessünk írásban!
 Oszkár – dőlt betűs írás
Előkészítő szakasz
 Mozgáskoordináció, finommozgások, vázolómozgások
 Íráselemek tanítása
 Azonos íráselemek kapcsolása
 Különböző íráselemek kapcsolása
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A betűtanulás szakasza
 A hajlításokkal írt kisbetűk tanítása
 A kanyarításokkal írt kisbetűk tanítása
 A hurokvonallal írt kisbetűk tanítása
 A kivételek tanítása
 A nagybetűk tanítása
Írás – íráshasználat
 A gyakorlás szakasza – a lendületes írásmozgás fejlődésének támogatása
 A róka és a gólya
 Írástanítással kezdő program
 Fonaljátékok
 Kötés
 Horgolás
 Formarajz I. – Egyenesek és görbék
 Formarajz II. – Egyenesek és görbék
 Formarajz III. – A folyóírás bevezetésének alapozása
 Nyomtatott nagybetűk – mássalhangzók
 Nyomtatott nagybetűk – magánhangzók
 Nyomtatott kisbetűk
 Olvasókönyv készítése

OLVASÁS 

MÓDSZERTANI LEÍRÁSOK AZ OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS FEJLŐDÉSÉNEK 
TÁMOGATÁSÁRA
 Mintamodulok az Egereskönyv alkalmazásához
 Hangkeresés, hangszámlálás
 Betűfelismerés, betűkeresés
 Szófejlesztés, szóformálás, olvasás
 Mintamodulok a Jártunkban-keltünkben című munkafüzet témáihoz 
 Kutyaságok
 Az utca
 Szolgáltatások
 Orvosnál
 Utazás
 Az iskola
 Tiltások
 Fagylaltosnál
 Mintamodulok a Ki van a dióhéjban? I. kötetének feldolgozásához (1–2.)
 Weöres Sándor: A kutya-tár
 Zelk Zoltán: Párbeszéd
 Két kicsi kecske
 Kányádi Sándor: Őszvégi játék 1.
 Kányádi Sándor: Őszvégi játék 2.
 Nemes Nagy Ágnes: Amikor Bors néni gyerek volt
 Michael Ende: Álomfaló Csodamanó
 Lázár Ervin: A kék meg a sárga 1–2.
 Lázár Ervin: A kék meg a sárga 3.
 Mintamodulok hosszabb irodalmi mű feldolgozásához
 Lázár Ervin: A nagyravágyó feketerigó
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 Mintamodulok az ünnepek témakörében
 András-napi bál
 Farsang
 Mintamodulok az Én, te… mi című könyv feldolgozásához 
 Az elveszett dínó
 Halnevelde
 Piacon
 Cirkuszban
 Iskola után
 Mintamodulok az Állatok közel és távol című könyv feldolgozásához
 Házi kedvencek
 Állati hírességek
 Itt a kezem, nem disznóláb!

KOMPLEX MÓDSZERTANI LEÍRÁSOK 

A SZÖVEGÉRTÉS–SZÖVEGALKOTÁS FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA
 Mintamodulok hétköznapi és dokumentumszövegek feldolgozásához
 Szobanövények ápolása
 Élelmiszerek, receptek
 Ruháink
 Kerékpár
 Játékok 
 A posta
 A pénz
 Mintamodulok a Hétmérföldes masinák című könyv feldolgozásához
Két keréken
 Futógép és csontrázó
 Tessék választani! 
 Hasznos útravaló
 A bicikli részei és tartozékok
 Úton
 Indulás előtt
Egy hajóban evezünk
 Az első hajóskapitány
 A kicsi bors és a nagy vitorlás hajók 
 A nyílt tengeren 
 Kérdezz – felelek
 Vízi járművek
 Mese vagy valóság? 
 A Titanic 
 Kettős olimpiai diadal
 Mintamodulok az Én, te… mi című könyv II. kötetének feldolgozásához (3.)
 Apu nálunk a műszaki zseni
 Lilla és a csodaradír + anyanyelvi tapasztalatszerzés
 Csalás
 Anyukám vezetni tanul + anyanyelvi tapasztalatszerzés
 Fő a változatlanság – cserebere + anyanyelvi tapasztalatszerzés
 A mi padunk – Irány Afrika! + anyanyelvi tapasztalatszerzés
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 Mintamodulok az Én, te… mi című könyv III. kötetének feldolgozásához (4.)
 Vége a nyárnak – Újra csapatban
 Külföldi fiú
 Bio 
 Nagyon fura 
 Kincsvadászok 
 Az ezres 
 Anyanyelvi tapasztalatszerzés
 Nagyon Fura
 Az úgy történt
 Balázs és az őszi szünet
 Kincsvadászok
 Micike, a hálátlan emlős
 Hurrá, elindultunk!
 Éjszakai rémüldözés
 Mintamodulok a Ki van a dióhéjban? II. kötetének feldolgozásához (3.)
 Szép Ernő: Okos Katica
 Lev Tolsztoj: A vak és a tej
 Az üres virágcserép
 Az öreg halász és a nagyravágyó felesége
 József Attila: Betlehemi királyok
 Kőleves
 Horgas Béla: Három kavics
 Szamár, aki hallgatta
 Tandori Dezső: Tartalma: medve
 A király és a festő
 Varró Dániel: Szösz néne
 Bálint Ágnes: A szeleburdi család (részlet)
 Birtalan Ferenc: Igen kis cicák, társmamával (4.)
 Haiku
 A kolozsvári bíró
 Radnóti Miklós: Éjszaka 
 A só
 A csillagszemű juhász
 Dávid és Góliát 
 Shakespeare: Üst, üst 
 Kiss Anna: Pimpó lovag
 Betyár volt-e cigány Jóska?
 Az állatok embervédő egyesülete
 Lányok és fiúk
 A császár új ruhája
 Varró Dániel: Miért üres a postaláda mostanába? 
 Mintamodulok hosszabb irodalmi mű feldolgozásához (3.) 
Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő
 Bemutatkozunk 
 Maminti, a kicsi zöld tündér
 Szörnyeteg Lajos jaj, de álmos! 
 Ló Szerafin legyőzi önmagát
 Bárányfelhő-bodorító
 Vacskamati virágja
 Vacskamati, a nagy egyetemes, világméretű csaló 
 A fájós fogú oroszlán
 Dömdö-dömdö-dömdödöm
 Bikfi-bukfenc-bukferenc
 Gyere haza, Mikkamakka! 1. 
 Gyere haza, Mikkamakka! 2.
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Jacqueline Wilson: Nagy kaland kistányéron
 I. fejezet
 II. fejezet
 III. fejezet
 IV. fejezet (4.)
Erich Kästner: Pötyi és Anti
 I. Megelőző feladatok 
 II. Detektívklub 
 III. Regényfeldolgozás 
 A Poggie és a Gast család 
 Éjszakai műszak
 Mit keresett Pötyi Anti iskolájában?
 Fény és árnyék 
 Minden jó, ha a vége jó!

MÓDSZERTANI FILMSOROZAT

TANÓRÁK
1. évfolyam – 3 film; alapozás, beszéd, olvasás, írás, együttműködés fókusszal
2. évfolyam – 2 film; beszéd és irodalmi szövegfeldolgozás fókusszal
3. évfolyam – 1 film; ismeretterjesztő szövegfeldolgozás fókusszal
4. évfolyam – 1 film; én-történetek feldolgozása fókusszal
5. évfolyam – 1 film; írásbeli szövegalkotás különböző szövegtípusokban fókusszal

TEMATIKUS ÓRARÉSZLETEK

ALAPOZÁS – AZ ALAPKÉSZSÉGEK, ALAPKÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

–  Kapcsolatteremtés
–  A terem berendezése
–  Mozgáskoordináció
–  Észlelés – figyelemkoncentráció
–  Napi mesehallgatás

BESZÉD – A SZÓBELI SZÖVEGALKOTÁS FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

–  Beszélgetőkör
–  Spontán szövegalkotás
–  Témához kötött szövegalkotás
–  Dramatikus játék

OLVASÁS – A SZÖVEGÉRTÉS FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

–  Betűtanulás – szavak olvasása
–  Irodalmi szöveg feldolgozása
–  Ismeretterjesztő szöveg feldolgozása
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ÍRÁS – AZ ÍRÁSBELI SZÖVEGALKOTÁS FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

–  Az író-olvasó környezet megteremtés
–  Az írás előkészítése
–  Spontán íráshasználat
–  Anyanyelvi tapasztalatszerzés
–  Témához kötött szövegalkotás

EGYÜTTMŰKÖDÉS – A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

–  A csoportmunka alapozása
–  Páros munka
–  Csoportmunka
–  Differenciált tanulásszervezés
–  Differenciált tanulásszervezés homogén csoportban
–  Differenciált tanulásszervezés heterogén csoportban – szakértői mozaik
–  Az együttműködés értékelése
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ajánlások a mesegyűjteményhez mIt meséljünk? 

ráDi orsolyA 

Talán furcsa elképzelés, hogy „használati utasítás” születik egy mesegyűjteményhez. Mégis szükségesnek tart-
juk, hiszen nem véletlenül döntöttünk egy ajánlati lista összeállításáról, s nem valamely – már létező – kötet 
elolvasására buzdítjuk a tanítókat. 

A VÁLOGATÁS SZEMPONTJAI  

Az első korcsoportnál a meséket részben a bettelheimi – elsősorban pszichológiai szempontokat közvetítő 
– gondolatok alapján válogattuk�. Figyelembe vettük azt is, hogy a mese  irodalomként, vagyis  sajátos világ-
látással, sajátos formai jegyekkel jelenjen meg.  Kérdés, milyen viszony van a népmesék és a műmesék között. 
Létezik-e népmese és van-e a 6–10 évesek számára elfogadható műmese?

A rendezőelvhez igazodva gyűjtöttük a meséket. A könnyen hozzáférhető – kötetekben, interneten – megtalál-
ható műveket csak cím szerint soroljuk fel. A felsorolás sorrendje természetesen nem a mesemondás időrendjét 
jelenti. 

Egyetlen javaslatunk a következő volt: a napi mesemondást a gyerekek által feltételezhetően ismert mesékkel 
– tehát nagyrészt a Grimm-mesékkel – célszerű kezdeni.  

A 8–10 éveseknek szóló gyűjteményben a Rendhagyó tartalomjegyzék elmarad. Tematikus gyűjtemény született, 
néhol külön lányoknak és külön fiúknak (ezeket külön színekkel jelöltük, lila=fiú; piros=lány); ahogy ezt a 
korosztály megkívánja Ezek olvasásakor célszerű a nemeket különválasztani, s felváltva (naponta, művenként) 
a csoportoknál felolvasni. A sorrend természetesen változtatható. 

Talán még egy megfontolásra érdemes gondolatot is közbevethetünk: ha a gyűjteményben akad olyan mű, 
amelyet – függetlenül a mesehallgatástól – differenciálásra használnának, tegyék meg! Akár házi olvasmány-
ként (s erről esetleg az olvasó[k] számolnak be pl. kiselőadás formájában a többieknek). 

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS SZEMPONTJAI 

A mesék témái ebben az életkorban sok gyerek számára már nem kielégítőek. A kognitív képességek uralni 
kezdik az érzelmi életet, az ok-okozatok keresése nagyon fontossá válik. Ugyanakkor ez az érdeklődés nem 
feltétlenül tudományos (az elméleti, objektív magyarázatokra – elvont fogalmak befogadására – még nincs kész 
a 8–10 éves gyermek). Kellenek a fantázia szülte mesei elemek, magyarázatok is  a világ jelenségeire – az ani-
misztikus világkép fenntartása megnyugvást ad. 

A mese ősanyja maga a természet. Az emberiség fejlődésének kezdeti időszakában az ember meseszerű 
lényekkel személyesítette meg az ésszel számára fel nem fogható természeti jelenségeket. Így személyesültek 
meg a Nap, a Föld, az évszakok, az égitestek, „akikkel” az ember így beszélő viszonyba kerülhetett. Így beszél-
hetnek hozzánk az állatok és a növények. Mesélhetnek életükről, azokról a folyamatokról, amelyekre később a 
gyerekek a tudomány segítségével fognak magyarázatot kapni.

A gyerekek továbbra is arra a kérdésre keresnek sokféle választ, hogy milyen a világ? A hangsúlyok azonban 
eltolódni látszanak a mitikus világ felé. A mítoszok világa egyértelműbb (a mese sugallatszerűbb; nem mondja 
ki a válaszokat). A mesék és a mítoszok nagyon hasonlóak, hatásuk azonban eltér. A mesében a hős „általá-
nos”, akár én is lehetek. A mítoszokban a hős egyedi. Velem – egyszerű halandóval – ez nem történhet meg. Az 
ideálkeresés időszakában mindez rendben van. A mese cselekménye hétköznapi esemény. A mítoszé rendkívüli.  
A mítoszok nem engedik meg, hogy bárkivel azonosuljunk; csak a hőssel lehet azonosulnunk. Az eszményi 
személyiség cselekedeteit a felettes én irányítja. A mese az én integrációjának folyamatát mutatja be, a mítosz – ha 
úgy tetszik – érettebb személyiségnek való műfaj.  Az általunk gyűjtött történetek nem valódi mítoszok, hanem 
mitikus elemeket dominánsan tartalmazó mesék. 

7 Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a gyermeki lélek. Gondolat, 1985.



85

Az osztályteremben

Boldizsár Ildikó

MÁGIKUS TÁRGYAK ÉS CSODÁS NÖVÉNYEK  

„Ahol mi létezik a föld kerekségen,
én mindennel tudjak beszélni, legyen az
fű, fa, kő, állat, víz, vér, vagy amihez én szólok,
az énnekem felelni tudjon.”

    Magyar népmese
  
A mesékben is így van ez: varázsereje van minden olyan tárgynak és növénynek, amely azért kerül a törté-
netbe, hogy a hősnek „még több ereje legyen”.  
   
A mágikus tárgyak és a hős 
A tündérmese hőse sosem tudna megfelelni a próbáknak segítőtársak és varázseszközök nélkül: nem találná 
ki a találós kérdéseket, nem értené az állatok nyelvét, nem tudna álmot fejteni, nem lelné meg az elbújt király-
kisasszonyt, és nem tudná kiállni az erő, ügyesség és bátorság, valamint a szerzési, készítési feladatok próbáit 
sem: nem tudna egyetlen éjszaka alatt palotát építeni, és nem tudná megszerezni az élet vizét sem. Propp sze-
rint varázseszközként szolgálhatnak egyrészt az állatok, másrészt a varázserejű segítőtársakat rejtő eszközök 
(például tűzszerszám, bűvös lámpa, gyűrű); a varázstulajdonsággal rendelkező tárgyak (például kard, bot, 
repülő szőnyeg, hétmérföldes csizma) és a hősre átruházott tulajdonságok. Szerintem az állatok segítőtársak, 
és nem varázseszközök, és a hősnek átadott bűvös képesség sem igazán eszköz (noha átvitt értelemben valóban 
a varázslat „eszköze”), ezért a varázseszközök közé csak azokat a tárgyakat sorolom, amelyek hétköznapi hasz-
nálati tárgy jellegüktől megfosztva vagy abból kiemelve különleges módon szolgálják gazdáikat. Jellegzetes 
mágikus tárgy az állatokat őrző és visszahívó síp, a mindenkit táncra perdítő zeneszerszám, a vizet szétválasztó 
fésű, a láthatatlanná tévő ruhadarab, a varázserőt szabályozó és „megkötő” kantár és kötőfék, a katonákat előál-
lító szövőszék vagy rokka, a mindent látó varázstükör, valamint a bűvös erejű fegyverek: a magától vagdalkozó 
vagy a hőssel növekvő kard, a célt sosem tévesztő nyíl, valamint a sérthetetlenné tévő ing.
   
A varázseszközök egyik csoportjának megszerzéséhez elengedhetetlen a hős „helyes magatartása”. 
Meletyinszkij kidolgozta az előkészítő próbához és a varázseszköz megszerzéséhez szükséges helyes maga-
tartás szemantikáját. 

Ezek szerint kötelező a jóságot tanúsító viselkedés az adományozó, az állatok és az öregek iránt; kötetező kiválasztani a 
legszerényebb ajándékot, a legveszélyesebb utat, s főleg a legrosszabb alternatívát; kötelező a kérdésre felelni, közölni valamely 
információt; de pozitív eredményre vezethet az információ birtoklása is; továbbá, ha az adományozó arra ösztönzi a hőst, hogy 
megtegyen valamit, akkor azt köteles megtenni; de a tilalom betartása is vezethet sikerre, megsértése viszont büntetéssel jár.
Ugyanekkor a hős és az ellenfél szabályai szerint az ellenféllel szemben keménységet kell tanúsítani könyörületesség he-
lyett; az ellenfél ösztönző parancsait nem szabad végrehajtani; és ha a hős nem harcol az ellenféllel, de nehéz feladatokat 
teljesít, gyakran kell titkolni a valódi külsejét.8 Ha kiállja a próbákat, jutalomképpen övé a varázseszköz. Ezt azonban 
nemcsak úgy kaphatja meg, hogy az őt próba elé állítók szolgálatot, segítséget, könyörületet kérnek tőle, hanem meg 
is mutathatják neki az eszköz lelőhelyét, sőt, el is készíthetik a számára. A hős a mágikus tárgyat meg is vásárolhatja, 
elcserélheti, ellophatja, és rábukkanhat véletlenül. A csodamadár belsőségeit lenyelheti, az erőt adó bort, az élet vizét 
pedig megihatja.9 Gyakorlatilag a körülöttünk lévő tárgyak mindegyike kinevezhető varázseszköznek, ha 
a hősnek éppen arra van szüksége céljai eléréséhez vagy soron lévő feladatainak elvégzéséhez. A mesei 
bűvös tárgyak lényege az, hogy megfelelő módon használják, illetve használtassák őket, azaz felismerjék 
lényegüket, és kihasználják a bennük rejlő lehetőségeket. A varázstárgyak ugyanis nem a segítőtársakhoz 
hasonlatosan működnek: a segítőtársak (a természetfölötti segítőtársak kivételével) egy meghatározott 
feladatot egy meghatározott élettérben és egy meghatározott módon képesek csak végrehajtani, és soha-
sem segítenek az álhősöknek. Varázstárgy azonban – amit a hőstől el is lehet lopni, és akkor a csalót is 
ugyanúgy szolgálja (kivéve A CSODAMALOM meséjét, amelyben a tolvaj nem tudja kezelni a malmot és 
pórul jár) – a sódarálótól kezdve a szennyes ingen át az automata kardig bármi lehet. A törölköző kutyává 
válhat, ha a hősnek kutyára van szüksége, a nyitott könyvből pedig szükség esetén százával masíroz-
hatnak elő az aranyszőrű paripák, juhok és birkák. Egy gyűrű védelmezheti a hős életét (az anya „mielőtt 
meghalt volna, adott a leánykájának egy aranygyűrűt, és azt mondta, vigyázzon rá erőst, mert ha azt elveszti, az 
életét is elveszíti”), otthonául szolgálhat egy szellemnek (ALADDIN); minden kívánságot teljesíthet („az 

8 Meletyinszkij, Jeleazar: Problem of the Structural Analysis of Fairytales. Benedek Katalin fordítása kéziratban. MTA Néprajzi Kutatóintézete.
9 Propp, Vlagyimir Jakovlevics:Propp, Vlagyimir Jakovlevics: A mese morfológiája. Budapest, 1995. 48–49.
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olyan gyűrű, hogy ha annak a kövibe néz az ember, mindene van, amit csak ki tud gondolni”), és okozhat halált  
(„A leány felvette az ujjára, az ujja megdagadt s a leány meghalt”).  
 
A tündérmese kétségkívül a tárgyak szintjén mutatja a legnagyobb változatosságot. Vannak tárgyak, amelyek 
felszólításra varázsolnak („terülj tertülj, asztalkám!”, „üssed, üssed botocskám!”), míg a talizmán jellegű tárgyaknak 
már a puszta birtokbavétele is varázshatalmat jelent, habár ahhoz, hogy rendeltetésüknek megfeleljenek, a 
hősnek működésbe kell hozni ezeket is: a gyűrűt el kell fordítani, meg kell szorítani, bele kell nézni; a lakatot 
és a skatulyát ki kell nyitni; a lámpát, a tűzszerszámot meg kell dörzsölni. Ez a mozdulat önmagában még nem 
jelent sikert, pusztán arra jó, hogy a bűvös eszköz lakója megjelenjen, és teljesítse a hős kívánságait. A varázs-
tárgyak közül a varázspálcának van a legnagyobb hatalma: ebben nem lakik senki, tehát nincs közvetítő a hős 
és az eszköz között, ezért nem elég birtokolni, hanem használni is tudni kell: veszély esetén bűvös jeleket kell 
vele a levegőbe írni, vagy a hősnek, kört rajzolva, be kell kerítenie magát vele, hogy védetté váljon ellenfelétől, 
továbbá az állatlábakon forgó várakat meg lehet állítani vagy almává lehet varázsolni vele, de arra is jó, hogy 
„ha a hős a varázsvesszővel megérinti a homlokát, az olyan fényes lesz, hogy a sárkányok elégnek tőle”.
   
A csodás tárgyakat nemcsak működésük és használati értékük szerint lehet megkülönböztetni egymástól, ha-
nem aszerint is, hogy milyen viszonyban állnak a hőssel. Az egyik csoportba azok a tárgyak tartoznak, amelyek 
különlegességüknél fogva keltik fel a mese valamely szereplőjének érdeklődését. Ezeket a tárgyakat a hős-
nek rendszerint kitűzött feladatként kell megszereznie, méghozzá nem saját maga, hanem megbízója számára. 
Klasszikus példája ennek a csodafa gyümölcséért, az ifjító almáért vagy az élet vizéért elinduló hős, aki elhozza 
a kért dolgokat, s nagy jutalomban részesül. AZ ARANyHAJSZÁL, ARANyTOLL, ARANyPATKÓ típusba tar-
tozó mesékben a hős csodás tárgyakat talál útközben: aranykáposzta-harasztot, aranykacsatollat, aranypatkót, 
aranyhajszálat, aranykendőt stb. A lova figyelmezteti: „akarmit láccz, akarmit hallasz, te ne láss, ne hally, sö 
ne szó semmit, mer nagy baj lössz”. A fiú nem engedelmeskedik a tiltó parancsnak, s nemcsak hogy meglátja a 
tárgyakat, hanem fel is akarja venni azokat. A ló azt mondja: „mos má az is baj, ha felveszük, az is, ha fel nem veszük, 
hát inkább csak vegyük fel!” A lónak igaza van: ha valaki elmegy a különleges tárgyak és a számára felkínálkozó 
dolgok mellett, utóbb megbánja, és örökös vágyakozásban él a tékozló mulasztás miatt; ellenben ha észreveszi, 
s felveszi, ki tudja, mibe keveredik. A hős tudja, hogy táltosa viszont akkor téved, amikor csukott szemet, fület 
és szájat tanácsol neki: nem észrevenni legalább akkora mulasztás, mint észrevétlenséget tettetve elmenni az 
„aranyhajszál” mellett. A mese a későbbiekben a hős álláspontját igazolja: a király – akinek eladásra ajánlja fel 
a tárgyakat – nem elégszik meg a részletekkel, neki az egész káposztafej, az egész aranykacsa, az egész lány és 
az egész aranyparipa kell. Ebben a mesében a hőst a király tanítja meg arra, hogy igazsága csak féligazság; jól 
tette ugyan, hogy észrevette és felvette a tárgyakat, de hibázott, amikor tovább akarta adni őket, és nem járt 
utána titkuknak, nem akarta megtudni, kihez is tartoznak valójában. Innentől kezdődik a mesei kaland, hiszen 
a hősnek el kell menni az ördöngős szüléhez, a boszorkányos asszonyhoz, és el kell tőle hozni a kért tárgyakat 
és személyeket, hogy a végén feleségül kapja megbízójának lányát. Ha aranyhajszál is szerepel a talált tárgyak 
között, a király az aranyhajú királylányt is magának hozatja el, de a mese törvényei szerint a királykisasszo-
nyért mindenkinek magának kell „megharcolnia”, érdemtelenül nem lehet senkié. 
           
A mesebeli kívánságok listáját összeállítva rekonstruálhatók azok az értékek, amelyek a mesélők, illetve a mesét 
hallgatók számára valamiféle erkölcsi és viselkedési modellt jelentettek, és az a „vágyott világ” is jól leírható, 
amelyben ezt a „modellt” az eredetinél igazságosabban képzelték el. A tündérmesék fiktív jellegük mellett a va-
lóságnak egyfajta rendjét is képviselték és érvényre juttatták abban a kultúrában, ahol létrejöttek. Megtalálhatók 
bennük a mesélő közösség életének sajátosságai, a mesehősök kalandozásaik közben gyakran ugyanazokhoz 
a törvényekhez, szokásokhoz igazodnak, amelyek a mesélő (és a hallgatók) életét is meghatározták, még ha a 
mesei igazságszolgáltatás ellentétben áll is a „valódi” igazságszolgáltatással. „A gyakorlati érdekek szem előtt tartása 
igen sokszor jellegzetes vonása a született mesemondónak; minden igaz mese sajátja a haszon, amit nyíltan vagy rejtetten 
magában hordoz, s amely haszon megnyilatkozhat gyakorlati tanács, erkölcsi útmutatás vagy szólásmondás, életszabály for-
májában. [...] Az átélt életanyagba beleszőtt tanács: bölcsesség. A mesemondás művészete azért van kihalóban, mert kihalóban 
van az igazság epikus oldala, a bölcsesség is” – írja Walter Benjamin10.
 
A GyŐZHETETLEN KARDTÓL – éppúgy, mint a bűvös lámpától és lakattól vagy gyűrűtől – is megfosztják 
a hőst a mese első menetében, hogy aztán visszaszerezve azzal álljon bosszút ellenfelein. A FORTUNATUS 
mesetípusban a királykisasszony kártyán nyeri el a hőstől mágikus tárgyait: a láthatatlanná tévő sapkát, a ki 
nem fogyó pénztárcát és a katonákat kibocsájtó tarisznyát, melyeket a hős csodálatos gyümölcsök segítségével 
szerez vissza.

10 Benjamin, Walter:Benjamin, Walter: A mesemondó. Kommentár és prófécia Budapest 1969. 97.
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A mágikus tárgyakat nemcsak a hőstől lopják el, adott esetben ő is ellophatja azokat a tulajdonosától. A tün-
dérmesében „az erkölcsi értékek viszonylagosak: önmagában semmi sem erény, se nem bűn, hanem aszerint minősül ennek 
vagy annak, hogy a hős javára van vagy sem[...] Persze pl. az ellopandó személyek, tárgyak, állatok a sárkány vagy a boszor-
kány hatalmában vannak és így tőlük ellopni nem bűn, s ebben a lopásban mindenki segíti a hőst.[...] Minden jó, ami javára, 
és gonosz, ami ellene van”. A lopás, a szószegés, a zsarolás és egyéb erkölcstelen taktikák pozitív tényezőkké is 
válhatnak a mesében, ha a hősnek nincs más választása szorult helyzetében. 

Ha a hős menekülni kényszerül ellenfele elől, a metamorfózisra képes tárgyak nem úgy segítik őt meg, hogy 
önmagukat ajánlják fel rejtekhelynek, hanem az üldözőnek nehezítik meg a dolgát.

Mitikus, gyógyító és segítő növények… 
A hőst nemcsak természetfölötti lények, állatok és tárgyak veszik körül, hanem növények is... A csodás teher-
beeséssel – növények lenyelésével – világra jött hősök már a fogantatásuk pillanatában magból kelnek életre, 
éppúgy, ahogy a növények.

A mesében fellelhető növények és a belőlük életre kelő hősök, illetve a növényekben megtestesülő erő – a 
létezés megannyi ismeretlen lehetőségét tárják fel. A mesebeli növények arra hívják fel a figyelmet, hogy az 
ismert formák bármikor új alakzatba rendeződhetnek, s valamely ismertnek hitt növény egy addig ismeretlen 
létformában mutatkozhat meg. Egy gyümölcsről vagy egy háromágú tölgyfaágról hihetjük azt, hogy semmi 
újat nem képesek nekünk nyújtani, amikor kiderül, hogy gyönyörű leányokat rejtenek.

A mese felhasználhatóságuk szerint is különbséget tesz a növények között...
A CSODALEVELEK feltámasztják a hőst a halálból, mint ahogy ezt teszi a forrasztófű (élesztőfű, élőhaló fű) is. A 
mesebeli füvekben mágikus erő lakozik, „a füvek sűrítik magukba mindazokat a szférákat, amelyek közvetlenül kapcsolatban 
vannak az istenekkel, az élet titkának szent kinyilatkoztatásával, a megváltozott tudatállapotokkal”11. „Az a fű, amikor szakasz-
táskor nagyot csendül, az a szemmegnyitó fű”, amely visszaadja a vaknak a látását. A vasfű minden zárat és lakatot 
kinyit, a bűbájos fű láthatatlanná tesz, az ételbe szórt erősítő fű megsokszorozza az erőt. A füvek ott fejtik ki hatásukat, 
ahol megbomlik a rend, s ott, ahol az ember tehetetlen, legyen szó akár életről, akár nyithatatlannak tűnő zárakról.   
 A fák az erő, az élet, az újjászületés szimbólumain, az erdő pedig a tudattalan rejtett, áthatolhatatlannak tűnő 
világát szimbolizálja…A hős erdőben találkozik a legsötétebb erőkkel, halálos ellenségeivel, de erdőben buk-
kanhat rá az odúban rejtőzködő leendő feleségére is. Az erdőben összecsapó ellenfelek egyike bizonyosan 
elpusztul, az egymást legyőzni nem tudó vitézek viszont a selyemréten mérik össze erejüket, s itt lépnek szö-
vetségre egymással. 

A gyümölcsfáknak élet és halál fölött lehet hatalmuk. Ugyanannak a fának két különböző színű vagy formájú 
gyümölcse más-más állapotot idéz elő az emberen: az egyiktől füle nő, a másiktól elveszíti azt; az egyik mázsás 
malomkövet szakaszt a nyakába, a másik leoldja azt. A csodás gyümölcsfák elvesztése vagy megdézsmálása 
megrengeti tulajdonosa biztonságérzetét vagy egészségét, mintha élete, kedélyállapota a fával lenne össze-
függésben…A fa és a hős között úgy is fennállhat a mágikus kapcsolat, hogy a hős közeledtére a fa kivirágzik, 
gyümölcsöt hoz, s mire a hős odaér, a gyümölcs már meg is érik, ha pedig a fa elszárad, az a hős halálát jelzi.
   
A magyar tündérmesék legérdekesebb fája a sámánszertartás fájával rokonítható ÉGIG ÉRŐ FA („világfa” mint 
a világegyetem képmása)… Baltájával lépcsőfokokat vág a fa törzsébe, úgy lépeget felfelé. Egyes változatokban 
útközben találkozik a Szél, a Hold és a Nap anyjával, akik útba igazítják.

A növényekkel való szoros kapcsolat alapja az a hiedelem, amely a fákat és növényeket lélekkel bíró lényeknek 
vagy azokat befogadó otthonoknak képzelte, és ennek megfelelően bánt velük. 

Életre kelt játékok és tárgyak, beszélő növények a műmesékben 
A tündérmesékben a tárgyak általában nem beszélnek (kivétel például a jávorfácskából készült furulya és a 
beszélő tükör), hanem cselekszenek. A mesékben a tett mágikus erejét felváltja a megszólalás csodája: a tárgyak 
életre kelnek és beszélni kezdenek. Ezek a tárgyak azonban nem állnak kapcsolatban egy fölöttük álló, nekik 
parancsoló lénnyel, akinek feltétlen engedelmességgel tartoznak, hanem önálló életet élnek, autonóm módon 
cselekszenek.

11 A növényekrőlA növényekről Fű-Fa címmel exkluzív különszámot adott ki az Ex Symposion (1996/15–16.), benne t.k. Thomka Beáta: Geopoétika; Né-
meth Csaba: Fű, fa, virág c. írásai. Idézett szöveg Bóna László: Fűszövegéből való. Ex Symposion 1996. 15–16. sz. 81.; L. még Rantasalo,Ex Symposion 1996. 15–16. sz. 81.; L. még Rantasalo, 
Aukust: Einige Zaubersteine und Zauberpflanzen in Volksaberglauben der Finnen. FFC 176. Helsinki 1959. 78.FFC 176. Helsinki 1959. 78.
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Milne Micimackó című könyvében a szereplők állat- és tárgyjellege egybecsúszik. A Százholdas Pagony lakói 
tárgyiasult állatokként vannak jelen: nem igazi állatok, ugyanakkor tárgyaknak sem tekinthetők igazán, hiszen 
szerepeik szerint elvállalt magatartásformákat testesítenek meg, sőt, egyes testrészeik még külön tárgyakként is 
funkcionálhatnak (Füles farka mint csengőzsinór). Ráadásul saját otthonukban élnek, s ezek a lakások – a rajzok 
tanúsága szerint – polgári ízlést tükröző tárgyakkal vannak tele, ahonnan még a kandalló sem hiányzik. Róbert 
Gida „gazdája” ugyan játékállatainak, de nem az állatok szolgálják őt, hanem ők szorulnak segítségre. Milne úgy 
modellezi a tündérmesét, hogy egy kisfiút állít a természetfölötti lények (vagy a jótevő ősz öregapó) helyébe, aki 
„kéznél van”, ha valamelyik állat – a mese tényleges hőse – bajba jut, s noha Róbert Gida nem rendelkezik termé-
szetfölötti képességekkel, észbeli képesség dolgában fölöttük áll: mindig támad egy jó ötlete.
.  
A Micimackóban állatok jelenítenek meg jellegzetes embertípusokat, Andersennél a tárgyak teszik ugyanezt.  
A nagyravágyó tű, a rendíthetetlen ólomkatona, a szerelemért mindenre kész porcelán kéményseprő, a rátarti 
teáskanna, a nyugdíjazott, öreg utcai lámpás, a szájhős gallér, a gőgös harisnyakötő és vasaló, a hetyke szélka-
kas, az életét végiggondoló palacknyak, a világjáró ezüst húszas és a lokálpatrióta rongy – amellett, hogy meg-
őrzik tárgyi mivoltukat –, emberi érzésektől túlfűtöttek vagy finom lelki árnyalatokkal megrajzoltak. Andersen 
nem indítja tárgyait csodás birodalmak felé, hanem a csodát hozza a hétköznapi tárgyak közé: meséiben sem-
mi sem lehetetlen, de ennek a lehetetlennek a mi világunk keretei között, a mi időnkben kell megtörténnie. 
Andersen azt tanítja nekünk, hogy a lényeges dolgokat megtalálhatjuk magunk körül, csupán módszereinken 
kell változtatnunk: grandiózus tervek és célok helyett a miniatűrre, a megszokás által észrevétlenné kopta-
tott jelenségekre (tárgyakra) kell koncentrálnunk, s meghallani azt, amit mondani akarnak nekünk, akár saját 
ügyes-bajos dolgaikról, „személyiségzavarukról”, akár egy másik világ üzeneteiről van, szó. „Ritka tehetségem 
van, és nem használhatom semmire! – emésztődött az öreg utcai lámpás. – Magamban kell tartanom, nem oszthatom meg 
másokkal! Ezek a kedves öregek nem is tudják, hogy a meszelt falat virágmintás, gyönyörű tapétává változtathatom; zöldellő 
réteket varázsolhatok elébük, vagy akármit, amit csak akarok. Ó, ha tudnátok!”

Andersennél a növények szentimentális, halálfélelemtől reszkető, az élet értelméről filozofálgató, érző lé-
nyek vagy saját szépségükben öntelten tetszelgő jelképek: az elgurult borsószemből kinőtt bokor meggyó-
gyítja a beteg kislányt, a bodza virágában az emlékezés gyógyító anyókája lakik, a len minden élethelyzetben 
megkeresi a számára értékes pillanatot, a százszorszép gyönyörködni tud a többi virág szépségében, a büszke 
hajdina szembe akar szállni a viharral. Andersen növényei arra hívják fel a figyelmet, amit a királykisasszony 
ki is mond az egyik mesében: „a kertész megmutatott nekünk egy pompázó, szép virágot, amire eddig ügyet sem vetet-
tünk, felfedezte számunkra a szépséget ott, ahol mi sosem kerestük volna”. Lázár Ervin újabb meséiben nem a tárgyak 
működnek fordítva, hanem a használóik. Bab Berci a tóba hajítja a tündértől kapott aranyszelencét, mert már 
nem bízik a „nyisd ki, segít rajtad!” mesei törvényében. Rimapénteki Rimai Péntekh a jó emberré változtató 
csodanektáron dolgozik, de amikor kipróbálja, a nektár összetétele nem bizonyul megfelelőnek: „világméretű 
hasmenés” kap el mindenkit.

Dzsepettó mester fából farag magának gyermeket, de Pinokkiót csodás születése nem predesztinálja arra, 
hogy „kiválasztott” legyen. „Ebadta komisz kölyök” ő, és a szó legszorosabb értelmében is „közönséges tuskó”, 
akiből – legalábbis e mese szerint – valóban embert kell faragni. Collodi meséjében a fa nem a szentség leté-
teményese és nem is kultikus növény, hanem a megrendszabályozandó, féktelen ösztönök búvóhelye. Óriási 
az ellentmondás: a fából faragott Pinokkió a fából faragott hősök törvényei szerint szeretne élni. Kalandokra 
vágyik és arra, hogy megtalálja azt a helyet, ahol ő is otthon lehet (sikerül is neki a bábszínházban, de az író 
számára ez nem tűnik jó megoldásnak, és elszakítja övéitől a bábut); Dzsepettó viszont azt szeretné, ha teremt-
ménye az ő erkölcsei és elvárásai szerint élné életét.
   
Ebben a történetben a hős nem azért bonyolódik fantasztikus kalandokba, hogy elnyerje a királylány kezét. 
A kaland itt nem más, mint büntetés az engedetlenségéért, eszköz annak illusztrálására, hogy aki nem akar 
iskolába járni (értsd: szocializálódni), azt a rablók késsel szurkálhatják, alágyújthatnak, felakaszthatják, gyúj-
tósnak is fölhasogathatják, sőt láncra verve házőrző kutya szerepére is kényszeríthetik. Collodi téved, amikor 
azt hiszi, hogy ezek a megpróbáltatások valóban embert faragnak Pinokkióból. Ez nem így van: Pinokkió nem 
győztesként, hanem olyan megtört, meggyötört, megalázott, totális vereséget szenvedett, immár hús-vér em-
berként kerül ki a kalandokból, akit az író arra kárhoztat, hogy megbánva „bűneit”, feladva életstratégiáit, igazi 
kisfiúként iskolába járjon. 
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Hoffmann Diótörője karácsony estéjén egyszerű ajándéktárgynak tűnik, de még azon az éjjelen megelevenedik 
a gyerekszoba valamennyi játékával együtt, hogy harcba induljon a hétfejű Egérkirály ellen. Az elvarázsolt 
Pirlipát hercegnőt úgy lehet a „rútító bűbájtól” megszabadítani, hogy megetetik vele a Krakatuk-dió édes belét. 
A tündérmesében a hős elindul a varázslatot feloldó gyümölcsért, megszerzi, és elhozza a megrendelőnek; a 
Hoffmann-mese nem elégszik meg ennyivel. „Ezt a diót kell olyan valakinek szétharapnia a hercegnő jelen-
létében, aki még nem borotválkozott, és sohasem viselt csizmát. A dió magvát ráadásul lehunyt szemmel kell 
átnyújtania, s csak akkor nyithatja ki ismét a szemét, ha hét lépést tett hátrafelé, botlás nélkül.” Pirlipát meg-
mentője az utolsó lépésnél megbotlik, és éppolyan szörnyeteggé változik, mint amilyen a hercegnő volt, ám a 
hercegnő nem mutat hajlandóságot a „viszontmegváltásra”, hanem kiutasítja a csúfságot a palotából. A pórul 
járt megmentő tárgyként (diótörő) kerül Marikához, aki hűségével és kitartásával végül emberré változtatja és 
vőlegényévé fogadja őt. Hoffmann romantikus elképzelése szerint ez azt jelenti, hogy az álmaihoz, vágyaihoz 
és a csodákhoz hű leányért előbb-utóbb eljön a mesékből ismert sárkányölő vitéz: s annak semmi jelentősége 
nincs, hogy ez a vitéz egy fából faragott diótörő csupán, aki nem a hétfejű sárkányt, hanem a hétfejű Egérkirályt 
győzte le.

Hoffmann meséiben a köznapi élet fantasztikuma a mítoszok modellje szerint épül fel. Gonosz és jó erők 
vívják egymással harcukat, ősszellemek öltenek emberi alakot, állatokat és tárgyakat vált meg a szerelem, ti-
tokzatos erejű növények burjánzanak, ok-okozati összefüggésekkel meg nem magyarázható dolgok történnek, 
például az ajtókoppintó életre kel, a levéltáros úr ujjpattintással gyújtja meg szivarját. Meletyinszkij szerint 
Hoffmann meséiben „egyrészt a legköznapibb személyek, tárgyak, szituációk mögött felsejlenek egy más világ csodás, 
fantasztikus, mitikus erői, másrészt pedig maguk ezek a fantasztikus erők földre rántott, köznapi, komikus formában jelennek 
meg”12. Meletyinszkij mindezt „irracionális, sötét szenvedélyeknek”, a „lélek sötét mélyének”, „a kiszámíthatat-
lan lépések rajzának” tartja, holott inkább arról van szó, hogy a legköznapibb személyek, tárgyak, szituációk 
mögött fölsejlő csodás erők megfordítják a racionális és az irracionális valósághoz való viszonyát: Hoffmann 
meséiben a valós lesz a hamis, a „valótlan”, az irracionális pedig az igaz. A mitikus erőket nem a lélek sötét mé-
lye teremti meg; ezek maguktól is léteznek, de velük és általuk élni, ezeket megzabolázni és „jól” használni csak 
azoknak a kiválasztottaknak lehet, akik előtt – ahogy a Hoffmann-mese mondja – „a természet legmélyebb 
titkaként föltárul valamennyi lény szent összhangja”.

(Jegyzetek)

Noha Milne Micimackó-ja és Hoffmann meséi  – más okokból – nem ennek a korosztálynak való történetek, a 
példa miatt került mégis Boldizsár Ildikó rájuk vonatkozó gondolatsora az Ajánlásba. Mindenesetre megálla-
pítható, hogy e két évfolyam számára az átdolgozott,    helyettesített vagy inverz, illetve az asszimilált és specia-
lizált tündérmesékből válogattunk (lásd még a Tanítói kézikönyv mesékről szóló fejezetét).

Fontosnak tartjuk most is leszögezni, hogy a közös élményeken kívül az ötödik évfolyam témáit is megalapoz-
hatja a mindennapi mesehallgatás mint tapasztalatgyűjtés, egészen pontosan: érdemes lett volna a mondák, 
mítoszok legtöbbjét is lilával jelölni, csak azért nem tettük, mert mind a későbbi irodalmi, mind a társadalomtu-
dományi tárgyak tanulásához tapasztalatszerzésül szolgálhatnak; s talán akkor sem vagyunk igazságtalanok, 
ha azt állítjuk, hogy a művészeti alkotások megértéséhez is előkészítést jelenthetnek... Titkos vágyaink között 
az is szerepel, hogy egy-egy projekt kiindulópontja vagy része lehet valamelyik történet. 

12 Meletyinszkij, Jeleazar:Meletyinszkij, Jeleazar: „Mitologizmus” a XX. század irodalmában. Történeti bevezetés. In: A mítosz poétikája. Gondolat, 1985. 372
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A GYŰJTEMÉNY TARTALMA
Mitikus elemeket is tartalmazó  magyar mesék
(rövidebb történetek)

Komjáthy István: Mátyás-mondák könyve 
(Móra Ferenc Könyvkiadó, 2004. ISBN: 963 11 7881 1)

Lázár Ervin: Magyar mondák 
(Osiris Kiadó, 2006. ISBN: 9789633897393)

Magyar mondák a török világból és a kuruc korból 
(Móra Ferenc Könyvkiadó, 2007. ISBN: 9789631183269)

Móra Ferenc: Mondák és mesék  (Sulyok Magda válogatása)
http://vmek.oszk.hu/00900/00973/00973.htm

Mítikus elemeket is tartalmazó mesék 
(regények)

Andersen, Hans Christian: Mesék  
(Park könyvkiadó, 2005; ISBN: 9635303165)

Collodi, Carlo: Pinokkió kalandjai 
(Tevan Kiadó, 2003. ISBN: 9637278834)

Ende, Michael: Momo 
(Totem Könykiadó, 2004. ISBN: 9635902514)

Ende, Michael: Varázslóiskola Vágyországban 
(Európa Könykiadó, 2002. ISBN: 9630772523)

Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok 
(Osiris Kiadó, 1999. ISBN: 9633792371)

Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai 
(Osiris Kiadó, 1998. ISBN: 9633792746)

Keletkezéstörténetek – állatok
A béka
A denevér
A farkas
A fecske és a dongó
A kánya és a hantmadár
A kutya
A ló
A medve (1.)
A medve (3.)
A Mí macska öt fia
A róka
A sas
A teve és a szarvas
A varjú
Hogyan lett a ló az ember hátasa?
Miért csíkos a tigris?
Miért hasadt a nyúl szája?
Miért hempereg a teve a hamuban?
Miért hosszú a szamár füle?



91

Az osztályteremben

Miért kesereg búgva a galamb, és miért csiripel a veréb?
Miért kezdett el az ember háziállatokat tartani, azok húsát enni?
Miért rövid a fürj farka?
Miért sárga a bagoly szeme?
Miért szőrtelen, csupasz az ember és miért szőrös a kutya? 
http://mek.oszk.hu/00200/00226/html/eredet.htm
(Ezek mintájára más történetek)

Kipling, Rudyard: Az elefántkölyök 
(Holnap Kiadó, 2000. ISBN: 963 346 3491)

Keletkezéstörténetek – a világ és a népek

A Föld és az ember teremtése
A Holdról (1.)
A Holdról (2.)
A Nap és az ember
A világalkotó elemek
A világ keletkezése
Erhí mergen, Hüvelyk, a mesteríjász
Hogyan ismerte meg az ember a tüzet?
Hogyan keletkezett a villám?
Miért jön a nyárra tél?
http://mek.oszk.hu/00200/00226/html/eredet.htm
(Ezek mintájára más történetek)

Angyalbárányok (Nagy Zoltán szerk.)
(Móra Könyvkiadó, 2002. ISBN: 978 963 117 5714)

Dömötör Tekla: Germán, kelta regék és mondák 
(Móra Ferenc Kiadó, 2007. sorozat: Regék, mondák sorozat. ISBN: 9631183290)

Feuer Márta: Sárkánymese
(Móra könyvkiadó, 2003. ISBN: 978 963 117 7800)

A világ keletkezése (azték mítoszok)
http://www.literatura.hu/lexikon/mitosz/aztek.htm

Egyiptomi mítoszok
http://mitologia.csillagkapu.hu/mitologia.php?oldal=18

Görög mondák Kréta szigetéről 
– A labirintus 
– Ariadné fonala 
– Daidalosz és Ikarosz, az első repülő emberek 
– Trója pusztulása 
– Akhilleusz és Hektor párviadala 
– Odüsszeusz a küklopszok szigetén 
– Hermész, a furfangos isten 
– A leláncolt Prométheusz 
– Héraklész, a diadalmaskodó hős 12 feladata 
Római regék és mondák
– Romulus és Remus 
– Romulus és Remus várost alapít 
– A szabin nők elrablása 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=oktatas-tehgond
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Keleti mítoszok
http://www.motivacio.hu/ffriss/irodalom/vilagirodalom/keleti.htm

Magyar mondák
http://magna-hungaria.tar.hu/magyar.htm

Történetek gyerekekről – gyerekeknek

Aránega, Mercé: Boszorkány szeretnék lenni!
(Generál Press Kiadó, 2004. ISBN: 978 963 945 9625)
A víziló, Sziporka és Bamba Géza (meseantológia kortárs magyar íróktól)
(Ab  Ovo Kiadó, 2001. ISBN: 963 937 8038)
Békés Pál: A kétbalkezes varázsló
(Móra Könyvkiadó, 2004. ISBN: 963 11 7916 8)
Békés Pál: BálDor
(Móra Könyvkiadó, 1999. ISBN: 963 117 4859)
Burnett, Frances Hodgson: A titkos kert 
(Cicero Könyvstúdió és kiadó, 2006. ISBN: 963 539 4853)
Csukás István: Keménykalap és krumpliorr 
(Jonatán Könyvmolyképző, 2004; ISBN: 963 949 2272)
Dahl, Roald: Karcsi és a csokoládégyár
(Animus Kiadó, 2005, ISBN: 963 9563 62 5)
Dahl, Roald: Karcsi és a Nagy Üveglift
(Animus Kiadó, 2005. ISBN: 963 9563 67 6)
Kästner, Eric: A két Lotti 
(Móra Ferenc Könyvkiadó, 2007. ISBN: 978 963 118 2620)
Kästner, Eric: Május 35. 
(Holnap Kiadó Kft., 2006. ISBN: 978 963 346 2966)
Lindgren, Astrid: Harisnyás Pippi történetei
Lindgren, Astrid: Juharfalvi Emil újabb csínytevései 
(Egmont, 2005. ISBN: 963 627 7575)
Nógrádi Gábor: Az anyu én vagyok 
(Presskontakt Bt., 2002.  ISBN: 963 862 0676)
Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk utcában 
(Presskontakt Bt., 2002.  ISBN: 963 950 3150)
Nógrádi Gábor: Hecseki és a kedves betörők 
(Presskontakt Bt., 2002.  ISBN: 963 950 3177)
Nógrádi Gábor: Nézz rám, mami! 
(Presskontakt Bt., 2002.  ISBN: 963 950 3215)
Nógrádi Gábor: Petepite 
(Presskontakt Bt., 2002.  ISBN: 963 862 0668) 
Twain, Mark: Huckleberry Finn kalandjai 
(Alexandra Kiadó, 2005. ISBN: 963 368 8930)
Wilde, Oscar: A boldog herceg
(Magvető Könyvkiadó, 2004. ISBN: 978 963 14 2144 6)

Állatokról szóló történetek
(regények)

Csehov, Anton Pavlovics: A foltosfejű
(Móra Könyvkiadó, 2002. ISBN: 978 963 117 7251)
Fekete István regényei
Géczi János: Két puli feljegyzései 
(Ciceró, 2001. ISBN: 963 539 3067)
Gera Pál: Állatmesék gyerekeknek-felnőtteknek 
(Hungarovox, 2006. ISBN: 963 929 2567)
Gera Pál: Az ismeretlen állatkert 
(Hungarovox, 2006. ISBN:Hungarovox, 2006. ISBN:, 2006. ISBN: 963 929 2710)
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Kipling, Rudyard: A dzsungel könyve
(Ciceró Könyvstúdió, 2000  ISBN: 963 539 2990)
Knight, Eric: Lassie-történetek
Konrad Lorenz: Ember és kutya 
(Cartphilus, 2001. ISBN: 963 930 3232)
Pálfy Julianna: A kölyökkutya felnő 
(Móra Könyvkiadó, 2004. ISBN: 9789631178944)
Salten, Felix: Bambi 
(Móra Könyvkiadó, 2007. ISBN: 978 963 11 8272 9)
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olvasás-írástanítás I. – szófejlesztő  
programmal 

Kutiné sAhin-tÓth KAtAlin

HOGYAN TANÍTSUNK AZ EGERESKÖNYVBŐL?

„A készségek megszerzése, beleértve az olvasást is,
 értékét veszti, ha annak, amit olvasunk,
nincs jelentősége életünkben.”

(Bruno Bettelheim)

Az olvasókönyv része annak a taneszközcsomagnak, amely az alapozó szakasz első négy évfolyamára a ma-
gyar nyelv és irodalom tantárgy tanításához kínál differenciált képességfejlesztésre alkalmas programot.

Metodikai felépítése az írott szöveg mielőbbi megértéséhez, a szövegértő képesség fejlődéséhez segíti hozzá 
az olvasni tanuló kisiskolást. Betűtanuláson alapuló olvasástanulási módszert alkalmaz, mely a betűk megis-
merésével párhuzamosan az értő olvasás képességének fejlődését segíti. A tanult betűkből álló szavak olvasá-
sával, a szavak hosszúságának növelésével, a szófejlesztéssel, valamint a szavakat alkotó betűk cseréjével, a 
szóformálással vezeti rá a kisgyermeket az olvasás technikájának elsajátítására, elkerülve a hangösszevonás és 
betűkapcsolás nehézségeit. Az olvasástanulás első pillanatától kezdve az értő olvasásra épül, ezért a könyvben 
nem találkozik az olvasni tanuló kisgyermek értelmetlen, jelentéssel nem bíró betűsorokkal. A program szó-
tagokat sem olvastat: a szótag értelmetlen, nincs jelentése, így olvastatásuk az olvasástanulás kezdeti fázisában 
gátolja, legalábbis lassítja azt a folyamatot, amely az olvasás leglényegesebb eleme: a kezdő olvasó felismeri, 
hogy a jelsor jelentést hordoz. Később, amikor a gyerekek már folyékonyan olvasnak, helye, funkciója van a 
szótagolásnak. 

Az Egereskönyv szó- és szöveganyaga figyelembe veszi az iskolás korú gyermekek többségének aktív szókin-
csét, a kisgyermek közvetlen környezetében, mindennapi szóhasználatában  előforduló szavakból építkezik. 
 
A válogatás különös gondot fordít arra, hogy olyan szavak szerepeljenek a tankönyvben, amelyek anyanyelvi 
tapasztalatok megszerzésére, nyelvi megfigyelésekre, későbbi következtetések levonására is jó alkalmat adnak. 
Ilyenek például: tol, toll; dob, dobó; nyúl (kétféle jelentéssel), asztalon, széken stb.

A könyv szóanyaga lehetőséget ad az olvasási képesség differenciált fejlesztésre azzal is, hogy a kisiskolások 
olvasási szintjének megfelelően szavakat, szókapcsolatokat, mondókákat, találós kérdéseket, verseket kínál a 
betűk felismeréséhez, majd az olvasáshoz.

TARTALMA 

Képes, játékos olvasókönyv, mely az ábécé kis- és nagybetűinek tanulását szolgálja. Főszereplői, a kisegerek 
kétféle grafikai változatban szerepelnek. Egyrészt kedves állatfigurák, melyek végigkísérik az olvasni tanu-
lót a betűk megismerésében, másrészt egy elektrotechnikai eszköz rajza, amelynek a segítségével az írás a 
számítógép képernyőjén megjeleníthető.

A kétféle egér csupán motiváló eszköz, ahogy a számítógép betűtáblaként használt billentyűzete is.. Ezen 
színezéssel jelölhető, hogy éppen melyik betűvel ismerkedik a kisiskolás. Egyetlen feladat sem utal számító-
gép alkalmazására, csupán felvillant egy lehetőséget az írás egyik technikai megoldására.13

13 A számítógép korai használata kutatási tapasztalatok szerint nem kívánatos (A szerk.)      A számítógép korai használata kutatási tapasztalatok szerint nem kívánatos (A szerk.)A számítógép korai használata kutatási tapasztalatok szerint nem kívánatos (A szerk.)
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A tankönyv oldalai az olvasástanulás következő didaktikai lépését közvetítik feladatokon keresztül: 
– hangfelismerés, 
– hangszámlálás, 
– hang- és betű azonosítása, 
– betűfelismerés, 
– szóolvasás, szófejlesztés, szóformálás, 
– szókapcsolatok olvasása, 
– mondatolvasás. 

A feladatok változatosak, ugyannak a didaktikai feladatnak – pl.: hangfelismerés, szavak átalakítása, új szavak 
alkotása – többféle megoldását kínálják.
		
A feladattípusokat piktogramokkal jelöljük, ezek megoldása jelenti a 10 lépést. A didaktikai lépések úgy épül-
nek egymásra, hogy ezeket követve eljusson az olvasni tanuló kisgyermek a szavak olvasásáig. A feladattípu-
sok nem mindig követik a módszertani ajánlás sorrendjét. Előfordul az is, hogy egy vagy két feladattípus nem 
szerepel valamelyik betű tanulásakor, illetve valamelyik feladattípussal többször is találkozunk.

A feladatok értelmezéséhez és megfogalmazásához a könyv végén található „Útjelző a betűtől a szóig 10 lépés-
ben” című segédanyag ad eligazítást. Ez abban segíti a tanító munkáját, hogy minden didaktikai lépéshez fel-
sorakoztatja azokat a feladatokat, melyek valamelyike a betűtanítási oldalakon szerepel. Ezek közül választhat 
a tanító, illetve kiegészítheti ezeket saját felkészültsége alapján alkotott feladatokkal. 

Az Útjelző arra is ad néhány példát, hogy az olvasástanulás azonos lépéseit hogyan lehet sokféle módon, 
változatos formában megfogalmazni. 
 
Az olvasástanulás folyamatát és ütemét természetesen a gyermekek egyéni fejlődése határozza meg. Akik már 
ismerik a betűket vagy járatosak az olvasásban, azoknak nincs szükségük a hang és betű azonosítására, így az 
első „lépéseket” átugorhatják.

Az olvasókönyvben – az új betűk megjelenése mellett – szavakkal, mondatokkal találkozik a kisgyermek. 
Értelmetlen betűkapcsolatokat, szótagokat sohasem olvastatunk; ezért aztán az Egereskönyvből olvasni ta-
nulók az olvasástanulás kezdő szakaszában nem szótagolnak! Szótagolni a már folyékonyan olvasók kezd-
hetnek.

A szófejlesztés, szóformálás olvasástechnikai tapasztalat megszerzésére ad alkalmat, így a szavak hosszab-
bításával vagy a betűcserével alakított új szavak megfigyelése elvezeti a kisgyermeket az olvasáshoz. Fontos, 
hogy a szavakból újabb szavakat formáljon, tehát a szövegértés természetessé, elkerülhetetlenné váljék a 
számára. Nem betűket kapcsol össze, hanem további betűket illeszt a már elolvasott szóhoz vagy a meglévő 
betűk cseréjével a szó jelentésének változását idézi elő, pl.: ár – ír; ír – író; óra – órára – óráról. 

A betűkkel való találkozás első pillanatától kezdve a szó- és szövegértés motiválja az írott információ meg-
fejtését. Szoros kapcsolat épül az olvasás technikai kivitelezése és az olvasottak megértése között, az olva-
sástechnika a szövegértés szolgálatában áll. 

Az értelem által irányított olvasással elérjük, hogy a kezdő olvasó akkor mondja ki az olvasott szót, ha annak 
jelentését megértette, ismerős számára. Ezért is fontos, hogy a kezdő olvasók könyvének szóanyaga nyelvileg 
pontos, az olvasni tanuló korosztály számára ismerős, aktív szókincsében szereplő szavakból álljon.

Szerkezete
Az oldalak tervezése határozott tanulásirányítási céllal készült. Minden betű tanulásához négy oldalon kíná-
lunk feladatokat. 
Egy-egy új betűt (betűket) bemutató fejezetben a feladatok oldalak szerinti eloszlása a következő:

–  az első oldal feladatai a hangfelismerést, a fonémahallást, a hangszámlálást, a hangok helyének megállapítá-
sát szolgálják.

–  A második oldalon a hang és betű azonosítására, betűfelismerésre, a betű helyének megtalálására, majd – az 
első mássalhangzó megtanulása után – a betűkkel alkotott szavak olvasására találunk feladatokat.
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– A harmadik oldal feladatai szóformálással és szófejlesztéssel segítik	az új betűvel alkotott szavak olvasását. 
Ezen az oldalon – a jobb oldali kék mezőben – az olvasásban különböző szinten álló gyermekeknek találunk 
olvasnivalót. A sötétebb kék mezőben olyan szavak is megjelennek, amelyek összes betűjét még nem ismeri 
minden gyermek, de az érdeklődők, gyorsabban haladók már ezekkel is megbirkóznak. Alkalmat ad tehát az 
egyéni differenciált fejlesztésre.  Ugyanannak a betűnek a tanulásához minden betűtanulási fejezetben a máso-
dik oldalakon könnyebb, a harmadik oldalakon nehezebb feladatokat találunk. Ezek közül válogathat a tanító 
az egyes gyerekek haladásának megfelelően.
 
–  A betűtanulási fejezetek negyedik oldala verseket, mondókákat, közmondásokat, szólásokat, szókapcsolato-

kat kínál olvasásra.

A szókeresés alkalmat ad az olvasni tanuló kisiskolásnak arra, hogy a tanult és ismert betűkkel szavakat fedez-
zen fel a szöveges környezetben, és azokat elolvassa. Ahogy a betűk megismerésében halad, úgy éri el, hogy a 
számára felkínált vers, mondóka, dal vagy egyéb szöveg teljes tartalmát megismerje. Mindeközben látja a teljes 
szöveget, meggyőződik arról, hogy a szöveg szavaiból mennyit tud már elolvasni. A szövegértés igénye az ol-
vasás első pillanatától természetessé válik.

A feladatok megoldásának a sorrendjét a tanító dönti el aszerint, hogy az olvasás tanulásának folyamatában 
melyik gyereket milyen fejlettségi szintnek megfelelő feladat megoldásába tudja bevonni. Ennek figyelem-
bevételével tervezheti a differenciálást, az egyéni haladási ütemhez való igazodást.

Abban is a tanító dönt, hogy a felkínált feladatok közül hányat oldanak meg egyszerre tanítványai, illetve 
milyen ütemben kövesse egymást az új betűk tanulása.

fORMAI TuLAJDONSÁGAI 

A könyv spirális fűzésű. Ez azt a célt szolgálja, hogy az olvasni tanuló gyermek egyéni haladási ütemének 
megfelelő oldalon (csak a kiválasztott oldalon) dolgozhasson. Így a könyvoldal minden esetben kihajtva kerül 
a gyermek elé. (Kétoldalra kinyitott könyvnek nem kell a gyermek előtt lennie!) 

– Színes nyomással készült, munkatankönyv jellegű.
– Fekvő formátum, spirális, kihajtható kötéssel.
– Terjedelme: 123  oldal, vágott A/4-es méretben.
– A feladattípusok 1–10-ig piktogramokkal ellátottak.
– A piktogramok alatt megjelenő kör az önértékelésre szánt színezés, jelölés vagy esetleg matrica helye.
– A felhasználáshoz a 124–126. oldalon lévő Útjelző ad segítséget.

A tankönyvből való tanuláshoz a forgalomban lévő tanulói és tanítói betűkártyákra és korongokra van szükség.

A FELADATTÍPUSOKRÓL

1. lépés 
Hangfelismerés

A feladatban szereplő tárgyrajzok a hangkereséshez, hangfelismeréshez kínálnak képanyagot. A gyer-
mekek megnevezik azokat a képeket, melyek nevében a kiemelt hang szerepel, illetve kikeresik azokat a 
tárgyrajzokat, melyek nevében nem szerepel a kiemelt hang. Maguk is gyűjtenek – közvetlen környezetük 
tárgyainak, illetve társaik nevének megnevezésével – olyan szavakat, melyekben hallják a kiemelt hangot. 
Megfigyelhetik, hogy a tárgyak, személyek nevében hányszor hallják a kiemelt hangot. 

Differenciálás
Azok a gyermekek, akik már jártasak a hangok felismerésében, gyűjthetnek a képekről szavakat, csoportosít-
hatják a képeket, felkészülhetnek a képek nevével alkotott mondatok megfogalmazására.

2. lépés 
Hangszámlálás, a hang helye a szóban



97

Az osztályteremben

A feladatok a szavak hangsorának számbavételére, a keresett hang helyének megállapítására és jelölésé-
re alkalmasak. Ezek között szerepelnek rövidebb és hosszabb szavak, könnyebb és nehezebb hangzóso-
rok. A feladatok megoldása előtt ajánljuk, hogy a gyermekek rakják ki a szavak hangzósorát korongokkal. 
Számlálják meg, hány hangból áll a szó, majd a keresett, illetve kiemelt hangot kék (vagy piros) színnel 
jelöljék. Ügyeljünk arra, hogy a kétjegyű betűvel jelölt hangokat egy koronggal rakják ki a gyermekek! Így 
készíthetjük elő a „korongozást” kívánó feladatok önálló megoldását. A feladatban szereplő korongokat szí-
nezhetik, pótolhatják, illetve maguk rajzolhatják le azt a képet, amely nevének hangzószáma megegyezik a 
korongokkal jelölt hangok számával. 

Fontos feladat, hogy megállapítsák a gyermekek, hol hallják a kiemelt hangot: a szó elején; a szó végén; a 
szó belsejében. Keressenek hasonló tulajdonsággal bíró szavakat!

3. lépés 
Hang és betű azonosítása

Minden új betű tanulásakor megkeresik a gyermekek a kiválasztott betűt a billentyűzeten, és kiszínezik 
azt. Ezt természetesen megelőzi a tanítói bemutatás, a formaelemzés, a megfigyelés, amihez a betűt bemutató 
oldalak felső sávjában megjelenő – egerek által bemutatott – tábla ad vizuális megerősítést. A billentyűzet-
ről mindig leolvasható, hogy hány betűt tanult már a gyermek, és mennyit kell még megismernie ahhoz, 
hogy mindent el tudjon olvasni! 

Az olvasás megtanulását a grafikailag közvetített számítógépes forma (képernyő, billentyűzet, egér) csu-
pán csak motiválja. Nincs didaktikai jelentősége! Arra azonban tesz utalást, hogy a betűk számítógép segít-
ségével is előhívhatók. 

Differenciálás
Előfordul, hogy néhányan némi számítógépes jártassággal érkeznek az iskolába. Az ő esetükben a billentyűzet 
kiszínezésével az önálló betűkeresést, a felfedező tanulást segítjük.

4. lépés 
Betűfelismerés, szókirakás

A feladat megoldása az új betűvel való olvasás első pillanata. Akkor van jelentősége igazán, amikor az első 
mássalhangzót megtanulják a gyermekek, hiszen akkor olvasnak el először egy szót.

Az új betűvel ismerkedő kisdiákok kirakják a kép nevét a tanult magán- és mássalhangzókkal (betű-
kártyákkal). Ha valamelyik betűt még nem tanulták, helyére korongot tesznek. Fontos, hogy a szókirakás 
minden esetben tanulói tevékenységgel, önállóan, folyamatos ellenőrzéssel történjen. Ugyanis a korongok 
és betűkártyák balról jobbra való kirakásával az olvasás irányát is tanulják a gyermekek. A hangok felsoro-
lásával pedig a betűk sorrendjét állapítják meg. Így érnek el a szó önálló kirakásáig. A feladat igen aprólékos 
mozzanatokból tevődik össze, de az olvasni tanuló számára elkerülhetetlen ezeknek az apró lépéseknek a 
végigjárása. A feladat ábrasora az önálló szókirakáshoz ad mintát, illetve az önálló munka ellenőrzésére is 
szolgál. Örömteli felfedezés lehet a kisiskolás számára, ha már  kirakásra váró szó minden betűjét ismeri, és 
nem kell koronggal helyettesíteni egyetlen betűt sem.

5. lépés 
Betűfelismerés

Az új betű formai felismerésének gyakorlása. Sikeres megoldásához a formaemlékezet és megfigyelés fej-
lettségére van szükség. Az új betűk mindig valamilyen érdekes, tréfás ábrában, formában bújnak el, vagy 
kiszínezésük eredménye lesz valamilyen kedves figura. A feladat pihentető, játékos, általában nem igényel 
nagyobb erőfeszítést. 

6. lépés 
Szókirakás

Differenciálás
Szókirakó feladat többféle nehézségi változatban. Lehet szavakat kirakni másolással, kép nevének önálló meg-
nevezésével, vagy rakhat ki a gyermek saját maga által kitalált szavakat is. Meghatározott betűcsoporttal több 
szó kirakása érdekes munka lehet, ugyanúgy, mint egy-egy szó valamelyik betűjének cseréjével alkotott más 
szó felfedezése is. A feladatok ezekhez adnak mintát és ötletet.
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A szókirakó feladatok megoldásához korongok és betűkártyák szükségesek. A szó ismert betűit betűkártyák-
kal, a még ismeretlen betűket korongokkal rakják ki a gyermekek. A könyvoldalakon is így láthatók a szavak, 
ezeket rakják ki a gyermekek maguk is az asztalukon. A könyv ábrája segítségével ellenőrizzék a kirakás he-
lyességét!

7. lépés 
Tréfás feladat vagy rejtvény	

A gyerekek szívesen megbirkóznak vele. Általában gondolkodtató, képrejtvénybe bújtatott szavak kitalálá-
sát igénylik. Pihentető, játékos feladat.

Hasonló betűrejtvények alkotására érdemes buzdítani a gyermekeket! 

8. lépés 
Szófejlesztés, szóalkotás

A feladatok újabb és újabb szavak alkotását és azok olvasását segítik. Igazi felfedeztető munka, szófejlesz-
tésre, szóalkotásra készteti az olvasót. Minden újabb betű megismerése további lehetőséget teremt a szavak 
bővítésére és átalakítására, ezért ezek a feladatok az olvasás igazi próbakövei! Ugyanis ha a gyermek már 
el tudja olvasni például az őr szót, és ismeri az „l” és „ö” betűt, akkor már az őröl szót is el tudja olvasni. 
Hasonló szóépítéssel alakul a „tol”-ból a tolat vagy a „tál”-ból a tálal. Végtelen számú változatot alkothatunk 
így a gyerekekkel együtt, amíg csak kedvünk és módunk van rá. A szóalkotás játékos, versenyszerű formá-
ban, párban, csoportosan, illetve otthoni egyéni felfedező tevékenységben is folytatható.

9. lépés 
Szóformálás

Szavakat formálunk változatos módon. Felcseréljük, kicseréljük a betűket a szavakban, illetve a hosszabb 
szavakban rövidebb szavakat keresünk, pl.: látta – át; kérte – ér; dobolta – bolt. A feladat több olvasnivalót, 
főleg szavakat, összetett szavakat, szókapcsolatokat kínál. A tanítónak számos lehetősége van arra, hogy 
kommunikációs helyzeteket teremtve ezzel a szókészlettel kérjen összefüggő gondolatsort megfogalmazó 
mondatokat a gyermekektől.

10. lépés 
Olvasnivaló

Ezek a feladatok az első oldalaktól kezdve olvasnivalót kínálnak, tekintet nélkül arra, hogy melyik betűt 
tanulják éppen a gyerekek. Ezért ezeket a szövegeket kezdetben azoknak ajánljuk, akik már tudnak vagy 
majdnem tudnak olvasni. A többiek a szövegekben megkereshetik, jelölhetik a tanult betűket.

Hasonló feladatot tölt be a könyvben a betűtanuláshoz csatlakozó minden negyedik, úgynevezett verses oldal 
is. A kiválasztott versben, szövegben a betűtanulás sorrendjének megfelelően előfordulnak olyan szavak, me-
lyeket már el tud olvasni a kisgyermek. Ezeket a szavakat kezdetben kiemeltük, a későbbiekben – bővebb be-
tűismeret birtokában – a gyermek maga keresi meg. A versekben természetesen kevés az olyan szó, amelynek 
betűi megfelelnek az olvasástanulás ütemének, sőt, a szavak rendszerint ismétlődnek, de éppen ez motiválja 
arra az olvasni tanulót, hogy böngésszen, keresgéljen, melyik szó jelentését tudja még megfejteni. Az olvasásra 
kínált szövegtartalom magában rejti a differenciálás széles lehetőségét, amit a tanító tanítványai ismeretében 
és ötletgazdagságának megfelelően, saját jól átgondolt döntése alapján tehet meg. Például a már olvasók felké-
szülhetnek a vers bemutatására, kijelölhet a tanító sorokat az önálló olvasásra, kerestethet a szövegben rövid 
szavakat a már ismert betűkkel, felismertetheti az új betűket a szövegkörnyezetben. 

A gyűjtemény a betanulás sorrendjének megfelelően készült, felhasználásának sokoldalúságát azonban a 
betűtanulás bármely szakaszában érdemes kihasználni. Ugyanis egy újabb betű tanulásakor is újra visszatér-
hetünk az előző oldalakra, és kikerestethetjük a gyermekekkel azokat a szavakat, amelyeket a kiemelt szava-
kon kívül még el tudnak elolvasni. Ezeket érdemes jelölni, mert a többszöri visszatérés eredményeként lassan 
eltűnnek azok a szavak, amelyek jelentését még nem sikerült megfejteni. Így valamennyi szöveges oldal bár-
melyik betű tanulásakor – beleértve a nagybetűket is – használható.

A szókeresésnek azonban meg kell előznie egy igen fontos módszertani lépést, a szöveg élményszerű befoga-
dását. Mielőtt elindul a böngészés, érdemes változatos módszerekkel szövegélményhez juttatni a gyermekeket 
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azzal, hogy eljátsszuk, mozgással, rajzzal megjelenítjük, elszavaljuk, elmondjuk a választott szöveget, kitérünk 
tartalmára, előfordulására, ritmusára, érdekességeire. Szerencsés, ha a versikét, mondókát már ismeri a kis-
gyermek. Ezzel mintegy felkeltjük az	érdeklődést a szöveg önálló olvasása iránt, az olvasás technikai elsajátítá-
sa az alkalmazás szintű olvasás céljából történik. 

A könyvoldalakon népi mondások, neves költők gyermekeknek írt versei mellett találunk játékokból, mesékből 
vett ismert fordulatokat, melyek a szóolvasáson kívül a kommunikációs képesség fejlesztésére, az emlékezet 
előhívására, élmények felidézésére, játékra inspirálnak. Megjelennek továbbá a tanult betűkkel felépített szó-
kapcsolatok, melyek mondatok alkotására, szókincsbővítésre, történetek kitalálására, a képzelet, fantázia meg-
mozgatására alkalmasak.

AZ OLVASÁSTANULÁS MÓDSZERE

I. Hangkeresés – hangszámlálás (1., 2. feladattípus)

A feladatban szereplő képeket minden esetben nevezzék meg a gyerekek. Fűzzenek hozzá magyarázatot, 
mondjanak róla valamit, alkossanak vele mondatot, meséljenek róla. Erre azért van szükség, hogy a hang- 
és betűkeresés alkalmával ne legyen értelmezési gondjuk, ne találkozzanak olyan tárgyképpel, amelyet nem 
ismernek. Egyúttal a képek nevének pontos kiejtésével fejleszthetjük a beszédkészséget, a beszédértést és be-
szédhallást is.

A „Milyen hangokból áll a szó?” típusú feladattal a hangok felismerését, megkülönböztetését tanítjuk, a fonéma-
hallás képességét fejlesztjük.

A „Hány hangból áll a szó?” kérdésre adott válasz a hangok megkülönböztetését, számbavételét kívánja.

A „Hol hallod a …… hangot? Jelöld!” jellegű feladattal a hangfelismerés képességének fejlesztése mellett a hang 
– szavakon belüli –  helyének érzékelését is gyakoroljuk. 

Eleinte a szavakat – a hangok száma szerint – korongokkal rakják ki a gyerekek. A kirakást segíti a tankönyvi 
minta, de ugyanezt önellenőrzésre is fel lehet használni. A szavak kirakását többféle szinten kérhetjük a gyere-
kektől attól függően, hogy hol tartanak a hangfelismerésben, betűfelismerésben, olvasásban:
–  Kimondja a szót, megszámlálja hangjait, annyi korongot tesz az asztalra, ahány hangból áll a szó.
–  Kimondja a szót, megszámlálja hangjait, annyi korongot tesz az asztalra, ahány hangból áll a szó. A már 

ismert betűket a megfelelő korongok helyére teszi.
–  A képek nevét korongokkal és betűkkel rakja ki. Annyi betűt használ, ahányat biztonsággal felismer.
–  Korongokkal és betűkkel kirakott szót azonosít a hozzátartozó képpel.
–  Képek nevét kirakja betűkkel.
–  Önállóan gyűjtött szavakat (kép segítsége nélkül) rak ki betűkkel.
–  Szavakat képekkel azonosít.
–  Szókapcsolatokat, mondatokat hozzájuk tartozó képekhez rendel.

A hangkereső feladatot azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek a hangok hallás utáni felismerésében 
kell gyakorlatot szerezniük. A tárgyképek nevének kimondása után megfigyelik, hogy hallható-e a szóban 
a kívánt hang. Például: a – á betű tanulása

– Melyik kép nevében hallod az „a” hangot? – baba, autó, répa, róka.
– Melyik kép nevében hallod az „á” hangot? – zászló, zsák, vár.
– Melyik az a kép, amelyik nevében sem az „a”, sem az „á” hang nem szerepel?
– Nevezz meg tárgyakat, melyek nevében az „a” (á) hangot hallod!
– Kinek a nevében halljuk az „a” (á) hangot? Szólítsuk meg!

Azok a gyerekek, akik már felismerik és megkülönböztetik a hangokat, ugyanezeknek a képeknek a segítségé-
vel megoldhatják a következő feladatokat:
–   Csoportosítsd a képeket aszerint, hogy hallod-e a kép nevében az „a” (á) hangot vagy nem!
–  Csoportosítsd a képeket a nevük hosszúsága szerint (rövidebbek, hosszabbak)!
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–  Egészítsd ki a csoportokat a hozzájuk illő szavakkal! (A teremben látható tárgyképek nevével, illetve saját 
szókincsének mozgósításával.)

Ahogyan haladunk a betűtanulásban, a hangkereső feladatok is változatosabbak lehetnek. Például: 

A „m” betű és „h” betű tanulásakor a képről való szógyűjtést (1. lépés) a gyermekekre bízzuk. Az „m” hangot 
tartalmazó szavak gyűjtésénél már azt is meg kell állapítaniuk, hogy melyik csoportba kerülhet a kép neve 
aszerint, hogy hol halljuk benne a megfelelő hangot. Szemfüles az, aki felfedezi, hogy nincs olyan kép, amely-
nek a nevében az „m” hang a szó végén található. Igazi fejtörő lehet a biztos hangfelismerőknek ilyen szavakat 
találni (pl.: szem, köröm, alom)!

Az „ü, ű” betűk tanulásakor a betűket jelző ládákba „gyűjtik” a képek nevét a gyerekek, ha kell, tanítói segít-
séggel. Jó alkalom ez a hangok időtartamának és az ékezeteknek a spontán megfigyelésére is.

A „p” betű tanulásakor már az eddig jól begyakorolt hangszámlálás a legfontosabb feladat, ugyanis a hangok 
száma szerint kötik a tárgyak képét a korongokhoz.

A „k” betű tanulásakor az azonosítás képességét fejlesztjük a feladattal akkor, amikor képek helyett – ugyan-
olyan elrendezésben – a hangokat jelölő korongok rajzával töltik meg a polcokat a gyerekek.

A „b” és „g” betűs oldalakon a képek nevét a hosszúságuk szerint csoportosítják, miközben megkeresik a legrö-
videbb és leghosszabb szót. Az új hang helyét megkereshetik, de színezéssel nem jelöljük, mert több olyan szó 
is van, amely ugyanannyi hangból áll.

A „s, sz, z, zs” betűk tanulásakor már nemcsak a hangot kell felismerniük a kép nevében, hanem számokkal is 
jelölik, hogy hány hangból áll a szó.

A „j” és „ly” tanulásakor a hangfelismerésen kívül a „j” és az „ly” betűkkel írt szavakra is felhívjuk a gyermekek 
figyelmét. 

Az olvasástechnika sikeres elsajátításának egyik feltétele, hogy a gyerek képes legyen a szavakat hangokra 
bontani, a hangok sorrendjét felismerni, a szavakban szereplő hangokat megszámlálni. Ha ebben biztos, köny-
nyebb lesz számára az olvasás, a szavak leírása és a helyesírás is. Az ilyen típusú feladatokat – több önállóságot 
kívánó változatban – azoknak is ajánljuk, akik már tudnak olvasni.

II. Betűfelismerés – betűkirakás – betűkeresés (3., 4., 5. feladattípus)
 
Az új betűt tartalmazó szavak képei a lap felső sávjában, a „képernyőn” jelennek meg. 

Jó megoldás lehet az is, ha a gyerekek maguk rajzolnak – egy-egy betű tanulásához – hívóképet egy külön 
lapra. A legszebb a táblára is kerülhet a betűtanulás idején. 

A kép nevéből a hang leválasztása a didaktikailag jól ismert eljárással folyik. Miután a kép alatt a kép neve is 
szerepel, a hangot jelölő betűt a szóban figyelhetik meg a gyermekek. 

A betűk kiemelésére, a betűforma megfigyelésére a betűtáblákat tartó egerek hívják fel a figyelmet.

A billentyűzet arra ad lehetőséget, hogy az új betűt, a többi betű között felismerjék és beszínezzék. A további 
oldalakon ez a betű már színesben jelenik meg. A betűtanulás végére érve a billentyűzet minden betűje kék 
lesz, ez jelzi, hogy már minden betűt megismertek.

A betűk felismerését az 5. lépés feladata is segíti változatos formában. Itt a formai hasonlóság teszi próbára a 
gyermek figyelmét, hasonló formájú betűk között találja meg a tanult betűt. A feladat formarajzzal, színezéssel 
párosul, kitartást, pontosságot igényel.

A kép nevét a 4. lépésben rakjuk ki először, ekkor már a hang helyére kerül az új betű. Ehhez a feladathoz az 
első mássalhangzó megjelenésétől kezdve – a lehetőségeknek megfelelően – olyan szavakat kerestünk, ame-
lyek kirakásához már nincs szükség  korongra, mert a szó minden betűje ismert. Ezekből a szavakból indul 
majd az olvasás.
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III. Szókirakás – szókitalálás – szókimondás (6., 7., 8., 9. feladattípus)

Az olvasás technikai elsajátítását a betűismereten kívül a szavak kirakása  segíti. A kirakott szavakban cseréljük 
a betűket úgy, hogy más szavakat kapunk. A felfedezés öröme, az újabb és újabb szavakra való rátalálás élmé-
nye színesíti a munkát.

Amikor a gyerekek az első szót kirakják (ló), felfedezhetik, hogy a képernyőn lévő kép nevét rakták ki koron-
gok felhasználása nélkül. 

Elindíthatja gondolkodásukat, mozgósíthatja találékonyságukat az a kérdés, hogy „Melyik szót lehet még ebből a 
két betűből kirakni?” (ól, olló) 

 „Figyeljük meg a billentyűzetet! Melyik betűt ismerjük?” (amelyiket kiszíneztük) 

„Ha a szó egyik betűjét kicseréled egy másikkal, új szót kaphatsz! Melyik ez a betű? Olvasd el a szót!” (ál) 
„Alkoss vele mondatot!”

Figyeld meg az „l” hangot ebben a szóban! Hosszan vagy röviden hallod? (ál, áll) Más szót kapunk! Mi a kü-
lönbség a szavak között akkor, ha kimondod? Mi a különbség a szavak között, ha leírva látod?” Ezzel a feladat-
sorral már a helyesírást alapozzuk tapasztalat útján. Például: ló – ól – ál – áll – álló. A további oldalakon pl.: sír 
– sár – sor; hat – hét – hát – hűt; tág – rág – vág él – év – én – ér. – sor; hat – hét – hát – hűt; tág – rág – vág él – év – én – ér.sor; hat – hét – hát – hűt; tág – rág – vág él – év – én – ér. – hét – hát – hűt; tág – rág – vág él – év – én – ér.hét – hát – hűt; tág – rág – vág él – év – én – ér. – hát – hűt; tág – rág – vág él – év – én – ér.hát – hűt; tág – rág – vág él – év – én – ér. – hűt; tág – rág – vág él – év – én – ér.hűt; tág – rág – vág él – év – én – ér. – rág – vág él – év – én – ér.rág – vág él – év – én – ér. – vág él – év – én – ér.vág él – év – én – ér. – év – én – ér.év – én – ér. – én – ér.én – ér. – ér.ér.

A szavakat egy-két betűvel hosszabbítjuk úgy, hogy újabb szót kapjunk: fa – fal – falu – falut – faluban; év – éve – fal – falu – falut – faluban; év – évefal – falu – falut – faluban; év – éve – falu – falut – faluban; év – évefalu – falut – faluban; év – éve – falut – faluban; év – évefalut – faluban; év – éve – faluban; év – évefaluban; év – éve – éveéve 
– évek – éveket; él – vél – levél – levele – levelét; ad – pad – apad – tapad – tapadó stb.évek – éveket; él – vél – levél – levele – levelét; ad – pad – apad – tapad – tapadó stb. – éveket; él – vél – levél – levele – levelét; ad – pad – apad – tapad – tapadó stb.éveket; él – vél – levél – levele – levelét; ad – pad – apad – tapad – tapadó stb. – vél – levél – levele – levelét; ad – pad – apad – tapad – tapadó stb.vél – levél – levele – levelét; ad – pad – apad – tapad – tapadó stb. – levél – levele – levelét; ad – pad – apad – tapad – tapadó stb.levél – levele – levelét; ad – pad – apad – tapad – tapadó stb. – levele – levelét; ad – pad – apad – tapad – tapadó stb.levele – levelét; ad – pad – apad – tapad – tapadó stb. – levelét; ad – pad – apad – tapad – tapadó stb.levelét; ad – pad – apad – tapad – tapadó stb. – pad – apad – tapad – tapadó stb.pad – apad – tapad – tapadó stb. – apad – tapad – tapadó stb.apad – tapad – tapadó stb. – tapad – tapadó stb.tapad – tapadó stb. – tapadó stb.tapadó stb.

Hasznos, ha a szókirakást a gyermekek betűkártyával maguk is végzik. A betűk sorba rendezése (balról jobbra) 
segíti az olvasást! A találékony gyerekek betűkártyák segítségével alkothatnak hasonló szavakat. 

Azok, akik már előbbre járnak az olvasásban, több betűt is ismernek, szófejlesztéssel  új szavakat olvashatnak. 
A feladat a kreativitást, az alkotó gondolkodást, a szó- és szövegértés képességének fejlődését segíti.

A szóalkotást segíti, amikor  ábrák és jelek segítségével kell kitalálni egy-egy szót. A gyakorlat az adott betű 
felismerését, alkalmazását hívja elő.

A könyvoldalon található világoskék mező és a szöveges oldal a már jól olvasók kíváncsiságát elégítheti ki. Ők 
elolvassák a szavakat, versikéket, mondókát, mondatokat. Folytathatják a szósort (pl.: nevek gyűjtése, szógyűj-
tés meghatározott betűkkel stb.). De tanulhatnak mondókát vagy a kiemelt szavak segítségével mondatokat 
alkothatnak. 

A szöveges részeket a betűtanulás – olvasókönyv által kínált – tempójában haladók is hasznosíthatják például  
betűk felismerésére,  értelmes szórészek keresésére  (pl.:  lenne – le, len, ne; útra – út; kelne – kel, el, ne; eljutna 
– el, jut; eddig – edd). 

Anyanyelvi tapasztalatok gyűjtésére alkalmasak például azok a feladatok, amikor  a képek segítségével te-
hetnek toldalékot a szavakhoz a gyermekek, pl.: asztal képe + on – asztalon. A kimondott szóval mondatot 
alkothatnak. A már olvasók a toldalékos szót olvassák ugyanebben a feladatban. Az oszlopok letakarásával is 
segíthetjük a feladatban való eligazodást, így tudják a gyerekek, melyik oszlop olvasásával kell megbirkózniuk. 
Motiváló lehet a szóolvasás a kép letakarásával azok számára is, akik még nem ismernek minden betűt.

IV. Olvasás (10. feladattípus)

A betűtanulás és az olvasás elsajátításának üteme attól függ, hogy mennyire sikerült felkeltenünk a gyermek ér-
deklődését. Ha szívesen ismerkedik a leírt szöveggel, ha szeretne minél többet elolvasni, ha kíváncsi azokra a be-
tűkre is, melyeket még nem tanult meg, akár érdeklődésének ütemében, önállóan is előbbre juthat az olvasásban. 
Ezt a törekvést szolgálják a 10-es feladatok, melyek betűkeresésre, szókeresésre, olvasásra egyaránt alkalmasak.



102

Szövegértés–szövegalkotás – Tanítói kézikönyv

V. A nagybetűk megismerése

Azok a kezdő olvasók, akik az Egereskönyv segítségével jutnak el az önálló olvasásig, megszokták, hogy az olva-
sókönyvön kívül más nyomtatott eszközben – könyvekben, újságokban, feliratokon, hirdetéseken, címlapokon, 
reklámokon – felfedezhetők olyan szavak, melyeket el tudnak olvasni. Hasonló módon szereznek tapasztalatot 
a nagybetűk előfordulásáról is, hiszen a nyomtatott információk többségében jelen vannak a nagybetűk is. 

Az iskolakezdő diákok tanítói sokszor találkoznak olyan gyerekekkel, akik nevüket, lakcímüket vagy egy-egy 
számukra kedves személy, élőlény, tárgy nevét már – szabálytalanul ugyan, de – nagybetűkkel le is írják. Az – nagybetűkkel le is írják. Aznagybetűkkel le is írják. Az 
olvasás tanulását kifejezetten segíti, ha a gyerek – már a kézírás tanulása előtt – próbálkozik szavak, mondatok, 
önálló gondolatok leírásával.

A fenti meggondolás alapján a nagybetűk tanulásához tapasztalati úton való megfigyelés segítségével jutunk 
el. Amikor az olvasás tanulásának ütemében a nagybetűkkel való ismerkedéshez érünk, minden kisgyermek 
megtanulta az összes nyomtatott kisbetűt, megtanult olvasni. Tehát elsősorban arra a tapasztalatra építhetünk, 
amit a gyermek már megszerzett.

A nagybetűk tanulásában is a könnyebbtől a nehezebb felé haladunk. A nyomtatott kisbetűk között számos 
olyan betű található, amelynek nagybetűs párja semmiben sem különbözik a kisbetűs formától, tehát ismerős 
a kezdő olvasó számára. Ezek alkotják a nagybetűk első csoportját. Felismerésük és olvasásuk nem okozhat 
gondot, csupán a betű méretét kell a gyereknek megfigyelnie.

A második betűcsoportba azok a nagybetűk tartoznak, melyek hasonlítanak ugyan kisbetűs párjukhoz, de for-
májukban, alakításukban kis eltérés mutatkozik kisbetűs párjukhoz képest. Felismerésükhöz alaposabb megfi-
gyelésre, a különbözőség érzékelésére van szükség. A hasonlóság azonban sokat segít az azonosításban.

A harmadik betűcsoportba azok a nagybetűk tartoznak, amelyek nem hasonlítanak kisbetűs párjukhoz. Ezeket 
külön-külön, alapos megfigyeléssel, formaazonosítással különbözteti meg a kezdő olvasó.

Az olvasókönyv nagybetűs oldalai az ábécé összes nyomtatott betűjéből kiindulva a fenti csoportosítás szerint 
mutatják be a nagybetűket. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az azonos csoportba tartozó nagybetűket 
egyszerre vagy netán egy órán kellene tanítani, csupán a megismerés sorrendjét irányítja a könnyűtől a nehéz 
felé haladva!

A nagybetűk olvasása továbbra is szövegkörnyezetben, illetve tulajdonnevek segítségével folyhat.

Az Egereskönyv A csorba fogú kisegér című verses mesével fejeződik be. A szöveg a könyv mindkét lapján olvas-
ható, más betűtípussal írva. A második oldalon lévő szöveg betűi színezhetők! Így a szöveg alkalmat ad arra, 
hogy a kezdő olvasó, olvasni tudásának mértékében, fokozatosan színezze azt a betűt – később szót, verssort, 
mondatot –, melyet már el tud olvasni. A betűtanulás befejezésekor a lapon minden betű színezve, a betűforma 
mintegy átírva jelenik majd meg. Ez is jelzi, hogy mindent el tud olvasni a kisiskolás!

Az olvasás megtanulása nagy élmény és nagy kincs minden kisgyermek számára. Az Egereskönyv olvasásá-
val párhuzamosan érdemes már a legelső önálló olvasási próbálkozásoknál ismert verses- és mesekönyveket, 
gyermekújságokat, nyomtatott információkat is a gyermek elé tenni, hogy rátaláljon az olvasás információközlő 
szerepére. Így fogja átélni az olvasás örömét!

Betűkereső (az Egereskönyvben)
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i – í  ........................................................................................... 12–15 
l  ................................................................................................ 16–19
r  ................................................................................................ 20–23
t  ................................................................................................ 24–27
e – é .......................................................................................... 28–31
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az enyhén jobbra dőlő kézírás tanítása

Kutiné sAhin-tÓth KAtAlin

A KÉZÍRÁSRÓL

A kézírás még a mai, számítógépekkel teli világban is előnyben van a gép alkotta betűkkel szemben. A kéz-
írás elsajátíttatásával írásbeli kommunikációs eszközt adunk a gyermekek kezébe gondolataik közvetítéséhez.  
A tanítás során bizonyos szabályokat ismertetünk, mely szabályok megtartása teszi mások számára olvashatóvá 
az írást. E szabályok kultúránként és írásrendszerenként változnak.

A mi írásrendszerünkben az alábbi szabályok érvényesülnek:
–  balról jobbra haladás,
–  a betűket felépítő vonások mozgásiránya és sorrendje,
–  a betűk közötti magassági különbségek,
– a betűk változatai: kisbetűk és nagybetűk. 

Amikor az írás elsajátításáról beszélünk, elsősorban ezeket a törvényszerűségeket kell számon kérnünk, és csak 
másodsorban foglalkozhatunk a betűminta szabályos alakításával.

A hazai íráspedagógia gyakorlatában a szabályos betűmintához való alkalmazkodás jelenti az eredmé-
nyes írástanulás alapját. A követelmények meghatározásakor az írásminta pontos leképezése az irányadó, az 
értékelés kritériuma a mintától való eltérés mértéke. Ha az írástanítás problémáihoz a megtanítás (a tanító) 
oldaláról közelítünk, azokat az eljárásokat, keressük, amelyekkel jobban, gyorsabban elérhetjük a „tökéletes” 
betűalakítást. Ha azonban a képességfejlesztés (a gyermek) szemszögéből vizsgáljuk a kézírás elsajátítását, 
figyelembe kell vennünk mindazokat a fiziológiai és pszichológiai körülményeket, amelyek befolyásolhatják 
a kézírást. Elfogadó, segítő magatartással járulhatunk hozzá az írásképesség kialakulásához. Ugyanakkor 
nem mondhatunk le a betűk pontos kivitelezésének gyakorlatáról és az apró lépésekre bontott módszertani 
eljárásokról sem.

Mindenkori tökéletes kézírás nem lehetséges. Többféle szintje létezik a kézírásnak – a rajzolt, kalligrafikus 
formáktól az olvashatóság végső határáig. A tanítási gyakorlatban is a gyermek többféle írásával találkozunk 
(„szépírás”, egyéni írás, spontán írás, firkálás), az egyiket szépnek, egyéninek, a másikat kuszának, rendetlen-
nek ítéljük.

Az írásminta szerepe
Az írásminta akkor segíti a kézírás megtanulását, ha alkalmazkodik az emberi test fiziológiai felépítéséhez: 
segíti a lendületes vonalvezetést és könnyed, ritmikus mozgással kivitelezhető. Ha a betűk egyszerű formálá-
súak, takarékos vonalvezetésűek, akkor ellenállnak a tempógyorsítás során bekövetkező torzulásnak, és nem 
gátolják a személyiségjegyeket magán viselő egyéni írás kialakulását.

A jobbra dőlő írás
Az enyhén jobbra dőlő írásmintát Virágvölgyi Péter (A kézírásról, 1976) az írástanítás korszerűsítésére dolgozta 
ki, felelevenítve a reneszánsz kurzív hagyományait. A jó kézírás kialakulásának kulcsát az írásmozgásban látja, 
az írástanításban nem a betűk szabályos megformálásának, hanem a lendületes, ritmikus mozgásnak tulajdonít 
kiemelkedő szerepet.

A kézírásnak lüktető ritmusa van (ez szükséges a fáradságmentes, egyenletes, gyors, jól olvasható íráshoz); a 
ritmust az azonos mozzanatok vissza-visszatérése, illetve az eltérő mozzanatok váltakozása adja.
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A jobbra dőlő írás jellemzői:
–  az írásmintát lefelé és felfelé haladó, hangsúlyos és hangsúlytalan vonalak alkotják, melyek ritmikus moz-

gással, erőteljesebb és halványabb vonalvezetéssel kivitelezhetők,
–  a lefelé haladó vonalaknak információhordozó szerepük van, míg a felfelé futó vonalak a betűk összekötését 

segítik,
–  a kézírás alapvető egységei nem a betűk, hanem az a néhány íráselem, amelyből az egész írás – a betűk és 

kötővonalak egyaránt – felépül.

AZ ÍRÁSMINTA BEVÁLÁSÁNAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI:
 a dőlt betűs írással tanuló gyerekek írás közben kevésbé fáradnak el,
 lendületesen, gyorsan írnak, 
 írásképük a tempó fokozásakor sem torzul,
 a kézírásban korán megjelennek az egyéni írás jellemzői,
 a folyamatos írás során is megtartják az egyéni dőlésszöget és a kötésvonalak távolságát.

A DŐLT BETŰS ÍRÁS TANULÁSÁNAK FOLYAMATA

fEL�ÉS�ÜLÉS A �É�ÍRÁS TANuLÁSÁRA

Az írástanulás rendszere, módszere és a betűírás megtanulására szánt idő mértéke szoros összefüggést mutat. 
Ha elfogadjuk, hogy az írás eszközzé válásának ideje a legkorábban a harmadik iskolai év befejezésekor várha-
tó, akkor a rendelkezésünkre álló időt valóban az alapozásra, a kézírás megtanulására, apró lépésekre bontott 
kidolgozására fordíthatjuk. A	sikeres írástanulás kulcsa az előkészítő munka alapos, türelmes kimunkálásában 
rejlik. Nem kevesebb feladatot vállal magára az előkészítés, mint hogy elvezesse a kisgyermeket a rajzolástól az 
írásig, illetve alapozza az írástevékenység technikájának elsajátítását.

Az előkészítő munka tanítási feladatai:
–  az írásszokások kialakítása,
–  az íróeszközök célszerű használatának bevezetése,
–  a vonalrendszerbe illeszkedő vázolás és írás gyakorlása,
–  az írást alkotó vonalelemek felismerése, írása,
–  a másolás, tollbamondás gyakorlása,
–  a mozgáskoordináció fejlesztése. 
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A tanulás folyamatának tervezésekor érdemes időt szánnunk e bonyolult feladatsor megvalósítására: az íróap-
parátus fiziológiai, értelmi, pszichológiai összetevőinek, valamint a gyermek vizuális, motorikus, perceptuális 
adottságainak együttes fejlesztésére.

A kézírás képességének kialakítása és fejlesztése összetett feladat, melynek sikeres megoldásához az érzékelés, a figyelem, az 
érdeklődés, a felidézés, az emlékezet megfelelő készenléti állapotára van szükség.

Az írás késleltetett (az olvasás megtanulása után kezdődő) tanulása esetén az élettani feltételek kedvezőbbek, a 
betűk sorrendjét a formai (alakításbeli) hasonlóság határozhatja meg, az olvasás tanulását nem fogja vissza az 
írástanulás, a nyomtatott kisbetűk ismerete segíti a felidézést és formafelismerést, bőséges idő áll rendelkezésre 
a betűírás előkészítésére.

A feltételrendszer fejlesztése az írástanulás első szakaszában (legyen az rövid előkészítés vagy lassú tempóban 
végzett mozgáskoordináció-fejlesztés):
–  a formafelismerés és formaemlékezet,
–  az irányok közötti biztos eligazodás (jobb, bal, fel, le, fent, lent, előtt, mögött, között),
–  az íráshoz szükséges egészséges testhelyzet automatikus felvétele,
–  a helyes írószertartás,
–  a laza csuklómozgás, az írásmozgás ritmusának megérzése,
–  a folyamatos kézcsúsztatás,
– az írófelületen való tájékozódás (írólap, sor, sorköz, vonalköz, margó, kezdőpont, végpont, balról jobbra 

való haladás). 

A fORMAfELISMERÉS fEJLES�TÉSE 
Az írott betűk felismeréséhez és emlékezetbe véséséhez az íráselemek pontos megfigyelése, az apró részletek 
megkülönböztetése szükséges. Ezért az előkészítő időszakban olyan gyakorlatokat tervezünk, melyek fejlesztik 
a megfigyelőképességet és az emlékezetet.
Például:
–  különböző alakú tárgyakat csoportosítunk formai megkülönböztetés alapján,
–  azonos alakú, különböző nagyságú tárgyakat, ábrákat párosítunk,
–  összerakós és mozaikjátékokkal képeket alkotunk,
–  megfigyelési feladatokat oldunk meg különbségek, változtatások észrevétetésére,
–  az első íráselem tanulásától kezdve tollbamondás után is írunk.

ÍRÁSELEMEK VÁZOLÁSA, ÍRÁSA 
–  Az íráselemeknek a betűk egymáshoz való kapcsolásában fontos szerepük van.Az íráselemeknek a betűk egymáshoz való kapcsolásában fontos szerepük van.
–  Az elemet először egymagában íratjuk, majd két, három azonos elemet kötünk össze.Az elemet először egymagában íratjuk, majd két, három azonos elemet kötünk össze.
–  Meghatározzuk a kezdés és a befejezés helyét.Meghatározzuk a kezdés és a befejezés helyét.
–  Ügyelünk a vonalvezetésre és a szabályos ívelésre.Ügyelünk a vonalvezetésre és a szabályos ívelésre.
–  A lendületet, a ritmust több azonos elem összekapcsolásával gyakoroltatjuk.A lendületet, a ritmust több azonos elem összekapcsolásával gyakoroltatjuk.
–  A különböző elemeket már az első íráselem csoport megtanulása után össze is kapcsoljuk. Ezeket tollba-A különböző elemeket már az első íráselem csoport megtanulása után össze is kapcsoljuk. Ezeket tollba-

mondás után is írják a tanulók: Kapcsolj össze egy nagy és egy kis alsó hajlítást! Az összekapcsolt elemek már 
nagyon hasonlítanak egyes betűkhöz, de nem nevezzük meg azokat.

–  Az új elemeket a már ismert elemek összekapcsolásával gyakoroltatjuk.Az új elemeket a már ismert elemek összekapcsolásával gyakoroltatjuk.

A sikeres előkészítő szakasz végén elvárható eredmények:
–  az írásmozgás technikai feltételei kialakultak,
–  az íráselemeket önállóan, tollbamondás után írják,
– az azonos és különböző íráselemeket összekapcsolják és tollbamondás után írják. 
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A BETŰÍRÁS TANULÁSA 

A betűk átírása, majd fokozatos önálló írása az íráselemeknél megszokott módon folyik.
Minden betűcsoport tanításakor hasonló módon járunk el. Az írott betűk megismerésekor az íráselemeknél 

tanultakra támaszkodunk. Ugyanis ha megfelelően tudják a gyermekek írni és kapcsolni az írás elmeit, a betűk 
elemekből való alakítása nem okoz gondot! Ezért formai hasonlóság alapján választjuk ki azokat a betűket, 
amelyek hasonló módon alakíthatók. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy egy foglalkozás alkalmával 4-5 új 
betűt kell alakítaniuk a tanulóknak! Csupán a könnyebb tanulás végett ráirányítjuk a figyelmet a betűk azonos-
ságára vagy hasonlóságára, és ezek írását egymás után tanítjuk.

Már az első betűcsoport tanulásakor arra törekszünk, hogy a tanulók minél gyakrabban találkozzanak írott szöveggel.
A tanult betűkkel	szavakat alkotunk, a szavakat átírják, lemásolják, majd tollbamondás után írják a tanu-

lók. Olyan szavakat választunk a betűírás gyakorlására, amelyekben többféle betűkapcsolási eset fordul elő. 
Értelmetlen betűkapcsolásokat sohasem íratunk.

A� ÍRÁS GYA�ORLÁSA, A� ÍRÁSTECHNI�A fEJLES�TÉSE

Az írás gyakorlása általában együtt jár valamilyen didaktikai feladat megoldásával. Például szógyűjtések, he-
lyesírási gyakorlatok, olvasott szöveg tartalmának leírása, mondatrendezés.

Az írástechnika fejlesztésének elsődleges feladata azonban a lendületes, esztétikus kézírás kimunkálása.
Az írás mechanikus gyakorlása, a betűk, szavak többszöri monoton másolása nem célravezető. Unalmas, 

gyötrő és fárasztó a kisgyermekek számára. Tanítási gyakorlatunkból közismert az a tény, hogy az írás-
munka mennyiségének növelése a szebb írás érdekében nem hozza meg a várt eredményt. Ezért az írás-
készség fejlesztésénél inkább a kevesebb mennyiségű szöveg aprólékosabb korrigálására törekszünk. 

Az írás kuszaságának legtöbbször a kialakulatlan mozgáskoordináció az oka, ezért a munkát a kézizmok tor-
náztatásával kell kezdenünk. A finommozgások gyakorlását segítik az apró tárgyakkal végzett manipulációk, 
például gyöngyfűzés, mozaikjáték, formázás, építőjátékok, szerelőelemekkel végzett munkák.

A lendületes írásmozgás begyakorlására alkalmasak a szófejlesztéses gyakorlatok, amikor fokozatosan egy-egy 
betűvel hosszabb szavakat másolnak a gyermekek. Például:	fa, fal, falu, falut; tó, tál, étel, talál.
  
Az írás gyakorlása végigkíséri a tanulás folyamatát. A tanítási órákon változatos módszereket alkalmazunk 
annak figyelembevételével, hogy az adott órán mit tartunk kiemelt feladatnak.
Például:
–  egy-egy alakítási forma korrigálását (például az l, k, b, h, f betűknél);
–  a sorkihasználást;
–  megfelelő szóköz hagyását;
–  lendület- és ritmusgyakorlatokat;
–  az írástempó növelését,
–  az egyenletességet.

A� ÍRÁSMuN�Á� ÉRTÉ�ELÉSE
Az írásmunkák értékelése a pedagógiai gyakorlat egyik legnehezebb feladata. Speciális helyzetéből adódóan 
számos szubjektív tényezőt tartalmaz, hiszen ahány tanító, annyiféleképpen bírálja el a tanulók munkáját:
–  van, aki csak a mereven szabályos, a betűmintával megegyező vonalvezetést értékeli pozitívanvan, aki csak a mereven szabályos, a betűmintával megegyező vonalvezetést értékeli pozitívan
–  van, aki a szabályostól kissé eltérő, de tetszetős írást is jónak ítéli,van, aki a szabályostól kissé eltérő, de tetszetős írást is jónak ítéli,
–  sok kolléga értékelésében döntő helyet foglal el a munka elrendezése, összképe,sok kolléga értékelésében döntő helyet foglal el a munka elrendezése, összképe,
–  néhányan elfogadják a kissé szabálytalan vonalvezetést, ha az rendezettséget, egyöntetűséget tükröz,néhányan elfogadják a kissé szabálytalan vonalvezetést, ha az rendezettséget, egyöntetűséget tükröz,
–  mások hibásnak értékelik az írásmintától eltérő betűformát akkor is, ha az már az egyéni írás kibontakozá- mások hibásnak értékelik az írásmintától eltérő betűformát akkor is, ha az már az egyéni írás kibontakozá-

sának nyomait mutatja.

Értékelésünk elsődlegesen tanulóinknak szól. Fejlődést csak akkor várhatunk, ha írásbeli munkájukat rend-
szeresen véleményezzük, korrigáljuk, felhívjuk figyelmüket tévedéseikre és azok javítására. Felületes az érté-
kelésünk, ha tanítványaink írását csupán egyetlen munkából (felmérésből) ítéljük meg. A szép írás, a rendezett 
íráskép nem csak attól függ, hogy a gyermek elsajátította-e a betűk szabályos alakítását, az egyenletes, ritmikus 
vonalvezetést. 
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A kézírást – mint később felnőttkorban is – befolyásolja a pszichikai állapot, a feszültség, a félelem (az óra lég-
köre!), az írás mennyisége, a rendelkezésre álló idő, a feladat nehézsége, az íróeszköz minősége. 

Ezért is fontos, hogy az írásmunkákat folyamatosan értékeljük, és egy-egy hosszabb időszak (hónap, negyedév) 
eltelte után adjunk átfogó véleményt tanulóink írástechnikájának fejlődéséről.

Így értékelésünk középpontjában a kisgyermek áll, aki erőfeszítést tett azért, hogy elvárásainknak megfe-
leljen. Fejlődését csakis önmagához, régebben írt munkáihoz viszonyíthatjuk.

Szempontok az írásmunkák elemzéséhez

A Formai kivitelezés szempontjából:
–  Az írás tisztasága (gondozott, rendes)Az írás tisztasága (gondozott, rendes)
–  Sorkihasználás (sorkezdettől sorvégig)Sorkihasználás (sorkezdettől sorvégig)
–  Megfelelő szóköz (szavak közötti távolság)Megfelelő szóköz (szavak közötti távolság)
–  Vonalhatárok betartása (betűméret)Vonalhatárok betartása (betűméret)
–  Azonos dőlésszögAzonos dőlésszög
–  Kötéstávolság egyenletességeKötéstávolság egyenletessége
–  Szabályos betűalakításSzabályos betűalakítás
–  Lendületesség, ritmusLendületesség, ritmus

Tartalmi kivitelezés (a szavakon belüli betűrendezés) szempontjából:
–  Betűismeret (hang–betű azonosítása)Betűismeret (hang–betű azonosítása)
–  Betűkihagyás (a szavakon belüli egy vagy több betű hiánya)Betűkihagyás (a szavakon belüli egy vagy több betű hiánya)
–  Betűtoldás (a szavakban felesleges betű)Betűtoldás (a szavakban felesleges betű)
–  Betűtévesztés (más betűt ír)Betűtévesztés (más betűt ír)
–  Betűcsere (a szóban két betűt cserél)Betűcsere (a szóban két betűt cserél)
–  Újrakezdés (a szó többszöri elkezdése)Újrakezdés (a szó többszöri elkezdése)
–  ÉkezethiányÉkezethiány
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írás-olvasástanítás II. – írással kezdő  
programmal

BAKonyi KAtAlin 
KulCsár gáBor

IRÁS-OLVASÁSTANÍTÁS A WALDORF-ISKOLÁKBAN

Az írás-olvasás tanítása az iskolázás első éveinek alapkérdése. Főként a gyors tanulás eredményeképpen a gye-
rekek többsége rosszul ír és rosszul olvas. Bár a betűket felismerik, összefüggően is tudnak olvasni, nem igazán 
értik, amit olvasnak. Mindez súlyos következményekkel jár későbbi iskolai pályafutásukra. (Ezzel a problémá-
val legutóbb a PISA-vizsgálat eredményei szembesítettek bennünket.)

A tanulásra általában, az írás-olvasás tanulására különösen igaz, hogy a gyerekek nem azonos időben válnak 
éretté. Ezért is magától értetődő, hogy e készségek elsajátítására hosszú időt kell hagyni, kivárva minden gye-
rek egyéni fejlődését, megadva a gyakorlás elnyújtott lehetőségét. (A nemzetközi vizsgálatok eredményei is azt 
bizonyítják, hogy azokban az országokban – például Finnországban, Angliában – olvasnak, értik az olvasotta-
kat jobban a gyerekek, amelyekben hatéves az alapozó szakasz.)

A különböző alternatív iskolák különböző írás-olvasástanítási módszereket alkalmaznak, abban azonban egy-
ségesek, hogy a megszokottnál lényegesen hosszabb időt hagynak az írás-olvasás megtanulására. Szinte vala-
mennyi alternatív iskola arra törekszik, hogy nyugodtan, nem túl gyors ütemben tanítson, figyelembe véve az 
egyéni eltéréseket. Ez a törekvésük megvalósul, függetlenül attól, hogy melyik módszert alkalmazzák. Közös 
törekvésük, hogy a gyerekeknek minél kevesebb kudarc- és gyötrődésélménye legyen, helyette öröm és büsz-
keség legyen írni és olvasni tanulni, tudni.

Az írás-olvasás tanulás helye a fejlődési folyamatban
Meggyőződésünk szerint az írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában egy olyan fejlődési folyamatba illeszke-
dik bele, amely figyelembe veszi a gyerekek egyéni fejlődését és a kibontakozó képességeiket is. Így fontosnak 
tartjuk vázlatosan a folyamat egészét bemutatni14.

Az alábbiakban viszonylag röviden összefoglaljuk a Waldorf-iskolák néhány jellegzetességét. Nyilván kiderül 
belőle, hogy a Waldorf-pedagógia egységes, egész rendszer. Mégis az a meggyőződésünk, hogy sok pontján 
hasonlít mindahhoz, amit ma az iskolában a pedagógusok gondolnak és tesznek. Biztosak vagyunk abban, 
hogy – különösen az írás-olvasástanulás során – a Waldorf-pedagógia egyes elemei felhasználhatóak az ország 
bármely iskolájában, ahol a tanítók ezt fontosnak érzik.

A Waldorf-pedagógia sajátosságai 
A gyermeket a Waldorf-pedagógia testi-lelki-szellemi egységnek tekinti. A Waldorf-iskola „a kéz, a szív és a 
fej iskolája”: a nevelés során egyaránt fejleszti a gyermek cselekvésben megnyilvánuló, érzelmi és intellektuá-
lis készségeit. A nevelési-tanítási folyamat módszerét, tananyagát és szervezését a gyermek életkori sajátossá-
gai szabják meg. A Waldorf-pedagógia a ma fiataljait szabadságra és önálló felelősségtudatra kívánja nevelni 
úgy, hogy a társadalom más tagjaival együtt szabad közösséget alkossanak, megfelelve a kor kihívásainak. 
Fontosnak tartja, hogy a gyermekben alapvetően meglévő nyitottságot a környezete és a világ iránt megőrizze 
és ápolja.

Az osztálytanító nyolc éven át minden reggel együtt kezdi a napot osztályával, megérkezésekor a gyermekeket 
kézfogással köszönti. Az órák kötetlen beszélgetéssel kezdődnek, majd a tanár és a gyermekek közösen el-
mondják a reggeli fohászt, ezután következnek a bizonyítványversek. Az óra ritmikus részében a gyermekek 
egész testükkel, minden érzékükön keresztül élik át a tananyagot: mozognak, énekelnek, verset mondanak és 

14      Az írás-olvasástanítás konkrét lépéseit a hét modul tartalmazza: Írástanítással kezdő program: 1. Formarajz I., FormarajzAz írás-olvasástanítás konkrét lépéseit a hét modul tartalmazza: Írástanítással kezdő program: 1. Formarajz I., Formarajz 
II., Formarajz III., Nyomtatott nagybetűk – magánhangzók,  Nyomtatott nagybetűk – mássalhangzók, Nyomtatott kisbetűk,  
A nyomtatott kisbetűk gyakorlása – olvasókönyv készítése
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furulyáznak. Ezután elmélyülnek a munkában, melynek témája három-négy héten át ugyanahhoz a közisme-
reti tárgyhoz kapcsolódik (epochális oktatás). Ez a 8-tól 10 óráig tartó óra a főoktatás, melyet mese, történet vagy 
életrajz zár, az osztály életkorának megfelelően.

A főoktatás után következnek a hetente ismétlődő szakórák (például idegen nyelvek, euritmia, testnevelés, 
kézimunka). 

A gyermekek folyamatos visszajelzést kapnak minden munkájukról. Ez a fejlesztő értékelés, melynek elő-
nye, hogy a tudás megszerzésének vágyát nem foglalja el az érdemjegy, ugyanakkor nagyban segíti a gyermek 
önértékelésének kialakulását.  Az év során a szülők a havonta megtartott Szülői Esten tájékozódnak a gyer-
mekek és az osztály fejlődéséről. Az év végi szöveges bizonyítvány része a gyermekeknek szóló, rajzzal vagy 
festménnyel illusztrált bizonyítványvers, mely az osztálytanító pedagógiai célú saját alkotása.

A gyermekek iskolában és iskolán kívül végzett munkája a 12 év során fokozatosan épül fel. Az első évben 
még majdnem mindent a tanár irányításával végeznek, csak játékos formájú otthoni feladatot kapnak. Az évek 
során az elvégzett feladatok feletti öröm már lehetővé teszi, hogy otthon is képesek legyenek önállóan dolgoz-
ni. A gyermekek a hagyományos értelemben nem használnak tankönyveket, maguk készítik azokat a füzete-
ket, amelyekből tanulnak. 

A diákok a rendszeresen megrendezésre kerülő „hónapünnepeken” bemutatják egymásnak és a szülőknek 
az adott időszak tananyagához kapcsolódó verseket, játékokat, mondókákat. A Waldorf-iskolában a „művészi 
megközelítés” minden egyes tárgyra jellemző, emellett a tantervben kiemelt jelentőséget kapnak a művészeti 
tárgyak. A kézimunka, festés, euritmia, zene, ének, a későbbiekben a dráma, faragás, szövés, bőrművesség vé-
gigkísérik a 12 évet, és a tanterv szerves részét alkotják minden életkori szakaszban.

A gyermekek környezetét szín- és formavilágban igyekeznek úgy alakítani, hogy az megfeleljen az életkori 
sajátosságoknak. Az első nyolc osztályban az osztályteremben elhelyezett „évszakasztalon” megjelennek az 
adott időszak természeti jegyei, és egy-egy epochát az adott témához kapcsolódó táblarajz kísér.

A gyerekek fejlődési jellegzetességei az 1–2. évfolyamban (6–8. életév) 
A Waldorf-pedagógia a betöltött hatodik életévet tartja megfelelőnek az iskolakezdésre. Az első hét év folyamán 
a kisgyermek otthonra talál saját fizikai testében, kialakítja térbeli tájékozódását és elsajátítja azokat az alapvető 
képességeket, amit a járás, a beszéd és a gondolkodás jelent. A gyermek egész környezetének minden rezdülése 
tanulási alapul szolgál számára, hiszen a kisgyermek mindent és mindenkit utánoz környezetében. Az utánzás 
gesztusa révén derül ki, hogy mi az, amit a kisgyermek már megtanult. Az óvodában a tapasztalaton alapuló 
tanulás, a kreatív játék keretében tett felfedezések, valamint a gyermekekkel és az óvónővel kialakított társas 
kapcsolatok képezik a legfőbb pedagógiai feladatokat. Az anyanyelvet és a számolást nem didaktikusan tanít-
juk, hanem játékos foglalkozásokban és csoportos tevékenységekben hívjuk fel rájuk a figyelmet.

A hetedik életév körül – a fogváltás kezdetével – azok az erők, melyek idáig a gyermek növekedésének szolgá-
latában álltak, felszabadulnak, és a független, képi gondolkodás számára válnak aktívvá. Ebben az életkorban 
elkezdjük az írás-olvasás, a számolás és más tárgyak tanítását. A gyermekre ekkor még mindig jellemző egyfaj-
ta álomszerű lét, melyben még mindig könnyebben tud valamit teljesen átélni, mint figyelmét egy tanulási fel-
adatra összpontosítani. A nyolcéves gyermek továbbra is nagyrészt egy önmaga alkotta világban él, amely abból a 
képességéből fakad, hogy belső világa birodalmából képes egyéni gondolatképeket alkotni. A külvilág esemé-
nyei és tapasztalatai a gyermek képzelőerején mint egy szűrőn mennek keresztül, hogy ott a gyermek homo-
gén világképének megfelelően újrarendeződjenek. A gyermekek ebben az életkorban már nagyobb éberséget 
tanúsítanak a körülöttük történő dolgok iránt. A tanterv ebben az életkorban elsősorban arra irányul, hogy a 
nyelv érzéseket és érzelmeket kifejező gazdagságát és mélységét tegye érzékletessé a gyermekek számára.

Értelmi szempontból továbbra is az a fő feladat, hogy a gyermek otthon érezze magát egy olyan tanulási 
közegben, ahol a képekben való gondolkodás az elsődleges. Fogalmakat úgy lehet legjobban jelentéssel megtöl-
teni, ha azok minőségüket tekintve plasztikusak és organikusak. A tanulók tovább ismerkednek az írás-olvasás 
és a számolás alapjaival, miközben a finom- és nagymotoros mozgás területén – ugrálás, labdadobálás, kötés, 
horgolás vagy furulyázás – továbbfejlesztik az első osztályban felébredő készségeket és képességeket. Az intel-
lektust úgy próbáljuk a gyermekekben felébreszteni, hogy az átélés és a cselekvés erőit hívjuk segítségül.

A második osztályos gyermekek állandó fogazata továbbra is növekedésben van, a lateralitás és a dominan-
cia ekkorra viszont már véglegesen kialakul. A biztonságérzet, mely áttetszik egy másodikos tanuló viselkedé-
sén, egyértelműen az első osztályban letett alapoknak köszönhető.

A Waldorf-pedagógia gyakorlata
Az oktatás az időszakos (epochális) oktatásra épül. Az első osztály tanítási időszakai még hosszúak és nem túl 
differenciáltak. Formarajz, mesék a természetről, az évszakokról, közvetlen és tágabb környezetünkről, írás, 
olvasás, számolás váltakoznak a tanár mindenkori megérzése szerint. Később már egyre inkább elválnak egy-
mástól és jobban megkülönböztethetők a három-négyhetes oktatási időszakaszok, amelyekben mindig annyit 
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végeznek el egy-egy tantárgy anyagából, amennyi a gyerekeknek megadja az érzést, hogy elértek valamit: így 
követi egymást az anyanyelv, tárgy- és környezetismeret (később földrajz, állattan, embertan, növénytan, kő-
zettan, fizika, kémia, történelem, számtan, mértan stb.).

Az egyes időszakokat – epochákat (a szó a görögből származik, és korszakot jelent) – gyakorlatok, szóbeli 
és írásbeli fogalmazás egészítik ki, ezek adják meg a gyereknek az elégedettség érzését, hogy már tud valamit 
– vagy ezek sarkallják, hogy szorgalmasabb legyen, többet gyakoroljon. Ennek a munkamódszernek a kon-
centráló erejét saját magunkon is tapasztalhatjuk, ha van egy feladatunk, amelyen egy ideig teljes erőnkkel 
dolgoztunk, míg el nem érjük a magunk elé tűzött célt, hogy azután más feladatnak szenteljük magunkat.  
A gyermekre is jótékonyan hat ez a fajta munkabeosztás, mert nyugodt és fegyelmezett tevékenységre szoktat-
ja, ami rendkívül fontos egy olyan korban, melyre a szétszórtság és az ingerek túláradása a jellemző.

A művészetek gyakorlása
Az alsóbb osztályokban minden tantárgyban helyet kap a festés, rajzolás, gyurmázás, zene, szavalás és kis jele-
netek eljátszása. A művészi gyakorlatok és alkotások az akaratot erősítik. Semmi sem edzi jobban az akaratot, 
mint ha szívesen és kitartóan gyakorolunk valamit, amit az akadályok és nehézségek legyőzése tesz aztán iga-
zán becsessé. A felnőtt bármit választhat, amivel erősíti az akaratát, a gyermeknek kell, hogy az a valami szép 
is legyen, mert egy örömtelen feladattal még nem birkózik meg. Minden művészeti ág megfelel ennek a célnak, 
ha a tanár elevenen és vonzóan mutatja be. Tanácsai és odaadó figyelme a gyermek alkotó tevékenysége iránt 
állandóan megújítja és elmélyíti a tanítvány munkakedvét.

A formarajzolásról
A Waldorf-iskola tanterve rendszerint egy olyan tárggyal kezdődik, amely a többi iskolában ismeretlen. Ez a 
formarajz. Az először lehetőleg az egész testtel (járással, futással, nagy kar- és kézmozdulatokkal) átélt, és csak 
ezután krétával vagy ceruzával megrajzolt egyenes és ívelt formákon végzett gyakorlatok a gyermektől kon-
centrált figyelmet követelnek egy olyan területen, amelyet elementárisan sajátjának érez: a mozgás területén.

Ezek a formák kezdetben semmilyen „jelentést” sem hordoznak, nem képeznek le semmit, arra szolgálnak, 
hogy térben tegyék láthatóvá a formákat és a mozgás dinamikáját. A gyermekek ennek során megtapasztalják 
a különböző formák minőségét, átélik, letapogatják (pl. ujjaikkal) annak lényegét.

Lényeges dolgok átélése tevékenység segítségével képezi az első három iskolai év alapvető feladatát. Ezek 
után kézenfekvő, hogy a formarajz az írás tanulásához kiváló előtanulmányokat jelent.

A második és harmadik évben ezek a gyakorlatok gondolatképek formálására serkentik a gyermekeket, ami 
megragadja az akaratot, de ösztönzi az érzéseket is. A gyermekek érzik azt az egyensúlyt, azokat az arányokat, 
azt a szimmetriát és integrációt, a formák sajátosságait és dinamikus mozgást, amit magukban hordoznak.szimmetriát és integrációt, a formák sajátosságait és dinamikus mozgást, amit magukban hordoznak.

Ha formát rajzol a gyermek, akkor nem körvonalakat húz, amelyek a külvilág egy-egy jelenségének többé-
kevésbé intellektuálisan kigondolt határai: a vonal itt a belső erők játékának kifejeződése.

Nem pusztít el semmit – valamit életre kelt.
Ha a tanárnak gazdag a képzelőereje, akkor a végtelenségig variálja az ötleteket és motívumokat, s a forma-

rajzolás a gyerekek legkedvesebb foglalatosságává válhat.

A képtől a betűig 
Az első osztályban a gyerekek megtanulják az összes betűt, de kezdetben csak azt olvassák, amit maguk is leír-
nak. Az olvasás a Waldorf-iskolában közvetlenül az írásból nő ki, ami azt jelenti, hogy a tanulók vagy azokat az 
ismerős szövegeket olvassák, amit a tanár írt a táblára, vagy azt, amit maguk írtak a füzetükbe. 

Mire jó ez a hosszú, körülményes folyamat? A gyerekek eddig a tárgyak világában éltek, vagyis ahol min-
den tárgy azonos volt önmagával. A betűkkel más a helyzet. Azok önmagukban véve semmik, csak jelentenek 
valamit. Aki olvasni tanul, az absztrakt jelek világába lép be. Ez az átállás sok gyermek számára nehezebb, mint 
gondolnánk. Az átállást azzal lehet megkönnyíteni, ha a betűk először képek alakjában mozgatják meg a fantá-
ziát, s a gyerekek így fogadják be őket. Az írástanulásnak ezt a módját – mely a képtől vezet el a betűig – koránt-
sem csak azoknak a gyerekeknek a kedvéért javasoljuk, akiknek az írás-olvasás különös nehézséget jelent.

De vajon nem unalmas-e ez a hosszadalmas folyamat az intelligensebb gyerekek számára, akik maguktól 
megtanultak írni-olvasni, még az iskoláskoruk előtt? Ez kizárólag attól függ, képes-e a tanár elég érdekesen be-
mutatni tanítványainak az egyes kép- és mozgásformákat. Ha maga a rajzolás és festés leköti a gyermekeket, a 
betűkhöz tartozó történetek pedig betöltik képzeletvilágukat, akkor ez nem jelent komoly problémát. Előfordul 
az is, hogy egy hatéves gyerek úgy belemerül a művészi tevékenységbe, hogy szinte nem is törődik vele, tu- 
dott-e már azelőtt is olvasni vagy sem, s most annál biztosabban tér vissza ez a készség.

Ha a gyerekek megtudják, hogy felnőtt emberek is megtették már ugyanazt az utat, mint ők, csak régebbi 
korokban, akkor nagyot nő a szemükben a tanultak értéke. Csak jelentékenynek kell érezniük azt, amit te-
szünk, és szeretettel kell végeznünk, máris örömteli és egészséges folyamat lesz a tanulás.
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Az első iskolai évek legfontosabb feladata, hogy segítsünk a gyermeknek megtalálni a világba vezető utat, 
miközben sosem hagyjuk figyelmen kívül, hogy a gyermeknek arra van szüksége, hogy a természet, a nyelv 
és a zene lényegét tapasztalja meg. A tanulók mindeközben egy sor alapkészséget sajátítanak el. Fontos, hogy 
a gyermekek megtanulják tisztelni és becsülni azt, amit tanulnak, mint ahogy azokat az embereket tisztelik, 
akiket valamilyen tudásuk miatt csodálnak. Így fejlődik ki a világban való otthonosság érzése mellett az a 
szükséglet is, hogy valamit jól végezzenek el; ami pedig elősegíti a tanulásban az öntevékenység kialakulását. 
Az a belső szükséglet, hogy amit csinálnak, azt jól csinálják, teremti meg az alapját a tanári tekintély iránti 
tiszteletnek is.

Az iskolát megelőző időszakban a gyermeket erőteljes mozgás jellemezte, megtanult térben tájékozódni, és 
így fedezte fel a körülötte lévő világot. Az első iskolaévekben új erőkkel kell számolnunk, amelyek a gyermek 
belső életében próbálnak otthonra találni. Kezdetben a külső tevékenység és a belső reflexió közötti összjátékra 
kell törekedni. Ebben az értelemben a tanár feladata, hogy segítsen a gyermeknek egészséges egyensúlyt te-
remteni a külvilág és belső énje között, megtalálni a helyes arányt a befogadás és a részvétel között, és abban, 
hogy egyéniségének megfelelő kapcsolatot alakítson ki saját testével és környezetével.

Az itt leírtakat igyekeztünk a 12 modulban megfogalmazni. Az általunk kidolgozott modulok felölelik a 
Waldorf-féle írás-olvasástanulás folyamatát, és mindazokat az ún. támogatórendszereket, kiegészítő tevékeny-
ségeket – formarajz, kötés, horgolás, fonalazás, ujjgyakorlatok, tájékozódási gyakorlatok –, amelyek segítséget 
nyújtanak az írás alaposabb és mélyebb megtanulásában. Egy képesség megszerzéséhez és birtoklásához meg-
felelő időre van szükség. A tanultak befogadásához, feldolgozásához, átalakításához a gyerekek számára időt 
kell hagyni, hogy megfelelő módon meg tudják érlelni az új ismereteket. Ez azt jelenti, hogy mindazt a tudást, 
amit az iskolában kapnak, a fej szintjéről képesek legyenek lesüllyeszteni oda, ahol meg tudják emészteni és 
önmaguk számára át tudják alakítani, emberivé tudják formálni, azaz képesség és erő válhat belőle.

Ez csak akkor lehetséges, ha nem hatalmas emészthetetlen kövekkel tömjük tele a gyerekeket, mint a farkashatalmas emészthetetlen kövekkel tömjük tele a gyerekeket, mint a farkasemészthetetlen kövekkel tömjük tele a gyerekeket, mint a farkas 
gyomrát a mesében, hanem olyan ismereteket adunk nekik, amelyek megtartható tudássá és képességgé ala-
kulnak át. Ebben a tanulási folyamatban nagyon távolinak tűnő fogalmak kerülnek egymáshoz közel: tanulás, 
megismerés, alvás, felejtés, emésztés, tudás, képesség. A valódi tudás és egy képesség megszerzése során rend-
kívül fontos a folyamat lassú, kimért jellege. Az intenzív tanulás és a nyugalom, az ébrenlét és az alvás között 
megfelelő egyensúlyt és harmóniát kell találnunk, hiszen a tanultak a napi ritmus passzív időszakaiban tudnak 
a gyermekekben továbbélni és érlelődni. Éppen ezért az alvás annak az emésztési folyamatnak a szerves és 
elengedhetetlen része, amely során a gyerekek a kapott ismereteket öntudatlanul is képességgé formálják át.öntudatlanul is képességgé formálják át.képességgé formálják át. 
Az emésztést itt a szó elsődleges jelentésében is felfoghatjuk, hiszen egy tanulási folyamatban is a külvilág egy 
részét vesszük fel, amelyet azután önmagunkban átalakítunk. Képességhez pedig akkor jutunk, ha „elfelejtet-
tük” azt a tanulási folyamatot, amelyen keresztülmentünk. Ez nem azt jelenti, hogy minden korábbi dolgot tör-
lünk az emlékezetünkből, hanem azt, hogy egy valódi tudás, egy képesség birtokába kerültünk, azaz például: 
az önálló írás során nem arra fordítunk gondot, hogy egy-egy betűt hogyan is kell megformálnunk, miként kell 
papírra vetnünk, hanem az írásunk tartalmára és stílusára figyelhetünk. A részmozzanatok automatizálódtak, 
a megtanultak készséggé érlelődtek. Az írás- és olvasástanítás legfontosabb szempontja tehát a képességek, 
készségek kialakítása. Az ehhez elvezető utat kell a gyerekek egyéni fejlődésével összhangban megtalálnunk.

A képességek kialakításához az átélés, a cselekvés és a megismerés erőit egyaránt használva a gyermek teljes 
lényét kell megszólítanunk. Élet és érzés van jelen ekkor a tanulási folyamatban, amely amikor mint tudás meg-
érkezik, egyúttal erőt is ad és tevékeny akaratot, hogy mint lelki melegséggel átitatott munka tudjon kiáradni a 
világba. Ezáltal keltjük újra életre mindazt, ami megmerevedett, megalvadt a világban. Mindannak, ami mint 
tudás megkövesedett, megcsontosodott, egy belső teremtésen kell keresztülmennie, hogy egy alkotó folyamat 
eredményeként újra eleven fogalommá váljon. Ehhez az egész tanítást át kell hatni művészettel, művészi meg-
formáltsággal.

Törekedtünk arra is, hogy minden, rosszabbul felszerelt vagy nehéz körülmények között levő iskolában és 
osztályban is megvalósíthatóak legyenek az elképzeléseink. Ugyanakkor azt is kívánjuk, hogy a pedagógusok 
tudjanak elszakadni a leírt példáktól, és szabadon, a gyerekekhez igazodva rátaláljanak a saját útjukra, mód-
szereikre. Ezzel nemcsak a gyerekeknek, hanem maguknak is örömet tudnak szerezni.
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az IrodalmI gyűjtemények használatáról

AnDÓné nAgy KAtAlin 
PetiK ágotA 
ruzsA ágnes

KI VAN A DIÓHÉJBAN? (I–II. GYŰJTEMÉNY)

A	Ki van a dióhéjban?	I–II. kötete irodalmi olvasókönyv. A gyermek és ifjúsági irodalom átörökítésre érdemes 
értékeiből készített válogatás, mely nem a hagyományos értelemben vett olvasókönyvek funkcióját kívánja 
betölteni. Önmagában ugyanis egyik kötet sem teljes értékű taneszköz a szövegértés–szövegalkotás képessé-
gének fejlesztéséhez. Nem csupán tanév(ek)re szóló olvasnivalót kínál a gyerekek tanításához, hanem többre 
hivatott ennél. A kompetencia alapú fejlesztéshez kidolgozott, több elemből álló támogatórendszer részeként a 
sokrétű tudás szerzés és a mainál eredményesebb tanulásirányítás egyik alapvető taneszközeként funkcionál.

Az irodalmi olvasókönyvek összeállításakor két fő cél irányította tankönyvszerzői munkánkat: 
–  olyan igényes nyelvezetű, gyermekbarát (örömet adó, olvasásra motiváló), zömében szépirodalmi értékű 

szövegeket szerettünk volna gyűjteni, amelyeket szívesen olvasnak a gyerekek,
–  s a témaválasztás érdekessége, a szövegbefogadás jó élménye segítse őket abban, hogy szívesen foglalkoz-

zanak hosszabb ideig is a szövegekkel a szövegértést, szövegalkotást és az olvasástechnikát fejlesztő felada-
tok kapcsán.

A SZÉPIRODALMI IGÉNYŰ SZÖVEGEK SZEREPE

Mindkét kötetbe elsősorban olyan rövid, szépirodalmi értékű szövegek kerültek, amelyek a 
személyiségfejlődés, a szocializációs tapasztalatok, az olvasás-szövegértés gyakran nagyon is eltérő szintje 
ellenére vonzó olvasmányt, irodalmi élményt kínálnak a gyerekeknek. Fontos válogatási szempontunk volt, 
hogy a szövegek esztétikai értéket hordozzanak – érzelmileg megragadják, gyönyörködtessék, megnevettes-
sék, elgondolkodtassák, azonosulásra, elhatárolódásra késztessék, megérintsék olvasóikat.

Minden esetben igyekeztünk eredeti szöveget, nem pedig csonkított, átírt változatot választani. Az eredeti 
szöveg tiszteletben tartása miatt szükséges, hogy egyes versek olvasásakor felhívjuk tanulóink figyelmét az ere-
deti, szerzői helyesírás esetleges szokatlanságára. Ez jó alkalom arra, hogy a gyerekek tapasztalatot szerezzenek 
anyanyelvünk fejlődéséről, arról a jelenségről, hogy a helyesírás szabályai bizony időről időre változnak.

A SZÖVEGVÁLASZTÁS MÓDSZERTANI SZEMPONTJAI 

Az olvasás kezdő szintjén értelemszerűen túlnyomórészt rövid, cselekményes, a k,  és megfelel az olvasó 
gyermek fogalomkészletének. Nem volt könnyű a kezdő szakasz kritériumainak megfelelő szépirodalmi 
értékű szövegeket találni, ráadásul olyanokat, amelyek az olvasástechnika fejlesztésére is alkalmasak, 
hiszen az irodalmi szövegek általában nem tantárgypedagógiai szempontok figyelembevételével íródnak.

Igyekeztünk jól tagolt vagy jól tagolható szövegeket válogatni, hogy az egyéni fejlesztési céloknak megfelelő 
terjedelmű és nehézségű szövegek olvastatásával az olvasási képesség (értő, néma olvasás, pontos, jól érthető 
hangos olvasás) fejlesztése is minden esetben megvalósulhasson. 

Az első kötetbe ezért kerültek rövid szövegek, rövid mondatok, jól áttekinthető szövegegységek, s vigy-
áztunk arra is, hogy egy tankönyvi oldalon kevés (maximum 4-5) ismeretlen szó szerepeljen. Nem véletlenül 
kerestünk, alkalmaztunk párbeszédes formában megírt műveket is. Egyetlen hosszú szöveg található mind-
össze a kötet végén (Dragomán György: A divatborz), de ebben az esetben is a szöveg ritmusához illeszkedő, 
a ritmust vizuálisan is érzékeltető tagolás, a szemmel jól befogható szövegegységek segítik a kezdő olvasót a 
szövegbefogadás folyamatában.



116

Szövegértés–szövegalkotás – Tanítói kézikönyv

A második kötetben az eleinte még rövid és könnyen érthető szövegek mellett fokozatosan megjelennek 
már hosszabb lélegzetű epikus művek, melyeknek esetenként a szókincse sem mondható hétköznapinak. 
Bőven mértük ebben a kötetben a szövegeket, hogy a tanító mindig a legjobb belátása szerint válogathasson, 
úgy, hogy ezzel a tanulók optimális fejlődését szolgálja. 

Javasoljuk, hogy a gyerekek olvasástudásának fejlettebb időszakában is, amikor már olvasásuk folyamatossá 
válik, kapjon kellő hangsúlyt a hangos olvasás változatos módszerekkel való gyakoroltatása.

Szeretnénk megemlíteni, hogy a nemzeti és irodalmi kánon szükségességét nem vitatjuk, sőt nagyon fon-
tosnak tartjuk. Ám tapasztalataink szerint a kisiskolás korosztálynak meglehetősen nehezen olvashatók és 
értelmezhetők ezek szövegek, ezért zömében a tanítói szöveggyűjteményben kaptak helyet, hogy felhasználá-
sukról a tanító a helyi sajátosságok szerint dönthessen. 

A VERS ÉS PRÓZA ARÁNYA 

A könyveinkben (különösen az első kötetben) feltűnően nagy arányban szerepelnek versek. Ennek 
elsődleges oka az, hogy ez a szövegtípus ideális esetben tökéletesen megfelel azoknak az elvárásoknak, 
amelyeket a kezdő szakasz szövegeivel kapcsolatban a fentiekben felsoroltunk.  A kiválasztott versek zöme 
rövid, egyszerű szerkezetű, jól tagolt, eredeti látásmódja megragadja a gyermekek fantáziáját. 

A már klasszikusnak számító költők, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Tamkó Sirató Károly, Csoóri 
Sándor, Kányádi Sándor versei mellé sok művet válogattunk kortárs költőktől (pl.: Tóth Krisztina, Varró Dániel, 
Kántor Péter, Lackfi János, Kukorelly Endre, Zalán Tibor, Szilágyi Ákos is. Ennek egyik fő oka az, hogy szerettük 
volna, ha több olyan szöveg kerül a gyerekek elé, amelyiknek nyelvezetében a mai nyelvállapot tükröződik, 
tartalmában pedig a mai gyermek látásmódja, élményei, problémái jelennek meg.

Nem volt mellékes szempont a versek preferálásában az sem, hogy a költői alkotások komplex művészeti él-
ményt nyújtanak. Ritmusuk (a képek, gondolatok ritmusa egyaránt), zeneiségük, izgalmas képi világuk kínálja, 
hogy a ráhangolás és a szövegbefogadás folyamatába a társművészetek hatásrendszerét is gyakran bevonjuk.

Mivel könyveinkben zömében jól ritmizálható, könnyen megjeleníthető szövegekről van szó, ezek a 
beszédművelés, szókincsfejlesztés, az anyanyelvi-kommunikációs tapasztalatszerzés remek eszközei is lehet-
nek. 

Ajánljuk ezért, hogy a versek közül minél többet (modern verset és népköltészetet egyaránt) ismerjenek meg és 
memorizáljanak is a gyerekek – persze eleinte mindig tanítói segítséggel, változatos játék- és feladathelyzetekben. 

MELYIKET VÁLASSZAM? – A DÖNTÉS SZABADSÁGA

Célunk nem megszabott időrendhez illeszkedő, az olvasmányokat sorban olvastató, „teljesítendő” tankönyv 
létrehozása volt. Valódi gyűjteményekről van szó, amelyekből a tanító szabadon válogathat, nem kívülről üt-
emezett szempontok alapján, hanem belső meggyőződése, szakmai megítélése szerint. A tanító felelőssége, 
hogy ebből a tárházból a fejlesztési céloknak megfelelően, az osztály életéhez, az aktuális eseményekhez 
igazodva, a gyermekek, személyiségfejlődését, adott lelki állapotát, sőt saját ízlését is figyelembe véve min-
dig a legmegfelelőbb szövegeket válassza. (Ne feledjük, hogy akkor tudjuk a gyerekeinket sikeresen mo-
tiválni, ha mi magunk is kedveljük a szöveget, amellyel dolgozunk.) 

Az a jó, ha a szövegértés–szövegalkotás kompetenciaterület teljes taneszköz-kínálatában is tájékozódunk, az 
anyanyelvi témákat, fejlesztési feladatokat más tantárgyakkal is összehangolva vizsgáljuk, amikor a terveinket 
elkészítjük és ezek megvalósításáról gondolkodunk. A differenciálás, a kiscsoportokra vagy egyénre szabott 
feladatok előkészítése során a szövegek formai sajátosságainak, olvasástechnikai nehézségi fokának figyelem-
bevételén túl gondoljunk a tartalmi érdekességre is. A siker érdekében nem elég tehát a gyerekek olvasási 
készültségének ismerete, tájékozottnak kell lennünk arról is, hogy milyen témák keltik fel az érdeklődésüket.
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AZ IRODALOMKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE 

Gyűjteményeinkben a szövegeket témakörök szerint rendeztük el. A témák, melyekhez az alkotásokat válo-
gattuk, a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembevételével kerültek gondolkodásunk középpontjába, 
az ő érdeklődésük felkeltését, motiválásukat célozzák. Törekedtünk arra, hogy a szövegek által közvetített 
ismereteket élményszerűvé, s ilyenformán a kisiskolásoknak könnyen befogadhatóvá tegyük. A jellegzetes 
életkori élményekhez kapcsolható tematikus felosztás segítheti, hogy a szövegek valóban az olvasókhoz 
szóljanak, hogy személyes élményeik, saját fantáziáik jöjjenek elő minél többször; kíváncsiságuk felébred-
jen, bevonódjanak az olvasott szövegek világába, és ily módon az olvasás élménnyé váljon számukra. 

Az iskolába lépő gyerekek különböző kulturális közegből érkeznek, hozott ismereteik szempontjából is tarka 
képet mutatnak. A szövegek válogatásakor és rendszerbe szervezésekor igyekeztünk ezt is figyelembe venni. 
A két könyvben az alábbiak szerint alakult a témakörök sora:

I. gyűjtemény:  Kutyákok és macskákok, Év múlik, évet ér, Jövünk-megyünk,   
                          Haspókok, Álom és varázslat, Fintorgások
II. gyűjtemény:  Badarságok, Mennyi minden, Szerintem…, Én, te mi…, 
                          Tündérek és boszorkányok, Úton-útfélen, 
                          Hősök és pipogyák, Rend és rendetlenség

Vannak olyan témák az első kötetben, amelyek magasabb szinten és egy kicsit más megközelítésben visszatérnek, 
folytatódnak a 2. kötetben (pl.: Jövünk-megyünk – Úton-útfélen), s vannak olyanok is, amelyek új problémákra, szo-
katlan kérdésekre irányítják a kiskamaszok világa felé tekintgető gyerekek figyelmét (pl.: Hősök és pipogyák). 

A TÉMÁ� GA�DAGSÁGA 

Az első kötet kisgyermeki világképe, mese- és fantáziavilága után a második kötetben már hangsúlyosabb 
a kaland, az izgalom, a rejtély, a humor, az irónia szerepe. Árnyaltabb a konfliktushelyzetek, a különböző 
lelkiállapotok ábrázolása, s a fantázia is nagyobb teret járhat be. Több az olyan szöveg, amelyik a megfejtés, 
megértés, dekódolás, kibogozás vágyát váltja ki, s akad olyan is, amelyik elmélyülésre, befelé figyelésre, önis-
meretre ad alkalmat. Sok szöveg olvasásakor átélhetik tanulóink a „milyen lehet másnak lenni” élményét is.

A 8–0 éves gyerekek olvasmányainak megválasztásakor gondos válogatással már nyithatunk a „nemzeti 
klasszikusok”, a régebbi nyelvi rétegek és ősi kultúrák felé. Ezért a II. kötetben már a hosszabb népmesék, nép-
mondák, népballadák, legendák, bibliai történetek is megjelennek.

Mindkét kötetben dominálnak a magyar irodalom kincsei, de a második kötetben határozott nyitás figyelhető 
meg más népek, más kultúrák felé térben is, időben is, hiszen ez a korosztály már nagyon izgalmasnak találja 
a különleges, távoli világokat.

A mesék többsége alkalmas különböző emberi tulajdonságok, viselkedési minták, erkölcsi dilemmák körül-
járására. Szövegük dramatikus játékokkal történő feldolgozása során a gyerekek nem valóságos (elképzelt) 
körülmények között, másvalaki bőrébe bújva teremtenek kapcsolatokat, élnek át érzelmeket, értékelik cselekvé-
seik következményeit.

Igyekeztünk a fiúknak és a lányoknak is érdekes témákat, élethelyzeteket, kalandokat, lelki állapotokat 
tükröző szövegeket találni, hogy mindkét nemnek legyen alkalma az azonosulásra, az empátiát fejlesztő „iro-
dalmi találkozásokra”.

Jóllehet a ma használatos olvasókönyvek gerincét – a 3–4. évfolyamon – történelmi olvasmányok adják, 
gyűjteményeinkbe nem illeszkednek ilyen szövegek a fentiekben vázolt tematikai koncepció okán. Ha azon-
ban a tanító szívesen használna történelmi tárgyú olvasmányokat is a szövegértés képességének fejlesztéséhez, 
ajánljuk Lázár Ervin Magyar mondák című könyvét, mely 2005-ben jelent meg az Osiris kiadó gondozásában.
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AZ ANYANYELVI TAPASZTALATSZERZÉS SZOLGÁLATÁBAN 

A kötetek szerkesztésekor olyan változatos szövegtár összeállítására törekedtünk, amelyik  többféle kom-
munikációs helyzet megfigyelésére, átélésére ad lehetőséget. A sokféle szövegforma, szövegtípus segítheti 
a gyerekeket, hogy minél több tapasztalatra tehessenek szert a nyelvi kifejezés terén. (Pl.: mese, mondóka, 
kiolvasó, ballada, limerick, mai történet, detektívregény, mese dramatizált változata, leírás, találós kérdés, 
csúfoló, képvers, induló, rap, napló, apróhirdetés, felhívás, intő, levél, „hibás beszéd”, „csúnya beszéd”.) 

Szerencsés, ha tanulóinknak módjuk van megfigyelni a különböző nyelvi rétegeket, stíluseszközöket, reg-
isztereket, szókészleteket, amelyeket aztán alkalmazhatnak, átalakíthatnak, variálhatnak, értelmezhetnek a 
cselekvéses feladatok, szövegalkotó kísérletek és dramatikus játékok során.

Fontosnak találtuk azt is, hogy számos (az olvasókönyvekben megszokottnál több) olyan alkotás kerüljön 
a könyvekbe, amelyik a mai nyelvállapotot tükrözi, hiszen eleinte a gyerekek a saját környezetük és a maguk 
által is használt nyelvi formák, ismerős szóanyag megszokott közegében nagyobb biztonsággal mozognak. 

Ne feledjük azt sem, hogy az alapozó szakaszban az előbb felsoroltak mellett nagyon fontos az óvodában 
tanult népköltészeti kincs (játékok, énekek, mondókák, kiszámolók) megőrzése, bővítése is. E szövegek be-
gyakorolt és elraktározott szókincse, sajátos nyelvi szerkezete ugyanis később, a felsőbb osztályokban a régi 
magyar irodalom tanulmányozásakor vagy akár a legmodernebb líra megértésében is komoly támasz lehet a 
gyereknek.

A gyűjtemény módot kínál arra is, hogy azonos témák különböző költői megközelítését összehasonlíthas-
suk. (Pl. József Attila Altatóját összevethetjük Tóth Krisztina Altatójával vagy József Attila Betlehemi királyok című 
klasszikusát Nagy Gáspár Háromkirályok című versével.)

A BEFOGADÓI MAGATARTÁS ALAPOZÁSA 

Az irodalmi művek olvasásával és feldolgozásával megvalósuló irodalmi nevelés folyamatában a befogadói 
magatartást alapozzuk. Ennek során elsősorban a gyerekekben eleve meglévő érzékenységet, nyitottságot 
kell megőriznünk s továbbfejlesztenünk a művekből kibontható kifejezési módok és esztétikai értékek 
iránt. Minden alkalmat ragadjunk meg, hogy a gyermekek belső képeit, saját élményeit mozgósíthassuk, 
próbáljuk őket minél többször eredeti, személyes megfigyelések megfogalmazására, vitára, állásfoglalásra, 
véleményalkotásra ösztönözni az olvasott szövegek kapcsán. Eleinte a legegyszerűbb, differenciálatlan meg-
fogalmazásokat is fogadjuk pozitívan. (A „jó, rossz, szép, csúnya, szomorú, vidám, tetszik, nem tetszik” ki-
mondása után léphetünk tovább a „miért érzem így” kibontása felé.) Ne féljünk a problémák felvetésétől, ki-
mondásától, a konfliktushelyzetek elemzésétől. A konfliktusos élethelyzetek ismételt átélésével az erkölcsi 
gyakorlatot fejlesztjük, az erkölcsi fogalmakat alapozzuk tapasztalati úton.

Ehhez a tapasztalatszerzéshez megfelelő kereteket (oldott, biztonságos légkört, a tévedés jogát, átlátható, 
közösen kialakított szabályokat, pontosan megfogalmazott, érdekes, problémafelvető feladatokat) kell terveznünk. 
Használjuk gyakran a kooperatív technikákat és a drámapedagógia ismert módszereit. A drámapedagógiai 
módszerek alkalmazása, a mesék dramatizálása teret ad a gyerekek aktivitásának, kezdeményezőkészségének, 
önállóságának. A tanulók saját tevékenységükön keresztül juthatnak el a megértés és a megélés együttes él-
ményéig. (A változatos, élményközpontú, cselekvéses szövegfeldolgozásra, a szövegműveletek játékos keretbe 
illesztésére sok példa található a részletesen kidolgozott modulleírásokban.) 

Sose feledjük, hogy fő célunk az olvasás iránti érdeklődés és igény felkeltése, ébren tartása. Ehhez pedig a 
természetes gyermeki kíváncsiságot, játékos kedvet kell mozgósítanunk. 

Természetesen a jól olvasó gyerekeket már hosszabb olvasmányok, regények, felé szeretnénk irányítani, 
ezért a második kötetben – kedvcsinálónak – részletek bukkannak fel öt ifjúsági regényből: a Narnia-krónikából 
(Charles Staple Lewis), a Kalle-történetből (Astrid Lindgren), a Tündér Lalából (Szabó Magda), a Robin Hoodból 
(Mándy Iván feldolgozásában) és Csukás István Pintyőke cirkusz, világszám! című könyvéből. 

Igyekeztünk izgalmas, mégis viszonylag koherens részleteket kiválasztani a regényekből, hogy az olvasók 
kíváncsiak legyenek a folytatásra és az előzményre is. 

Ezek a művek könnyen hozzáférhetők – ez pedig jó ürügy lehet arra is, hogy tanulóinkat könyvtárba irányít-
suk, esetleg könyvtári foglalkozást szervezzünk számukra. 
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OLVASÁS ÉS SZÖVEGALKOTÁS 

Az izgalmas, játékos szöveg tanulóink fantáziáját megmozgató, továbbgondolásra, sőt saját szöveg alkotására 
késztető lehet. Például érdekes lehet a hallottak (olvasottak) folytatása, kiegészítése, bővítése, szűkítése, 
átalakítása, átszerkesztése, megjelenítése cselekvéssel, rajzolással, önálló szövegalkotással a gyermeki kép-
zelet előhívásával.

A szövegalkotást – akár szóbeli, akár írásbeli feladatról van szó – lehetőleg cselekvéses feladatok előzzék 
meg, a szövegalkotás minél gyakrabban kapjon a gyerekek számára értelmes, érdekes, funkcionális keretet. 

Adjunk lehetőséget minél több szerep, szituáció, nézőpont megtapasztalására, hadd próbálkozhassanak 
a gyerekek minél több „hang”, szövegtípus, regiszter megszólaltatásával. Az irodalmi gyűjteményben ehhez 
számos szövegmintát kapnak, ők pedig ezek tanulmányozása után még sokkal többet fognak megmutatni 
egymásnak és nekünk.

Fontos azt is belátnunk, hogy az olvasásnak a helyesírási készségre gyakorolt fejlesztő hatása nem elhan-
yagolható szempont. Szükséges ezért, hogy a helyes, az elvárt normakövető írásképpel való rendszeres ta-
lálkozás, az anyanyelvi tapasztalatszerzés és tudatosítás is kellő hangsúlyt kapjon a tanulás folyamatában a 
nyelvi pontosság, a nyelvi igényesség megalapozása, fokozatos fejlesztése érdekében.

AZ ILLUSZTRÁCIÓK 

Fontosnak tartottuk, hogy szép legyen a könyv, öröm legyen kézbe venni, a gyerekek kíváncsian és kedvvel 
forgassák. Szöveggyűjteményünk képi világa kielégíti azt a jogos igényt, hogy az irodalomtankönyvekben 
az illusztrációnak is az esztétikai nevelést kell szolgálnia. 

A könyv színes grafikái a szöveget nem szolgaian, de igényesen, ötletesen, jó humorral értelmezik; a gyer-
mekek életkori sajátosságainak megfelelőek, az elmélyedést, böngészést, a képzelet szárnyra kelését segítik.  
A képek egy része jól alkalmazható az olvasottak felidézéséhez, képleíráshoz vagy szövegalkotó játékok kiin-
dulópontjaként. 

Az első kötetben még szinte minden szöveghez tartozik illusztráció, a második kötetben már természetesen 
jócskán csökken a képek aránya.

A művészi illusztrációk megérdemlik, hogy használjuk őket! Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy melyik 
illusztrációt szeretik s miért. Azt is megvitathatjuk, hogy mi az, amit ők másként képzeltek a szöveg elolvasása 
után, mint a rajzoló. Erősítsük önállóságukat az illusztrációk értelmezésében – tudatosítsuk ilyenformán is, 
hogy a szövegeknek sokféle érvényes értelmezése, megjelenítése lehetséges.
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tevékenységek és mIntafeladatok az anyanyelvI 
tapasztalatszerzéshez

Korányi mArgit  
molnár CeCÍliA

A tanulók anyanyelvi tapasztalatainak és tudásának alkalmazására, további tapasztalatok gyűjtésére a külön-
böző kommunikációs helyzetek nyújtanak lehetőséget. Célunk nem a leíró nyelvtan meghatározásainak és 
szabályainak tanítása, hanem a nyelvhasználat során szerzett tapasztalatok gazdagítása és rendszerezése a 
szövegalkotási kompetencia életkori sajátosságainak megfelelően.

TEVÉKENYSÉGEK MINTAFELADATOK

A KOMMUNIKÁCIÓ KÖRÜLMÉNYEI

HELY
– kérdőszók: hol, honnan, hová
–  helyi viszonyokat kifejező 

szavak, határozók, névutók: 
előtte, mögötte, alatta, mellet-
te, itt-ott

– hol miről kell/illik beszélni

–  Tájékozódjunk térképszerű (de alapvetően figuratív) ábrákon. Lehetséges 
kérdések: Hogyan határozható meg X pont helye y-hoz képest? Hogyan 
juthatunk el X pontból Z és W érintésével y-ba? Hogyan határozható 
meg X pont helye y-ból, Z-ből, W-ből nézve? Stb.

–  Tájékozódjunk elmondás alapján – több lépésben. Pármunkában: Az 
előbbi térképszerű rajzokon jelöljön be mindenki egy-egy útvonalat. 
Mondja el a párjának, a pár pedig jelölje az útvonalat a saját térképén. 
És fordítva. Írjuk le a tantermünk/ez általunk jól ismert hely (szobánk, 
lakásunk) „térképét” szóban. Majd rajzoljuk le a leírás alapján.

–  Csoportosítsuk a helyet kifejező szavakat jelentésük szerint: a kritérium 
legyen az, hogy milyen kérdésre felel az adott kifejezés.

–  Csoportosítsuk a helyet kifejező nyelvi elemeket formájuk szerint. 
Húzzuk alá a legkisebb olyan egységet egy helyet jelölő kifejezésben, 
amely csak a helyre utal: ablaknál, ajtó mellett, benne a medencében, 
balra, fel stb.

–  Vizsgáljuk meg a helyet jelölő szavakat helyesírási szempontból! Fő kü-
lönbség: toldalékokat egybeírjuk a tővel, a névutókat külön (ezeket nyil-
ván nem lehet meghatározni, de néhány példa alapján gyűjtsünk a két 
fő típushoz analóg helyesírású szerkezeteket). Szóba kerülhet az is, hogy 
a tulajdonneveket (helyneveket) nagy kezdőbetűvel írjuk.

–  Párosítsunk egyszerű szituációkhoz (leírt, elmesélt vagy lerajzolt) párbe-
szédet. Pl.: Ünnepélyes, formális ceremónián elhangzó beszéd, informá-
lis, családi szituációban elhangzó beszéd, iskolai szituációban elhangzó 
beszéd, bolti vásárlás közben elhangzó beszéd stb.

–  Tegyük sorrendbe a párbeszédek kártyán kapott összekevert eleme-
it: JÓ NAPOT KÍVÁNOK! SZERVUSZ! MIT ADHATOK? KÉREK 
SZÉPEN 15 DEKA PÁRIZSIT ÉS HÁROM ZSÖMLÉT. MÉG VALAMIT? 
KÖSZÖNÖM, MÁST NEM. BIZTOSAN? JA, TÉNyLEG, MAJDNEM 
ELFELEJTETTEM, EGy CSOMAG MACSKAALMOT IS SZERETNÉK. 
NA UGyE? KÖSZÖNÖM SZÉPEN! 500 FORINT LESZ. KÖSZÖNÖM. 
KÖSZÖNÖM. VISZONTLÁTÁSRA. SZIA, MINDEN JÓT! Majd rajzol-
juk le a helyzetet, amiben elhangozhatott/játsszuk el a helyzetet, amiben 
elhangozhatott!
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–  A különböző szituációk, párbeszédek megvizsgálása után vonjuk le a ta-
nulságot, hogy megadható egy nagyon egyszerű, általános séma a pár-
beszéd felépítéséről: KAPCSOLAT FELVÉTELE – TÉMA (KÉRDÉSEK 
ÉS VÁLASZOK) – KAPCSOLAT MEGSZÜNTETÉSE. Az egyes elemek-
ről máshol is lesz szó, itt elsősorban arra kell fókuszálni, hogy a középső 
rész és a kezdő és záró szakasz hogyan viszonyulnak egymáshoz és a 
helyzethez.

–  A megadott séma alapján önállóan alkossunk/játsszunk el önállóan pár-
beszédet egy megadott szituációra.

–  Javítsuk ki az elrontott párbeszédeket! Jelöljük a rossz elemeket, cseréljük 
ki őket! Pl.: Nem jó a köszönés, nem megfelelő a szituációhoz a téma stb.

IDŐ
– igeidők
– időpont
–  kérdőszók: mikor, mióta, 

meddig
–  időbeliséget kifejező szavak, 

határozók, névutók: előtte, 
azután, később, végül, utána

– mikor miről kell/illik beszélni

–  Valamilyen elbeszélő szöveg eseményeit vizuálisan ábrázoljuk egy „idő-
egyenesen”. Viszonyítsuk egymáshoz az egyes eseményeket megjelenítő 
pontokat. Jelöljünk ki egy adott pontot az egyenesen, és abból az idő-
pontból meséljük el a történetet.

–  Húzzuk alá az elbeszélő szövegben az időre utaló kifejezéseket (igék, 
időhatározók, egyes kötőszók stb.). Próbáljuk ezeket az „időegyenesre” 
illeszteni (az igék nyilvánvalóan az események csomópontjainál lesznek, 
az időhatározók egy részével együtt, a kötőszók és más határozószók pe-
dig az eseménycsomópontok közti nyilakon lesznek).

–  Megadott „időegyenes” alapján találjunk ki történetet, és meséljük el egy 
adott időpontból nézve.

–  Megadott kötőszavak alapján rövid, pár mondatos történetet írni: 
Először…, aztán… Később… Ezalatt… Aztán… Végül…

–  Gyűjtsük össze és csoportosítsuk az időt kifejező kifejezéseket jelentésük 
szerint: Milyen kérdésekre válaszolhatnak?

–  Csoportosítsuk az időt kifejező kifejezéseket formájuk szerint. Egy vagy 
több szóból állnak? Miután, azelőtt, akkor, tegnap, pár perc múlva, egy 
órán belül, hat körül, kilenckor, kilencre, kilenctől, négy óra alatt stb.

–  Keressük meg azokat a kifejezéseket, amelyek helyre és időre is utalhat-
nak. Keressük ki ezeket szövegekből, és jelöljük, honnan tudjuk, hogy 
mikor utalnak helyre és mikor időre.

–  Töltsük fel információval a sémákat! Pl.: VALAMIKOR VALAHOL 
VALAKI elküldött VALAKIT VALAHOVÁ. VALAMIKORRA odaért. 
VALAHONNAN látszott a VALAMI… Stb. (Fokozatosan lehet egyre 
több mindent kihagyni.)

–  Rejtsük el az információt! Ugyanaz a játék, mint az előbb, csak fordít-
va: Egy szöveg elemeiből némelyeket névmással helyettesítve egy infor-
máció nélküli „sémát kapunk”. Ezzel a feladattal a gyerekek akár egyes 
ismert történetekből rejtvényt is csinálhatnak egymásnak: az egyikük 
elmondja így a történetet, a másik feladata, hogy kitalálja, melyik tör-
ténetről, meséről van szó. (Vigyázni kell arra, hogy az igéket ne helyet-
tesítsék, csak a bővítményeket.) Szintén javasolható, hogy fokozatosan 
érdemes bonyolítani a játékot, egyre több minden elhagyásával.

–  Párbeszédek és időpontok (napszakok) párosítása: a köszönések az üd-
vözlő formák utalnak/utalhatnak arra, hogy milyen időben (milyen nap-
szakban) zajlik a párbeszéd.

–  Párosítsuk a levelezőlapokat az üdvözlő formulákkal: karácsonyi, húsvé-
ti, születésnapi, névnapi, esküvői stb. Nevezetes időpontok és nevezetes 
párbeszédelemek: ünnepek szokásos üdvözlési rítusai.

–  A párbeszédséma rossz sorrendjét állítsuk helyre. (Nem lehet a párbe-
széd végén elköszönni/köszönni stb.)
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A KÖZLŐ ÉS A BEFOGADÓ KÖZTI VISZONY

ALÁRENDELT
– tegezés–magázás
– megszólítás
– stílus, szókincs
– nyelvi normák

–  Pótoljuk a párbeszédből a kihagyott igeragokat! (A szereplők megneve-
zéséből és a beszédhelyzetből ki lehet találni, hogy tegező vagy magázó 
formát használnak a szereplők.)

–  Alakítsuk át a párbeszédet, hogy a szereplők tegeződjenek/magázódja-
nak!

– Párosítsunk a (lerajzolt/megjelenített) helyzetekhez megszólításokat!
–  Köszöngetős–bemutatkozós játék: Az osztály minden tagja kapjon kár-

tyán egy-egy mesehőst. Járkálnak és köszöntik egymást, majd bemutat-
koznak: ha egy mesében szerepelnek, a tegező formát használják, ha 
nem, akkor a magázót. Akik bemutatkoztak már egymásnak, azok ma-
radjanak együtt, és közösen folytassák az ismerkedést. Ha megvan az  
összes szereplő, állítsák össze úgy a mesét, hogy minden szereplő mond-
jon egy-egy eseményt a meséből egy másik szereplőnek: Pl.: Farkas 
mondja: „És akkor, Piroska, én jól bekaptalak téged.”

–  Megadott vagy egy adott szövegből kigyűjtött kifejezésekről döntsük 
el, hogy ki mondhatná, kinek, mikor és hol. (Ez pl. egy táblázatban jól 
összesíthető.) Ezek alapján érdemes néhány tipikus helyzetet elővenni, 
ahol a beszélő és a befogadó közti viszony alárendelt. Ezekhez a szituáci-
ókhoz gyűjtsünk még tipikus fordulatokat!

–  Meséljük el ugyanazt a történetet a tanító néninek, a szüleinknek, a 
nagyszüleinknek, egy távoli rokonnak vagy a legjobb barátunknak!

–  Mindenki figyelje meg otthon, hogy a család hogyan beszél, és a megfi-
gyeléseket egy táblázatba összesítsék: Ki kivel hogyan, milyen hangerő-
vel, milyen tempóban, milyen szavakat használva stb. Töltsünk ki egy 
ilyen táblázatot az osztályról is közösen.

MELLÉRENDELT
– stílus, szókincs
– nyelvi normák

–  Meséljünk el egy nemrég olvasott/hallott/látott történetet az osztálytár-
sainknak.

–  Hallgassuk meg/olvassuk el/nézzük meg a párbeszédeket, és döntsük 
el, hogy milyen viszonyban vannak a beszélgetés résztvevői. Nevezzük 
meg azokat a gesztusokat, szavakat, kifejezéseket, amelyekből erre kö-
vetkeztettünk.

–  Írjuk át a párbeszédet! Alakítsunk át olyan párbeszédeket, amelyek 
alapvetően egy alárendelt beszélő–befogadó viszonyban hangozhattak 
el olyanná, amely mellérendelt viszonyban hangzik el. (A téma legyen 
semleges.) Pl. valamilyen vélemény megfogalmazása valami szokásról, 
ételről, műsorról. Alárendelt beszélgetőpartnerek: tanár–diák vagy fő-
nök–beosztott (magázódnak, tiszteletadás nyelvi elemei megjelennek, 
kifejtett, pontosabb fogalmazás, szavak megválogatása stb.). Mellérendelt 
viszony: diák a barátjával, férj a feleséggel (tegeződnek, nincs különösebb 
tiszteletkör, utalásszerű, nem kifejtetett, familiáris elemek a szókincsben 
stb.). Jelöljük azokat az elemeket, amelyeket meg kellett változtatnunk.

–  Cseréljük ki az aláhúzott szavakat úgy, hogy jobban illeszkedjen a jele-
nethez! (Olyan nyelvi elemek familiáris beszédben, amelyek sokkal in-
kább a formális stílusra jellemzőek.)
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BESZÉDMÓD

SZEREP SZERINTI
– stílus, szókincs
– köznapi és irodalmi stílus
– nyelvi normák

–  Gyűjtsünk jellemző kifejezéseket a megadott „foglalkozásokhoz” (pl.: ta-
nár, eladó, tévébemondó, meteorológus stb.).

–  Írjuk át saját szavainkkal a szövegeket (pl. tévébemondó műsorok köz-
ti szövege, időjárás-jelentés szövege, sportközvetítés szövege, valami 
olyan kvázi hivatalos felirat, amivel már ilyen idősen is találkozhatnak). 
Húzzuk alá azokat az elemeket, amelyeket másképpen mondanánk.

–  Írjunk rokon értelmű kifejezéseket a megadottakhoz, méghozzá olyano-
kat, amelyek egy iskolai ünnepségen elhangozhatnának.

–  Meséljük el ugyanazt a történetet a szüleinknek, a kistestvérünknek és 
a legjobb barátunknak. Hasonlítsuk össze ezeket: milyen szavakat, ki-
fejezéseket tudunk bennük párba állítani? Milyen egyéb különbségeket 
találunk? Mit mondunk másképpen?

SZEMÉLYES
– stílus, szókincs
– nyelvi normák	

SZÖVEGTÍPUS

Minden szövegtípusnál

– szótári alak
– toldalékos alak
–  hasonló és eltérő végződésű 

szavak gyűjtése, csoportosí-
tása

–  szóösszetételek alkotása és 
részekre bontása

–  azonos hangokból felépülő 
szavak eltérő jelentéssel

–  eltérő hangokból felépült sza-
vak hasonló jelentéssel

„Scrable” játékok: Játszhatjuk betűkkel és nagyobb egységekkel is (mor-
fémákkal). Különböző szabályokkal játszhatjuk aszerint, hogy éppen mit 
szeretnénk gyakoroltatni:
– ki lehet tenni bármilyen szóalakot, megkötés nélkül,
– csak szótári alakot lehet kitenni,
–  először csak (ha körökben játszunk) szótári alakot lehet kitenni, aztán a 

következő körben toldalékolni.

A játékhoz kapcsolódó feladatok lehetnek:
– keressünk azonos alak, de különböző jelentésű elemeket (levél, fog stb.),
–  keressünk olyan szavakat, amelyek különböző betűkből épülnek fel, de 

hasonlóakat jelentenek,
–  keressünk olyan szavakat, amelyek csak egy-egy betűben térnek el egy-

mástól: por – bor, kor – kór stb.,
–  keressük ki a kirakott elemeket a helyesírási szótárban, és ellenőrizzük a 

helyesírásukat,
–  Egészítsük ki minél többféleképpen: B_R, _LM_, L_PK_, T_Z stb. (Eset-

leg ugyanez magánhangzókkal.)
–  Mindenki kap egy szókártyát, keressük meg a párját: a szópárokat úgy 

állítsuk össze, hogy legyenek rokon értelmű párok köztük, és minden 
rokon értelmű párhoz tartozzon ellentétes értelmű pár: bús–szomorú 
és vidám–jókedvű. A négyesek így álljanak össze, majd mutogassák el a 
kártyán levő szót a többieknek, érzékeltetve a rokon értelmű párok eset-
leges jelentésbeli (fokozati) különbségeit.

–  Kétértelmű mondatok megfejtése: Értelmezzük különbözőképpen a 
mondatokat. Írjunk köré történetet. Pl.: Új egerünk van. Vettem néhány 
körtét. Ki sem látszunk a levelekből. Aggódom a manduláim miatt. Stb.

–  Vers kiegészítése: írjuk be a vers sorainak utolsó szavait minden második 
sorba. (Mutassunk példát előtte, hogy hogyan rímel a szöveg.)
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– szövegforma
– bekezdések hossza
– tipográfia

–  Számoljuk meg néhány szövegben, hogy hány mondatból áll egy-egy be-
kezdés. Jelöljük azt a mondatot minden bekezdésben, amelyik a legfon-
tosabb a szöveg megértése szempontjából. Jelöljük azokat a mondatokat 
egy szövegben, amelyek elhagyásával nem veszne el információ a szö-
vegből. Ha elbeszélő szövegről van szó, jelölhetjük az egyes bekezdések 
közötti időbeli viszonyokat is az időkkel kapcsolatban tanultak alapján.

–  Pármunka: A pár mindkét tagja egy szöveg egy-egy részletét elolvassa, 
minden bekezdésből kikeresi a legfontosabb mondatot. Sorban kiírja egy 
papírra, a másik pár ugyanígy tesz. Majd annak a tagnak, aki nem olvas-
ta a szöveg elejét, a vázlat alapján kell elmesélni a szöveg elejét, a másik-
nak meg ugyanígy a szöveg második felét. (Ha sikeresen kiválasztották 
a tételmondatokat a vázlathoz, akkor remélhetőleg lényegi eltérés nem 
lehet az eredetivel. Persze egyszerű, sematikusan felépített szövegekkel 
érdemes dolgozni.)

–  Különböző szövegek különböző tipográfiai megoldásokkal (plakát, szó-
rólap, könyvrészlet, naplórészlet, újság, tévéműsor, receptgyűjtemény, 
használati utasítás – olyan szövegek, amelyekkel már találkoztak). 
Feladat: Válasszuk ki a leghétköznapibb kinézetet, a legmegszokottabb 
formát.

KÖZLŐ

ELBESZÉLÉS
– idői jelentésű	szavak
– helyi viszonyok
– nézőpont
– elbeszélő személye
– eseményeket kifejező szavak
– téma
– altéma

–  Keressük ki azokat a nyelvi elemeket a szövegből, amelyekből megtud-
juk, mikor játszódnak az események!

–  Keressük ki azokat a nyelvi elemeket a szövegből, amelyekből tudjuk, 
hogy hol játszódnak az események! (A „nyelvi elem” kifejezést értsük 
tágan: ne csak szavak, hanem szónál kisebb, illetve nagyobb egységek is 
lehetnek ilyenek.)

–  Ábrázoljuk az elbeszélés cselekményeinek időrendjét egy „időegyene-
sen”.

– Rajzoljunk „térképet” az elbeszéléshez!
–  Keressük ki a szövegből azokat a nyelvi elemeket, amelyekből tudjuk, ki 

meséli el a történetet.
–  Készítsünk táblázatot arról, hogy mit tud és mit nem tud az elbeszélő. 

(Persze csak akkor, ha olvasnak ilyen szövegeket…)
– Meséljük el a történetet valamely szereplő szemszögéből.
–  Készítsünk cselekményvázlatot: az elbeszélés egyes egységeihez soroljuk 

fel az összes eseményt, amely az adott egységben történik, majd húzzuk 
alá azokat az eseményeket, amelynek a későbbiekben következményei 
vannak vagy újból előkerülnek.

–  Egy szöveghez adjunk „alcímeket” minden bekezdéshez. A gyerekek pá-
rosítsák az alcímeket a szöveg megfelelő bekezdéseihez.

–  Alkossanak maguk is alcímeket egy szöveg bekezdéseihez. (Az „alcíme-
ket” formailag is érdemes lehet megkötni: legyen egyszavas – ez esetben 
legjobb, ha a „kulcsszó” lesz a cím. Legyen egy mondatos – ez esetben a 
tételmondat parafrázisa a legjobb.)

– Cselekményvázlat alapján írjunk történetet megadott nézőpontból.
– Megadott „alcímek” (valójában témák) alapján írjunk történetet.
–  Egy történettel kapcsolatos kérdésekre válaszoljunk egy mondattal, egy 

ún. „rövid válasszal”: Pl.: Hol ette meg Piroskát a farkas? 1) Piroskát a 
farkas a nagymama házában ette meg. 2) A nagymama házában.

–  Egy szöveggel kapcsolatos ún. rövid válaszokhoz tegyünk fel a szöveg 
alapján kérdéseket.
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PÁRBESZÉD
– beszélő–hallgató
– beszélőváltás
– mondatfajták
– igaz–hamis állítások
– intonáció
–  szokatlan jelentésű kifejezé-

sek, mondatok
– a szereplőkre utaló kifejezések
–  szereplők nevének helyettesí-

tése
– hiányos mondatok

–  Egy-egy pár kapjon egy szituációt, és egy-egy célt (mit szeretne elérni/
megtudni a beszélgetés során). Szabjuk meg, hogy a párbeszéd folyamán 
a beszélő hány mondatot mondhat, hány mondat után kell átadnia a szót 
a partnerének. (Érdemes egy-egy mondattal kezdeni, mert így rá lehet 
jönni, hogy érdemes kérdéssel zárni a beszédünket.) Majd emelkedjen 
az egy-egy beszélőre jutó mondatok száma: kettő, három stb. A feladatot 
esetleg érdemes szóban és írásban is kipróbálni.

–  Párbeszédekből jelöljük azokat a mondatokat, amelyek előreviszik a pár-
beszédet/húzzuk ki azokat a mondatokat, amelyek nem tesznek hozzá a 
beszélgetés témájához.

–  Töltsük ki kérdésekkel a „lyukas” párbeszédet: írjunk kérdéseket a vála-
szokhoz!

–  Töltsük ki érzelmi töltetű (felkiáltó, óhajtó) mondatokkal a párbeszédet. 
(Hogyan reagálna a beszélő?)

– Pótoljuk a párbeszédekben a megszólításokat!
–  Egy nagyjából kérdés–válasz párokból álló párbeszédben fogalmazzuk 

át a teljes válaszokat rövid válaszokká. Fogalmazzuk meg, mi a furcsa a 
teljes válaszokban.

–  Többszereplős párbeszédekben fogalmazzuk meg a beszédben az egyes 
szereplők álláspontját: Én azt mondtam: … Mi azt mondtuk: … Ti azt 
mondtátok: … Te azt mondtad: …

–  „Meséljük el” a párbeszédet, azaz tegyük függő beszédbe: „Pista reg-
gel azt kérdezte, mit hozott Géza uzsonnára. Géza azt válaszolta, hogy ő 
maga sem tudja, mert az anyukája csomagolta…”

– „Elmesélt” párbeszéd alapján írjuk meg a dialógust.

VÉLEMÉNY
– a véleményalkotó személye
– gyakori nyelvi fordulatok

–  Alakíts át az adott szöveget úgy, hogy kiderüljön belőle, a saját vélemé-
nyedet mondod el! (A kipontozott helyekre egy-egy szó vagy kifejezés 
kerüljön.) Pl.: A hegy … túl nagynak látszott. … nem lett volna szabad el-… túl nagynak látszott. … nem lett volna szabad el- túl nagynak látszott. … nem lett volna szabad el-
indulnunk. … mégis nekivágtunk. … vihar is közeledett. Félő volt, hogy 
elázunk és el is tévedünk. Végül nagy nehezen megérkeztünk. De … 
nem lett volna szabad ezt a kockázatot vállalnunk.

–  Helyettesítsük egy véleményben az aláhúzott kifejezéseket: szerintem, 
úgy hiszem, azt hiszem, úgy láttam, nekem úgy tűnik, azt gondolom stb.

–  Húzzuk ki azokat a kifejezéseket, amelyek nem illenek a szövegbe: 
„Szerintem nagyon nagy és bonyolult a mi családunk. Apukám apukájá-
nak, aki szerintem a nagypapám, 15 testvére volt…”…””

–  Egy adott tárgyról, jelenségről láncszerűen kelljen megnyilatkozni min-
denkinek az osztályban. Minden megszólalónak el kell ismételnie az 
előtte megszólalók véleményét és hozzá kell adnia az eddigiekhez a sa-
játját. Pl.: PISTI: Szerintem ez a labda a mi osztályunké lesz. JÓZSI: Pista 
azt gondolja, hogy ez a labda az osztályunké lesz. Szerintem viszont csak 
kölcsönbe kaptuk. ÁGI: Pisti azt gondolta, hogy ez a labda az osztályun-
ké lesz, Józsi viszont azt mondja, hogy csak kölcsönbe kaptuk. Szerintem 
ez mindegy, én örülök, hogy most itt van ez a labda. Stb.

–  Adott szöveghez válogassuk ki az egyes szereplők által megfogalmazott 
véleményeket. Mondjuk el a véleményt úgy, mintha az adott szereplő 
mondaná, illetve úgy, hogy mi mondjuk. Pl.: – Szerintem ez egy nagyon 
gonosz sárkány – mondta a Királyfi.  A Királyfi szerint ez a sárkány 
nagyon gonosz.
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ÍGÉRET
– az esemény szereplői
– jövőre utalás

–  Mindenki tegyen egy újévi fogadalmat. Vizsgáljuk meg a mondatokat: 
Fogadom, hogy… Ígérem, hogy… stb. Jelöljük egy időegyenesen, hogy 
a fogadalomban levő állítás mikor lesz igaz. (Mindig a kimondás pilla-
natától.)

–  Próbáljunk meg múlt idejű ígéreteket szerkeszteni: milyen fogadal-
mat tettünk múlt évben: Megfogadtam, hogy…, Megígértem, hogy… 
Rajzoljuk rá ezeket is az időegyenesre. Vegyük észre az igekötő szerepét: 
múlt időben kötelező, jelenben kitehető, de nem muszáj, a mellékmondat 
mindig az ígéret kimondásától számított jövő időre vonatkozik, és alakja 
szerint lehet jelen vagy jövő idejű.

–  Válogassuk ki a jól formált ígéreteket! (Felsorolás, amelyben szerepelnek 
a fenti szempontok szerint rosszul formált ígéretek.)

–  Egy szöveghez adjunk meg az egyes szereplők szempontjából ígéreteket 
(amelyeket a cselekmények folyása szerint akár magukban meg is ígér-
hettek): találjuk ki, kinek ígérhette ezeket.

MAGYARÁZAT
– kötőszóhasználat
– ok-okozati viszony

–  Elbeszélő szövegben (legjobb példa talán egy láncmeseszerű szöveg len-
ne) keressük ki az eseményeket, és fogalmazzuk meg egyszerű monda-
tokban őket. Jelöljük be nyilakkal az időbeli sorrendet (ahogyan azt az 
időknél esetleg már előzőleg megtettük). Ezután jelöljük másképp az ok-
okozati sort is. (Ez a láncmese esetében jórészt megegyezik az időbeli 
eseménysorral.) Fogalmazzuk meg, mit fejeznek ki az események közti 
nyilak az egyik és a másik esetben. Gyűjtsük ki azokat a kifejezéseket, 
amelyekkel az oksági viszonyok jelölhetőek: ezért, mert, valami miatt, 
valamilyen okból, valaminek a következtében, valaminek a következmé-
nyeképpen stb. Csinálhatunk ok-okozati viszonyokat kifejező monda-
tokról sémát is: … MERT …, … OKOZTA AZT, HOGy … stb.

–  Kártyán kiosztott eseményeket rendezzünk ok-okozati sorrendbe, és így 
mondjuk el a történetet.

–  Döntsük el egy adott szöveg alapján az ok-okozati viszonyokat kifejezőegy adott szöveg alapján az ok-okozati viszonyokat kifejezőaz ok-okozati viszonyokat kifejező 
állításokról, hogy igazak  
vagy hamisak.

–  Egyszerű szöveghez szövegértési feladatként is adható olyan feladat, 
amelyben az ok-okozati viszonyokat kérjük rekonstruálni: „X azért ment 
el, mert y”, „Z történt, és emiatt W”. (Használhatjuk az eddig már megis-
mert mondatsémákat.)

–  Egészítsük ki a mondatokat úgy, hogy igazak legyenek egy adott szöveg 
alapján: „X elment, … y szomorú volt.” Majd keressünk minél több oda-
illő elemet.

–  Kérdezzünk rá egy eseménysor minél több elemére! (Ebből azt is észreve-
hetjük, hogy míg az idői vagy helybeli körülményekre egy adott szöveg 
ismerete alapján sokszor könnyű egyszeri és egyértelmű választ adni, 
addig a „Miért?” kérdés nagyon sok mindennel kapcsolatban feltehető és 
újabb „Miért?”-eket szül.)

–  Válaszoljunk egy szöveg alapján a „Miért?”-es kérdésekre egy teljes mon-
dattal és egy-egy szókapcsolattal. Pl.: Miért ment el vándorútra? 1) Azért, 
mert meg akarta találni a szerencséjét. 2) A nyughatatlansága miatt. 
(Szövegértési gyakorlatnak adható.)
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
– utalás a befogadóra
– felszólítások
– idő
–  a cselekvések valóságos és 

szükséges sorrendje
–  gyakori nyelvi fordulatok, 

kifejezések

– Használati utasítások és tárgyak (képeinek) párosítása.
–  Keressük meg a hibákat a néhány elemében elrontott használati utasí-

tásban. Javítsuk is ki őket! Pl.: Kedves Vásárló! helyett Kedves Juli!, vagy 
rossz tagolás, vagy rossz sorrend az utasításelemek között stb.

–  Alakítsuk át a használati utasítás igéit: feltételes módúba, maradjon fel-
szólító, de építsünk közé óhajtást kifejező vagy akár udvariassági ele-
meket, tegyük jövő időbe vagy múltba. Milyen más szövegre, mire fog 
hasonlítani? (Ennek alapján talán azt is megfogalmazhatjuk, hogy mi-
lyennek kell lenni a használati utasítás igéinek.)

–  Más szövegtípusok formai átalakítása: mondókák, rövid elbeszélések 
használati utasítássá tétele: „Ez menjen el vadászni, ez lője meg, ez vigye 
haza” stb.

–  A használati utasítás elemeinek sorrendje összekeveredett. Állítsuk hely-
re a helyes sorrendet – akár úgy, hogy legyen ott a tárgy, és lehessen 
kipróbálni.

RECEPT
– felsorolás
– cselekvéssorozatok
– E/2. és T/1. személy
– gyakori nyelvi fordulatok
– tanácsok

–  Rendezzük sorba az összekeveredett receptrészleteket! A recept melyik 
része az, ahol összekeveredhet az elemek sorrendje, és melyik az, ame-
lyikben nem?

–  Készítsünk receptet (valamilyen létező vagy elképzelt étel, ital receptjét).
–  Mi a furcsa a receptekben? (Szám és személy ne a szokásos T/1. vagy E/2. 

legyen.)
–  Húzzuk alá azokat a kifejezéseket, amelyek több receptben is hasonlóan 

fordulnak elő!
– Felsorolt események alapján 1) írjuk történetet, 2) írjunk receptet.
–  Rendszerezzük, milyen mértékegységek vannak! Fő szempont: ponto-

san adja meg a mennyiséget/nem adja meg pontosan a mennyiséget.
–  Próbáljunk ki egy receptet! Az elkészítés után írjunk hasznos tanácsokat 

a tapasztalataink alapján!
– Írjunk „receptet” valamely általunk jól ismert dolog használatához!

LEÍRÁS
– jellemzők
– logikai viszonyok (tér, idő)
– toldalékolás

–  Írjunk le úgy különböző tárgyakat, képeket, hogy 1) a színeit, 2) a formá-
ját, 3) a tapintását, 4) az ízét/szagát, 5) az állagát emeljük ki a leírásban.

– Írjunk le egy képet valamely pontból kiindulva.
–  Írjuk le az olvasottakban szereplőket úgy, ahogyan elképzeljük őket.  

(A többiek kitalálhatják, kiről van szó.)

JELLEMZÉS
– tulajdonságok
– viselkedés
– viszony

–  Jellemezzük az olvasottakban szereplőket a sémák segítségével:  
X VALAMILyEN, X VALAHOGyAN VISELKEDIK, X SZOKOTT VALA-
MIT  CSINÁLNI, X OLyAN, MINT, X VALAMILyEN VISZONyBAN  
VAN y-NAL, X RENDSZERINT, X MINDIG, X RITKÁN, X SOHA (a jellem-
zések alapján kelljen kitalálni a többieknek, hogy kiről/miről van szó).

–  Húzzuk alá a szövegben azokat a mondatokat, szavakat, amelyekből el 
tudjuk képzelni, hogy az adott személy, tárgy stb. milyen.

KOMMUNIKATÍV KAPCSOLATOT ÁPOLÓ

KÖSZÖNÉS
– gyakori nyelvi fordulatok

–  Találjuk ki, hogyan köszönnénk a tárgyaknak! Képeken lehet: reggeliző 
bögre, iskolatáska, a Hold, egy villanykörte (lámpa), egy játékfigura, ágy. 
A köszönéssekkel egy napot „járjunk be”.

–  Találjuk ki a rajzokról, milyen köszönéseket mondhattak a szereplők! 
(Pl.: kézfogás, integetés, puszi, vállveregetés, bólintás stb.)

MEGSZÓLÍTÁS
– gyakori nyelvi fordulatok

–  Szólítsuk meg a képen látható figurákat (lehetnek az éppen olvasott szö-
vegből stb.), vagy osszuk ki az osztály tagjainak kártyán a figurákat, ne-
kik a figura tulajdonságai szerint kell viselkedni, és így szólítsák meg 
egymást.

– Párosítsuk a megszólításokat a szereplőkkel: ki mondhatná kinek?
–  Írjunk „varázsigéket” a különböző tárgyakhoz. („Tükröm-tükröm, 

mondd meg nékem…”)
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KÖSZÖNTÉS
– gyakori nyelvi fordulatok

–  Szerkesszünk képeslapot a megfelelő ünnepekhez: rajzoljuk meg és ter-
vezzünk hozzá feliratot!

–  Készítsünk olyan naptárat, amelyben a nevezetes napok, ünnepek meg-
nevezése helyett néhány köszöntő formula áll. Ez lehet az osztály közös 
naptára is, amiben minden gyerek születésnapja fel van jegyezve stb.

–  Írjunk minél több köszönést és köszöntést a rajzokhoz. A rajzokon: meg-
húzzák valakinek a fülét, koccintanak, puszilkodnak, kezet fognak, in-
tegetnek, kacsintanak, biccentenek stb.

BEFOLYÁSOLÓ

ÉRVELÉS
– kötőszóhasználat
– gyakori nyelvi fordulatok

–  Egy szöveg alapján (amelyben valamely nézeteltérés van) gyűjtsük ki, 
hogy ki kivel ért egyet. Tegyük fel az alapkérdést, amelyre különböző 
választ adnak a vitázó felek. Fogalmazzuk meg egy-egy mondattal az 
egyes szereplők álláspontját (X azt állítja, hogy A. y azt állítja, hogy B. 
– ezeket sémákként is megadhatjuk). Írjuk az álláspontok alá, hogy ki 
mivel támogatja. [Ezt egy hierarchikus ábrában is elképzelhetjük: leg-
felül van a vita tárgyát képező kérdés, ebből ágazik min. két álláspont 
(két lehetséges válasz a kérdésre), és ezekből egyenként különböző alátá-
masztó körülményeket leíró mondatok (ezek az érvek).]

–  Foglaljuk össze az álláspontot és egy-két alátámasztó érvet egy mondat-
ba. (X igaz, MERT y. X-et ALÁTÁMASZTJA, HOGy… stb.) Ezeket a mon-
datsémákat előre is megadhatjuk.

– Tagadjuk az álláspontokat, és ahhoz keressünk érveket.

VITA
– érvek

–  Adjunk egy vitás kérdést. A gyerekek alakítsanak ki álláspontokat, az 
egyes álláspontokhoz készítsünk el előre érveket. A gyerekek válogassák 
ki az érvek közül az ő álláspontjukat alátámasztókat. Írjanak még néhá-
nyat maguk is. Az álláspontokat és az érveket az egyszerűség kedvéért 
érdemes egységes nyelvi sémákban megfogalmazni. Az ellentétes állás-
pontok melletti érveket szembesítsék: hangozzék el egy érv az egyik ál-
láspont mellett, majd a másik álláspont melletti érvek sorából hangozzék 
el az, amelyik az előbbinek az ellenkezőjét állítja.

–  Nyelvi megformálás (az előbbi sémák) alapján válogassák szét az érvelő 
jellegű mondatokat, az álláspontot kifejező mondatokat és az egyéb, nem 
szorosan az érveléshez tartozó mondatokat egy párbeszédből.

KÖVETKEZTETÉS
– logikai viszonyok
– gyakori nyelvi fordulatok

–  Jelöljük meg azokat a mondatokat, amelyek igazak (lehet egy szöveg 
alapján is). 
Pl.: Ha X, akkor y. Ha nem X, akkor y. Ha X, akkor nem y.

–  Írjunk igaz állításokat az alábbi sémákban: HA …, AKKOR/AMIKOR…, 
AKKOR…, AMENNyIBEN …, AKKOR… AKKOR …, HA…

–  Fogalmazzuk át az állításokat a minta szerint: Ha esik, akkor fúj. → 
Akkor fúj, ha esik. Nézzük meg, ugyanazt jelentik-e az átalakított mon-
datok, mint az eredetiek. (Igen.)

–  Fogalmazzuk át a mondatokat a minta szerint. Ha esik, akkor fúj. → Ha 
fúj, akkor esik. Nézzük meg, ugyanazt jelentik-e az átalakított monda-
tok, mint az eredetiek. (Nem.)

–  Mindegyik logikai feladatot jó lenne szöveghez, illetve szituációhoz köt-
ni, mert egyébként nagyon absztrakt a mondatok jelentésére, illetve iga-
zságára hivatkozni!

TANÁCS
– gyakori nyelvi fordulatok
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REKLÁM
– hiányos mondatok

–  Párosítsuk a jelszavakból, reklámokból, szlogenekből ismert rövid, hi-
ányos mondatokat a teljes kifejtésekkel. (Az a baj, hogy ezek többnyire 
nem magyarul vannak…) Pl.:

– Magyarázzuk meg a reklámok alapján a szlogeneket.
– Pótoljuk a reklámokból vett hiányos mondatok hiányzó részeit.
– Csináljunk rövid szlogent a mondatokból!

SZÖVEGKOHERENCIA

KOMMUNIKÁCIÓS CÉL
– meghatározása

– Játsszuk el a párbeszédet a megadott cél alapján.
–  Adjuk meg az egyes beszélők céljait az olvasott/hallott párbeszéd alapján.
–  Párosítsuk az általános célmegjelöléseket a párbeszédekhez, és adjuk meg 

a konkrét célt. (Általános célok lehetnek: meggyőzni a másikat, bemutat-
ni valamit, valamit a másik tudomására hozni, leírni valamit, elmesélni 
valamit, jó kedvre deríteni valakit, megóvni valakit valamitől stb.)

TÉMA
–  megfelel-e a kommunikációs 

célnak
–  megfelel-e a kommunikáció 

körülményeinek
– a cím és a téma viszonya
–  szavak, mondatok, amelyeket 

csak írásban vagy csak szóban 
használunk	

–  Jelöljük meg a beszélgetés témáját kisebb és nagyobb szövegegységen-
ként egy-egy mondattal.

–  Tegyünk fel egy-egy kérdést minden szövegegységhez, amelyre az adott 
rész választ ad.

–  Különböző informális és formális szituációkhoz válasszunk ki a meg-
adott beszélgetéstémák közül olyanokat, amelyek előjöhetnek egy olyan 
helyzetben. Indokoljuk meg, hogy amely téma nem jöhet elő, az miért 
nem jöhet elő.

– Adjunk címet különböző szövegeknek.
– Jósoljunk a címekből a tartalomra vonatkozóan.
– Párosítsuk a megadott címeket a megadott szövegekhez.

A KÖZLEMÉNY TECHNIKAI JELLEMZŐI

HELYESÍRÁS
– betűrend
–  magánhangzók (hosszú–rö-

vid, eltérő hangok)
– mássalhangzók
– szótagolás
– kiejtés és íráskép írásban
– kis- és nagybetű írása
–  mondatközi és mondatvégi 

írásjelek

–  Válasszuk ki a sorból a kakukktojást, és írjuk le helyesen. (Olyan példák, 
amelyekben egy magánhangzó hosszúságában tér el a többitől. Elsőként 
legyenek olyan példák, amelyek a kiejtésben is különböznek, utána le-
hetséges olyat is adni, ahol a kiejtés egyforma, de különbözőképpen kell 
írni.)

–  Pótoljuk a szavakból a hiányzó mássalhangzókat minél többféleképpen. 
Pl.: a_ _a, _e_ _e_ _, i _ _ i _, o _ _ ó

–  Állítsuk össze a megadott szótagokat minél többféleképpen. (Minél töb-
bet használjunk fel közülük.)

–  Tapsoljuk el a szavakat, mondatokat. (Minden szótag, azaz minden ma-
gánhangzó egy tapsolás – a ritmus egyelőre nem számít. Ritmikus szö-
vegnél a ritmust is lehet tapsolni. Lehet akár ismert dalokat is énekelni 
+ tapsolni.)

– Válasszuk el a megadott szavakat!
–  Húzzuk alá azokat a szavakat, amelyeket másképp ejtünk, mint ahogyan 

mondtuk őket.
–  Játsszunk ország–várost! (Utána ellenőrizzük a szótárban/a térképen, 

hogy hogyan kell írni a tulajdonneveket.) Vessük össze, mit kell nagy és 
mit kicsi kezdőbetűvel írni.

– Töltsön ki mindenki egy adatlapot! (Nevek, cím, állampolgárság stb.)
–  Felolvasott szöveg alapján írásban pótoljuk a mondatvégi írásjeleket  

a szövegben!
–  Felolvasott szöveg alapján írásban pótoljuk a mondatközi írásjeleket  

a szövegben!
–  Keressük ki egy szövegből az összes olyan szót, amely elé vesszőt tet-

tünk. Csoportosítsuk ezeket. Ezután keressük ki ezen szavaknak azon 
előfordulásait, ahol nincs előttük vessző.
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HELYESEJTÉS
– betűrend
– magánhangzók
– mássalhangzók
– szótagolás
–  kiejtés-íráskép olvasás, illetve 

beszéd alkalmával

MIMIKA, GESZTUS, 
TEKINTET, TESTTARTÁS

–  Ismerjük fel az arcokról, hogy mit mondhatnak, mire gondolhatnak, mit 
érezhetnek. (Néhány jellegzetes és egyértelmű arckifejezés: kérdő tekin-
tet, rosszalló tekintet, örülő tekintet, elégedett mosoly, félős tekintet, kö-
zönyös tekintet stb.)

–  Játszzuk el az arcunkkal a megadott érzéseket, állapotokat. Találjunk ki 
egy szituációt hozzá, és azt is játsszuk el.

–  Ismerjük fel a rajzokról, hogy mit mondhatnak, mire gondolhatnak, mi-
lyen helyzetben lehetnek a szereplők. (Néhány jellegzetes testtartás.)

–  Párban: a pár egyik tagja mondjon egy olyan mondatot, amely a párját 
valószínűleg valahogyan érinti, a pár csak gesztussal, mimikával vála-
szolhat a kijelentésre. (Pl.: Szeretnék neked sütni almatortát. Mit szólnál 
hozzá? → Mosoly, helyeslés vagy elutasítás. Stb.)

–  Rajzoljunk versekhez arcokat, amelyeken tükröződnek a versben foglalt 
gondolatok. (Ha vannak olyan versszövegek, amelyek alapján valami-
lyen érzelmet, jellemző állapotot el lehet jól képzelni.)

–  Nézzünk meg pár percnyi részletet egy némafilmből vagy halkítsunk le 
egy szappanoperát (lényeg: olyan film legyen, amelyen az arcjáték meg-
lehetősen sematikus és jellegzetes). Találjuk ki, hogy miről szólhatott a 
látott jelenet.

–  Húzzon egy-egy ember egy-egy szituációt; ezt ne mutassák meg a töb-
bieknek. Játsszák el némán, hangok nélkül. A többiek találják ki, miről 
szólhatott az adott jelenet. Mit szólnál hozzá? → Mosoly, helyeslés vagy 
elutasítás. Stb.)

KULTURÁLIS EMBLÉMÁK –  „Olvassuk el” a képeket! Pl.: Két ember és köztük egy szív. Egy-egy em-
ber egy-egy zászlóval kezet fog. Valaki a nyakában kereszttel a templom-
ba igyekszik. Valakit megkoronáznak. Valaki az olimpiai 5 karika alatt 
felemeli a kezét. Stb. Keressük meg azokat a jeleket, ábrákat a rajzokon, 
amelyek nagyban megkönnyítették a helyzet azonosítását!

–  Egyes szimbolikus ábrákhoz pókhálóábraszerűen írjuk fel, mi mindent 
jelentenek, hívnak elő a képek.

– Térképen ragasszuk rá az egyes országokra a zászlóikat.
– Rajzoljuk le a naptárba az egyes ünnepek jellemző szimbólumait.



V. FEJEZET

fejlesztő értéKelés
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Az értékelés a szó eredeti jelentése szerint értékkeresés. Megfigyelem, megragadom, megfogalmazom, hogy a 
gyerek most, amikor értékelem a teljesítményét, mire képes, mit tud. (Tehát nem azt, hogy mit nem tud, mire 
nem képes.) Erre a diagnózisra, jelenlegi állapotának minél pontosabb leírására építem a következő neki fontos 
tevékenységeket, az ő fejlődéséhez szükséges következő nehézségű feladatot.

Az értékelés viszonyítás is. Viszonyítani a gyerek korábbi teljesítményéhez célszerű. Ezért a negyedik (hato-
dik) évfolyam végére – és nem évente – határoz meg a program tanterve  követelményeket, és ezeket a fejlesztés 
várható eredményeinek nevezi. Nem követelünk, hanem támogatjuk a fejlődést, és tudjuk, hogy ezek az ered-
mények nagy valószínűséggel várhatóak. A gyereknek pedig négy évnyi ideje van elérni ezeket a szinteket.

Nem mások által fogalmazott panelszöveget választunk, egészítünk ki, hanem az értékelést magunk fo-
galmazzuk. A saját szöveg megfogalmazása közben kifejtett szellemi erőfeszítés gyümölcsöző: az értékelés 
után sokkal pontosabban tudjuk, melyik gyereknek mire van szüksége. (Az úgynevezett „központi” mérések 
feladatsorait egy-egy gyereknek, gyerekcsoportnak akkor – tehát különböző időben, nem egyszerre – érdemes 
odaadni, amikor úgy gondoljuk, képesek azt megoldani.)

Az 1–3. osztályosok árnyalt, diagnosztikus értékeléséhez szempontokat javaslunk. A negyedikesek árnyalt 
minősítésére alkalmas feladatsorokat az adatbank, használatukhoz útmutatást ez a fejezet kínál.
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szempontok az árnyalt szöveges értékeléshez 
az 1–3. évfolyamon

Kereszty zsuzsA

Tevékenység Mikor vált 
képessé rá?

Hallási figyelem 
(Hang a térben, Zenedoboz, Csörgősipka)

– Csukott szemmel megtalálja a hangforrást (dob, csengő).

Akusztikus alak–háttér megkülönböztetés
(Hang a térben; Több zenedoboz; Több csörgősipka)

– Több, egyszerre szóló hangforrás közül kiválasztja a megfelelőt. 

Hallási differenciálás
(Ismert felületeken keltett, gyakran hallott zörejek)

–  Különböző felületeken (üveg, fa, papír, kárpit stb.) kopogással keltett hang alapján a 
felültek érintkezésekor keletkezett zörejeket megkülönbözteti.

–  A különböző felületeket akkor is megnevezi, ha a zörejt kaparással, ütéssel, simítással 
idézzük elő.

–  Azt is megmondja, hogy milyen felületen, hol, milyen módon keletkezett a zörej. (Pél-
dául: „két kanalt ütöttek össze, itt, az osztályban” vagy „az üvegajtón kopog valaki, 
kint, a folyosón”.)

Hallási differenciálás szeriális nehezítéssel
(Ismert felületeken keltett, gyakran hallott zörejsorozat)

–  Különböző felületeken előidézett zörejeket hallva a felületeket megfelelő sorrendben 
idézi fel 2–7 elemű sorozat esetében (jelöljük a sorozat elemeinek a számát).

Hallási differenciálás alak–háttér nehezítéssel
(Ismert felületeken keltett, ismert zörejek egyszerre)

–  Különböző felületeken különböző módon előidézett zörejeket egy időben hallva a  kü-
lönböző felületeket megnevezi. (Például: papírt simítunk és két kanalat ütünk össze, 
majd azt kérdezzük, hogy „Mi van a kezemben?” A gyerek megnevezi a papírt és a 
kanalat.)

–  Különböző felületeken különböző módon előidézett  zörejeket egy időben hallva a  kü-
lönböző felületeket és a zörejkeltés módját is megnevezi. (A fenti esetben a papírt és a 
simítást, a kanalakat és az összeverés mozzanatát is megnevezi.)

Hallási differenciálás beszédhangokkal
(Tikk-takk-bumm játék)

–  Adott magánhangzót jelölő betűhöz megfelelő hangot kapcsol (itt fontos jelölnünk, 
hogy mely betűkhöz kapcsolja a megfelelő hangot).

–  Adott magánhangzóval kezdődő szót/szavakat talál (itt jelöljük, hogy egy-két vagy 
több szót talál).

–  Adott magánhangzóval végződő szót/szavakat talál (itt jelöljük, hogy egy-két vagy 
több szót talál).

–  Adott hanggal olyan szót talál, amelynek a belsejében helyezkedik el a hang.
(Színes hangok, Kezdő hang, utolsó hang, Mi van benne? Teljes hanganalízis
Tapintható hangok)

– 1–16 színt megnevez (jelöljük, hogy mely színeket nevezi meg).
– Ismert színt jelölő szó első hangját leválasztja.
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– Ismert színt jelölő szó utolsó hangját leválasztja.
– Ismert színt jelölő szóban adott hangot felismer.
– Ismert színt jelölő szóban felismeri egy adott hang sorrendi helyét. 

Magánhangzók akusztikus megkülönböztetése
(Magánhangzók akusztikus megkülönböztetése) 

–  Adott magánhangzó ejtése után az ajakállás formáját utánozza, és kiejti a magánhang-
zót (itt jelöljük, hogy mely magánhangzókat ejti ki).

–  Megmutatja és elmondja, hogy az  Ú–Ó betűpár ejtésekor miben különbözik az aja-
kállás (valamennyi betűpárral kipróbáljuk: a–á, e–é, o–ó, u–ú, ö–ő, ü–ű, o–u, ó–ú, o–ö, 
ó–ő, u–ü, ú–ű, ö–ü, ő–ű)

–  Megmutatja és elmondja, hogy az  Ú–Ó betűpár ejtésekor miben hasonló az ajakállás 
(valamennyi betűpárral kipróbáljuk: a–á, e–é, o–ó, u–ú, ö–ő, ü–ű, o–u, ó–ú, o–ö, ó–ő, 
u–ü, ú–ű, ö–ü, ő–ű)

–  Megmutatja és elmondja, hogy az  Ú–U betűpár ejtésekor miben különbözik az ejtés 
időtartama (valamennyi betűpárral kipróbáljuk: a–á, e–é, o–ó, u–ú, ö–ő, ü–ű, o–u, ó–ú, 
o–ö, ó–ő, u–ü, ú–ű, ö–ü, ő–ű).

– Magánhangzók esetében mutatja és mondja, hogy „morog a torkunk”.

Mássalhangzók akusztikus megkülönböztetése
(Mássalhangzók akusztikus megkülönböztetése, d, e és g gyakorlat)

–  A hangpárok – b–p, d–t, g–k, v–f, z–sz, zs–s, gy–ty – esetében kipróbálja és megmond-
ja, hogy „morog-e a torkunk” vagy nem. (Feljegyezzük, hogy mely hangpár zöngés-
zöngétlen voltát tudja megkülönböztetni.)

–  A képzés helye szerint eltérő hangpárokat – ny–ly, gy–ly, ty–ly, ty–ny, ny–n, gy–j, 
s–sz, zs–z – tisztán megkülönböztetve ejti. (Feljegyezzük, hogy mely hangpárokat  
ejt tisztán.)

–  A képzési mozzanatban eltérő hangpárokat – sz–c, s–cs, gy–g, gy–d, cs–t – tisztán 
megkülönböztetve ejti. (Feljegyezzük, hogy mely hangpárokat ejt tisztán.)

–  Adott mássalhangzót jelölő betűhöz meghatározott hangot kapcsol (itt fontos jelöl-
nünk, hogy mely betűkhöz kapcsolja a megfelelő hangot).

–  Adott mássalhangzóval kezdődő szót/szavakat talál (itt jelöljük, hogy egy-két vagy 
több szót talál).

–  Adott mássalhangzóval végződő szót/szavakat talál (itt jelöljük, hogy egy-két vagy 
több szót talál).

– Adott szóban felismeri adott mássalhangzó sorrendi helyét. 

Hallási emlékezet
(Bevásárlólista, Pókfonal játék)

–  1–30 többször ismételt szót a megfelelő sorrendben mond vissza. (Feljegyezzük a meg-
felelő sorrendben visszamondott szavak számát.)

Formafelismerés/Betűfelismerés
(Kétkezes tárgyfelismerés, Ügyi boci)

– Jelentősen eltérő formájú tárgyakat tapintással felismer.
– Hasonló formájú tárgyakat tapintás alapján elkülönít.
–  Zsinórból vagy más anyagból formált különböző alakzatokat, betűket is pontosan vé-

gigjár; a betűt megnevezi.
– Adott betű elképzelt körvonalait minta nélkül, belső kép alapján kijárja.

Vizuális alak–háttér felismerés
(Mi változott? Differix)

– Egymástól több lényeges jegyben különböző alakzatot megkülönböztet.
– Egymástól jelentéktelen vonásokban különböző alakzatokat megkülönböztet.
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Szövegértés
a) Az írott szöveg megértése
–  Magánhangzóval kezdődő 3-4 betűs szavakat elolvas, a szó jelentését mozgással, szino-

nimával, rajzzal vagy más módon értelmezi.
–  Mássalhangzóval kezdődő 3-4 betűs szavakat elolvas, a szó jelentését mozgással, szino-

nimával, rajzzal vagy más módon értelmezi.
– 3-4 betűből álló szavakban adott betűt pótol.
– 3-4 betűből szavakat alkot.
–  Szókapcsolatokat némán elolvas, jelentésüket mozgással, rajzzal, szinonim szókapcso-

lattal vagy más módon értelmezi.
–  3-5 szóból álló rövid mondatokat elolvas. Jelentésüket mozgással, rajzzal, szinonim szó-

kapcsolattal vagy más módon értelmezi.
– Rövid mondatba szóhalmazból megfelelő szót illeszt.
– Megtalálja a mondatban a felesleges szót; javítja a mondatot.
–  6–9 éves gyerekeknek ajánlott  könyvekből ………… terjedelmű szöveget képes némán 

végigolvasni, a szöveg tartalmára vonatkozó egyszerű kérdésekre (például: Kiről vagy 
miről szól? Ki mit csinál? Mikor teszi?) válaszol.

–  Egy oldalnyi szövegből, a szöveg használatával kiválasztja a szereplőket és a történése-
ket, megnevezi az események helyét, idejét.

–  Egy oldalnyi szövegben megtalálja a szövegben az egyszerű (mélyebb értelmezés nél-
kül is felismerhető) összefüggéseket; megfogalmazza saját viszonyát a szereplőkhöz, 
eseményekhez (szereti/nem szereti, tetszik/nem tetszik neki); megállapítására magya-
rázatot ad.

– A szövegnek megfelelően sorba rendez 3-4 főbb eseményt.
– A szöveg alapján felismer, kérdésekre válaszoló szövegrészt megtalál a szövegben.
– Rövid címet ad többsoros bekezdésnek. Megtalál címhez tartozó szövegrészt.
– Megmagyarázza a szöveg és a cím kapcsolatát.
– Párbeszédben megkülönbözteti a szereplők mondatait.
–  … mondatból álló szöveget felkészülés után folyamatosan, pontosságra törekedve felol-

vas. Érzékelteti a mondathatárokat, olvasása a szöveget ismerők számára érthető.
–  Olvasástechnikai hibáinak konkrét feljegyzése (például: elakadás, újrakezdés, szóvé-

geken mást olvas, mely betűt téveszti, hanglejtési hibák, kiejtéstől eltérő hangkapcsola-
tok hibás kiejtése).

 b) Beszédértés
– Szóban elhangzó 8-10 szóból álló mondatot képes megismételni.
–  Szóban elhangzó mondathoz kapcsolódó mondatot tud mondani. Elismétli egybefüg-

gően a két mondatot.
–  3-4 mondatból álló, egyszerű tartalmú szóbeli üzenetet megért és hiánytalanul továbbít.
– A szóban elhangzó utasítások megértését azok pontos teljesítésével jelzi.
– Szóban elhangzó mese, rövid szöveg tartalmára utaló kérdésekre válaszol.
– Szóban elhangzó mese, történet tartalmát elmondja.

Szóbeli szövegalkotás, beszédbátorság, a véleményalkotás bátorsága
– Valamennyi beszédhangot tisztán ejti.
–  Kívánságait, szándékait, élményeit, érzéseit, gondolatait, véleményét hozzá érzelmileg 

közel álló társnak, ill. felnőttnek páros helyzetben kérdésre/kérdés nélkül is megfogal-
mazza.

–  Kívánságait, szándékait, élményeit, érzéseit, gondolatait, véleményét csoporthelyzet-
ben is kérdésre, ill. kérdés nélkül is önállóan megfogalmazza;

– ………… soros mondókát, verset páros helyzetben pontosan mond el.
– ………… soros mondókát, verset csoporthelyzetben is szöveghűen mond el.
–  A tanult verseket, szövegrészeket helyes artikulációval, megfelelő tempóban, hangerő-

vel, hanglejtéssel, szünettartással mondja el.
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– Két mondatot úgy alakít át, hogy azok kapcsolódjanak egymáshoz.
– Képről vagy adott témáról két-három összefüggő mondatot mond.
– Képről 4-6 mondatos szöveget (mesét, történetet) alkot.
– Ismert történet számára lényeges elemeit felidézi.
– Ismert történet valamennyi lényeges elemét megfelelő sorrendben felidézi.
–  Mesék, történetek vagy olvasmányok szövegrészletének tartalmát összefüggő monda-

tokkal elmeséli.
–  Személyesen átélt vagy megfigyelt eseményekről mások számára érthető módon beszá-

mol.
– Megkezdett mesét vagy történetet folytat, kiegészít.
–  Ismert mesét vagy történetet adott szempont szerint átalakít (pl. valamelyik szereplő 

tulajdonságának, valamelyik eseménynek, helyszínnek a megváltoztatásával).
–  Ismert mesét vagy történetet az események adott pontjától kezdve másképp folytat, 

illetve másképpen fejez be.
– Általa kitalált történetet más számára érthetően elmond.
– Dramatikus játékban részt vesz.
– Dramatikus játékban szerepét átélve vesz részt.
– Dramatikus játékban szövegét megfelelő intonációval mondja.
– Dramatikus játékban szerepcserére is képes.
–  Gyakorló helyzetben a napszaknak és a köznapi protokollnak megfelelően köszön, 

megszólít, kérdez és tájékoztat. 
–  Spontán helyzetben a napszaknak és a köznapi protokollnak megfelelően köszön, 

megszólít, kérdez és tájékoztat. 
– A társalgásban kapcsolódik a mások által elmondottakhoz.
– A társalgásban követi a beszélgetés folyamatát és kapcsolódik a témához.

Az írás funkcionális használata/Írásbeli szövegalkotás 
– Belső képeit térben – például agyagból, gyurmából – megformálja.
– Belső képeit síkban – például festéssel, rajzzal – megformálja.
– Saját nevét emlékezetből hibátlanul leírja.
– Szavakat, szókapcsolatokat betűkihagyás, betűcsere, betűbetoldás nélkül másol.
– Szavakat, szókapcsolatokat leír tollbamondás után.
– Szavakat, szókapcsolatokat leír emlékezetből.
–  Szavakkal, szókapcsolatokkal kapcsolatos helyesírási feladatokat megold (pl. betűrend-

ben, szótagszámuk szerint elrendezve, időrendi sorrendben leírja őket).
– Mondatokat másol, leír tollbamondás után, emlékezetből.
– Mondatokat kibővít, átír adott szempont szerint.
– Megadott szavakból mondatot alkot.
– Adott szó vagy szavak helyét megkeresi  egy megadott mondatban.
– Adott kérdések segítségével kibővíti a mondatot.
– 3-4 adott szó felhasználásával 2-3 összefüggő mondatot alkot.
– Egy megadott mondat helyét megtalálja 3-4 mondatból álló egyszerű szövegben. 
– Kérdésekhez válaszokat fogalmaz.
– Kijelentéseket kérdésekké alakít.
– Rövid párbeszéd hiányzó mondatát megtalálja, leírja.
–  Saját élményt, gondolatot betűkkel, tekintet nélkül a helyesírásra,  más számára érthe-

tően leír.
–  Megszokta, hogy élményeit, gondolatait betűkkel, tekintet nélkül a helyesírásra, más 

számára érthetően leírja.
– Üzenetet más számára érthetően ír.
– Írását a tanító kezdeményezésére, segítségével javítja.
– Ha bizonytalan, megkérdezi, hogy írásában mi a javítandó.
– Írását írásminta vagy helyesírási szótár segítségével alkalmanként maga is javítja.
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Nyelvi tapasztalatszerzés

Helyzetek megfigyelése
– Térképszerű ábrákon meghatározza X helyét y-hoz képest.
– Általa jól ismert helyet szóban leír.
– Egyszerű helyzetekhez párbeszédet társít.
– Elbeszélő szöveg eseményeit időegyenesen bejelöli. 
– Párbeszéd rossz sorrendjét helyreállítja.

Közlő és befogadó közti viszony:	Pótolja a párbeszédből kihagyott igeragokat.
Azonos történetet különböző befogadónak (szülő, barát, tanító stb.) elmesél.
Szövegeket saját szavaival „átír”.
Beszédmód: Megszólítás, kérés, köszönetnyilvánítás, tudakozódás módját konkrét helyzetek-
ben felismeri.
Megszólítás, kérés, köszönetnyilvánítás, tudakozódás módját szimulációs gyakorlatokban 
eljátssza.
    
Szövegtípus kiválasztása
Scrabble játékokban a szavak szótári és toldalékos alakját felismeri.
Közlő szövegből kikeresi a helyet, időt jelölő nyelvi elemeket.
Azonos történetet különböző szereplők szemszögéből elmesél.
Párbeszédből hiányzó megszólítást pótol. 
Párbeszédben jelöli azokat a mondatokat, amelyek előreviszik a párbeszédet.
Szöveget úgy alakít át, hogy saját véleménye kiderüljön belőle.
Adott szövegből kiválogatja az egyes szereplők által  megfogalmazott véleményeket.
Magyarázat: Elbeszélő szövegből kikeresi az eseményeket; felismeri az oksági viszonyokat.
Használati utasítás elrontott sorrendben lévő elemeit helyes sorrendbe helyezi.
Számára jól ismert dologhoz receptet ír. 
Számára jól ismert tényeket valamely pontból kiindulva leír.
Felismeri azokat a mondatokat, szavakat, amelyekből kitűnik, hogy adott szereplőt mi jellemez.
Nézeteltérést tartalmazó szövegből kigyűjti, ki kivel ért egyet; érvel saját álláspontja mellett. 
Vitás kérdésekben megfogalmazza saját álláspontját. 
Általa jól ismert tevékenységekhez tanácsokat fogalmaz.

Verbális közlés
Szövegkoherencia:	Megadott cél alapján eljátszik egy párbeszédet.
Különböző szövegeknek címet ad. 
Címekből megjósolja a tartalmat. 
A szöveg technikai jellemzői: Beszédet kísérő arckifejezésekből felismeri, hogy mit gondolhatott 
a  beszélő. 
Szimbolikus ábrák jelentését megfejti.
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útmutató a fejlesztő értékelés 
eszközrendszerének használatához

felvégi emese

A MÉRÉS SZEREPE A TANULÁSI EREDMÉNYEK KÖVETÉSÉBEN

A nemzetközi és a hazai gyakorlatban is egyre gyakrabban alkalmaznak hiteles és megbízható mérőeszközö-
ket használó sztenderdizált teszteket, mint például a jelenlegi Országos Kompetenciamérés (OKM), a korábbi 
Monitor vizsgálatok vagy a PIRLS Olvasásvizsgálat és a PISA-felmérés. Ezek az összehasonlító mérések diag-
nosztikus jellegűek, egy-egy évfolyamra jellemző állapotot tárnak fel, képességszintek megállapítását szolgál-
ják, segítenek fényt deríteni az iskolákon belüli és az iskolák közötti teljesítménykülönbségekre, sőt nem ritkán 
a diákpopuláció nagy részét jellemző hiányosságokat tárnak fel.

Nyilvánvaló, hogy az osztálytermi munka követését szolgáló értékelésnek nem szabad pusztán szumma-
tív eszközként funkcionálnia, ezért a hagyományos osztálytermi felmérések értékelésétől eltérően itt másfajta 
megközelítésre van szükség. A leegyszerűsítő és gyakran sajnos semmitmondó számszerű adatokon túl elen-
gedhetetlen fontosságú az eredmények részletes, sokoldalú, minél több tényezőre kiterjedő, kifejtett vissza-
jelzése mind a diák, mind a szülő irányában, hogy a feltárt hiányosságok vagy erősségek kellő motivációként 
szolgáljanak a további munkához. 

Olyan szöveges értékelési rendszerre  van szükség, mely tájékoztatást ad a  tanítónak a diák fejlődése meneté-
ről, és lehetőséget ad arra is, hogy a szülők és a diák számára is nyilvánvaló legyen, hogy egy-egy rontott feladat 
mit is jelent és mire kell ügyelni a jövőben. A cél tehát nem a diák vagy a tanár munkájának egyszerű minősítése, 
egy „fekete-fehér”, számszerű ítélethozatal, hanem az elvégzett munka sikerének, a hozzáadott érték mérésének, 
az esetleges „szürke foltok” feltárásának megkönnyítése a tanítási-tanulási folyamatok minden résztvevőjének.

A gyermekbarát program szerinti nevelés eredményességének követéséhez nem sztenderdizált mérőanyag 
készült. Egy-egy feladatsor és az egyes feladatok alapján ezért nem arról kapunk képet, hogy a tanulónak vagy 
akár az egész osztálynak általában mi megy nehezebben. Mérőeszközünk azt segít feltárni, hogy az adott szö-
veg megértésében mi okoz nehézséget. A visszatérő vagy a nagyobb mennyiségben előforduló azonos hibák 
alapján tehetünk óvatos megállapításokat a tanuló által elért eredményekről és az esetleges hiányosságokról, 
azonban kerülendő az egy-egy feladat alapján történő általánosítás. (Az a jó, ha mindezt a szöveges értékelés 
is tükrözi.) 

MIÉRT FELADATLAPOKAT HASZNÁLUNK?

A diák szemében a házi feladat, házi dolgozat vagy felmérés mindig „szükséges rossz”. Mindhárom elkerülhe-
tetlen eleme a tanítási-tanulási folyamatoknak, azonban mindhárom a tanulási eredmények és a tanuló fejlő-
dése nyomon követésének segítője és eszköze. 

Igaz, hogy a feladatsorok kidolgozása és értékelése többletterheket ró a pedagógusra, viszont számos előny 
is származik belőlük, hiszen mindhárom, de legfőképpen az iskolai környezetben – mindenféle külső segítség 
nélkül – kitöltött feladatlapok eredményei kiváló adalékokkal szolgálnak a tanuló képességeinek feltárásához, 
mely nem feltétlenül  az osztályozás,  sokkal inkább a javító, fejlesztő munkának is alapját képezheti.

Egy-egy feladatlap természetesen nemcsak a korábban elsajátított tananyagtartalmak visszaadását köve-
telheti meg, hanem az órákon intenzíven fejlesztett képességek kreatív alkalmazását is. Épp a tanulói kompe-
tenciát mérő OKM, PISA, PIRLS és az ezekhez hasonló tesztek azok, melyek érdekes szövegválasztásuk révén 
lendíthetnek a tanuló feladatmegoldási kedvén, de megkönnyíthetik a pedagógus munkáját is. A helyzetfel-
mérésen túl érdekes olvasmányként szolgálnak a tanulónak, segíthetnek enyhíteni a vizsgadrukkot. Ha a fel-
mérések, a feladatlapok kitöltése a tanítási-tanulási rutin megszokott, átlagos (rövid formájában akár hetes, pár 
hetes intervallumokkal ismétlődő) osztálytermi tevékenységgé válnak, az minden bizonnyal a diákok haszná-
ra válik, a feladatlapok elősegíthetik egy pozitív (vagy legalább nem teljes mértékben negatív) tesztelési attitűd 
kialakulását, az alapvető kérdésfajták és az elvárt válaszadási formák megismerését.

A tananyag részeként használt  feladatlapok  széles körű elfogadottságát  az a tény is segítheti, hogy a kom-
petenciamérő tesztek nincsenek közvetlenül a tananyagba ágyazva, hanem egy általános, „tananyag feletti”, 
tantárgyközi képességet mérnek. A kapcsolódó szöveges értékelés révén pedig a tanár, a szülő és a diák is vilá-
gos képet kap arról: hol hibázott,  mely területen maradt le a tanuló, miben kell fejlődnie.
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MILYEN FELADATLAPOKAT HASZNÁLJUNK?

A tartalmi keret sorolja fel azokat a képességeket, gondolkodási műveleteket és ezek aspektusait, melyeket a 
diáknak a fejlődés egyes szakaszait meghaladva már biztonsággal kell tudnia alkalmazni. Ez a tartalmi keret 
egy olyan viszonylag leegyszerűsített háló, mely a fejlesztő értékelés alapelveit – a programtantervet, -tan-
menetet figyelembe véve – röviden és közérthetően fogalmazza meg az egy-egy szöveg olvasása során alkal-
mazott gondolkodási műveleteket. Mindenféleképp tanácsos a programtanterv tartalmi keretéhez illeszkedő 
felépítésű  feladatlapopkkal dolgozni, hogy a műveleti szintek igazodjanak a fejlődés folyamatához. Az alsóbb 
évfolyamokon értelemszerűen legyen egy-egy feladatlapban több az információ-visszakeresés, a szövegelemek 
kapcsolatainak felismertetése, míg a felsőbb évfolyamok felé a szövegenkénti, feladatlaponkénti arány nagyjá-
ból egyharmad-egyharmadra egyenlítődhet ki.

A programcsomaghoz készült – a szövegértés fejlettségét vizsgáló – feladatsorokban a következő gondolkodási 
műveletek alkotják a mérés fő „csomópontjait”: 

1.  Explicit és implicit információ visszakeresése.
–  Ki, mit, mikor jellegű kérdések – szereplők, helyszínek, számadatok azonosítása stb.
–  A válasz – javítókulcsban megadott – szöveges értékelése jelzi a művelet sikeres vagy sikertelen végrehajtá-

sát, az esetleges hiba jellegét, jellemzi magát a visszakeresett információt és a megoldást nehezítő tényező-
ket, mint pl. komplex mondatszerkezetek, szinonimák jelenléte stb.

2.  A tartalmi és szerkesztésbeli kapcsolatok és összefüggések felismerése.
–  Szöveghelyek, tartalmi elemek kapcsolódási módjának, kapcsolóelemeinek, viszonyának, utalásrendszeré-

nek azonosítása, ok-okozati rendszer felismerése stb.
–  A válasz szöveges értékelése jelzi a művelet sikeres vagy sikertelen végrehajtását, az esetleges hiba jellegét, 

jellemzi a végrehajtandó műveletet, bemutatja annak elemeit és a megoldást nehezítő tényezőket.

3.  A szöveg általános, illetve stiláris és tartalmi elemeinek értelmezése.
–  A cím–alcím, cím és szöveg, a szövegrész – szövegegész viszonyának, a szöveg üzenetének értelmezése, 

kulcsszavak, stiláris elemek stb. felismerése, értelmezése, reflektálás. A válasz szöveges értékelése jelzi a 
művelet sikeres vagy sikertelen végrehajtását, jellemzi a végrehajtandó művelet minden elfogadható aspek-
tusát, hiszen pl. egy véleményalkotási feladat esetében többféle helyes válasz is létezik.

A hazai és nemzetközi összehasonlító mérési, értékelési gyakorlatban a szövegértési feladatlapok javításakor 
nem szoktuk figyelembe venni a válasz megfogalmazásának minőségét, csak annak tartalmi összetevőit. Mivel 
a jelen projektnek a szövegalkotás értékelése is fontos eleme, ezért célszerű, hogy a szöveges választ megkö-
vetelő feladatoknál több sort, nagyobb válaszadási helyet hagyjunk a megoldás leírásához. Fontos, hogy az 
instrukciókban gondos és pontos válaszadásra szólítsuk fel a tanulókat, ezáltal jelezve, hogy a válaszadás ki-
fejtettsége is értékelési szempont. 

Mindenféleképpen szükséges különválasztani a szövegértés és a szövegalkotás javítását és a megoldásuk 
értékelését, hiszen egy gyenge szövegalkotó képességgel rendelkező diák még lehet értő olvasó, és mindegyik 
félnek hasznos, ha külön-külön, minél átfogóbb és pontosabb képet kap az értékelni kívánt kompetenciákról.

A MÉRÉSHEZ JAVASOLT FELADATLAPOK ÉS JAVÍTÓKULCSOK CÉLJA

–  Az elsajátított szövegértési és szövegalkotási képességek szintjének feltárása.
–  Az esetleges hiányosságok feltárása.
–  Az értékelést megkönnyítő egységes javítókulcs, értékelési szempontok és minták megkönnyítik a javítást, 

és modellként szolgálnak a saját készítésű mérőanyagok szerkesztéséhez.
–  A szöveges minták, mondatok, „panelek” felsorakoztatása segíti az értékelést, mert felhasználásukkal a ta-

nító szövegszerű magyarázatot tud fűzni a helyes válaszok, illetve az alacsony vagy 0 pontszámot kapott 
válaszok mellé is.



140

Szövegértés–szövegalkotás – Tanítói kézikönyv

A FELADATLAPOK ÉS JAVÍTÓKULCSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI

A vizsgált évfolyam életkori sajátosságait és az érdeklődési körét figyelembe vevő szövegválasztás. Alapelv: a 
szöveg legyen érdekes és ne legyen túl hosszú.

Szókincse és olvasástechnikai nehézségi foka igazodjon a tanuló fejlettségéhez.
A hazai és nemzetközi mérésekben is használt kérdéstípusok (feleletválasztós, karikázós, rövidebb, hosz-

szabb szöveges választ megkövetelő) ismertek legyenek a gyerekeknek. Így nemcsak több idő marad egy-egy 
kérdés kidolgozására, de a képességmérés mellett a tesztírási rutint már egész korán kezdve alakíthatjuk, fej-
leszthetjük.

A MÉRŐLAPOK GYAKORLATI FELHASZNÁLÁSA

A szövegértés–szövegalkotás kompetenciaterülethez (1–4. évfolyam) elkészített mérőeszköz/feladatbank kidol-
gozásával különböző típusú, hosszúságú és nehézségű szövegeket kínálunk, melyek segítségével kellőképpen 
árnyalt képet kaphatunk egy-egy diák szövegértési képességeiről, hiányosságairól.

AZ ESZKÖZ JELLEMZŐI

A feladatbank alapvetően három csoportba sorolható szövegeket tartalmaz, ezek az elbeszélő, a magyarázó és 
a dokumentum jellegű szövegek. A hagyományos meséktől kezdve a tudományos ismeretterjesztő szövegeken 
át a lista vagy táblázat jellegű szövegekig mindenféle olvasmánnyal dolgozhat a tanuló. A szövegek válogatá-
sakor igyekeztünk képi és tartalmi elemekben gazdag, a korosztály számára érdekes tematikus csoportokat 
kialakítani.

A szövegek terjedelme többnyire rövid (fél, egy oldalasak), a kapcsolódó feladatok mennyisége az adott 
évfolyam diákjai képességének megfelelő. A feladatok változó nehézségűek, egy-egy feladatsor megoldásakor 
a tanuló a könnyebbtől a nehéz felé halad. A feladatsorok, illetve az egyes feladatok jellemzőit a feladatlapok 
borítóján és az értékelési útmutatókban jelöltük.

A szövegek olvasásakor a tanuló által végrehajtandó szövegértési műveleteket a hazai és nemzetközi mé-
rési-értékelési tapasztalatok alapján – amint azt az előbbiekben részletesen bemutattuk – a következőképpen 
csoportosítottuk:

– Explicit és implicit információ visszakeresése 
– Tartalmi és szerkesztésbeli kapcsolóelemek, összefüggések felismerése 
– A szövegüzenetének, stiláris és tartalmi elemeinek értelmezése
–  A válaszok szöveges értékelése tartalmazza a művelet sikeres vagy sikertelen végrehajtásának feltételeit, 

az esetleges hibák jellegét, jellemzi a konkrét műveletet, a feladatmegoldást nehezítő tényezőket, magya-
rázatot ad a tipikus rossz válaszok kiválasztására stb.

A MEGFELELŐ SZÖVEG ÉS FELADATSOR KIVÁLASZTÁSA

A feladatsorok felhasználásakor ajánlott az adott diák képességeinek és érdeklődésének megfelelő szöveget 
kiosztanunk: egy számára érdekes szöveg jobban motiválja majd, mint egy érdektelen.

A feladatok a feladatszám emelkedésével párhuzamosan fokozatosan nehezednek, a pedagógus a tanuló 
fejlettségi szintjének megfelelő nehézségi szintig/feladatszámig adhatja fel a feladatokat a feladatsorból, függet-
lenül a tájékoztató jelleggel megadott évfolyamjelöléstől.

A fELADATSORO� ÉRTÉ�ELÉSE

Mivel a feladatlapok célja a szövegértési képességek mérése, ezért javításukkor NE vegyük figyelembe a válasz 
megfogalmazásának minőségét, csak a válaszok tartalmi elemeit. Amennyiben képet szeretne kapni a diák 
szövegalkotási képességeiről, illetve visszajelzést szeretne a gyereknek adni, akkor értékeléskor javasolt a 
rövid vagy hosszabb szöveges válaszok ez irányú értékelése is. 

Rendkívül fontos azonban a szövegértés és a szövegalkotás képességének különválasztott értékelése, ugyanis 
egy gyenge szövegalkotó képességgel rendelkező diák lehet jól értő olvasó. A tanítási-tanulási folyamatok minden 
résztvevőjének  hasznos, ha minél részletesebb és pontosabb képet kaphat az értékelni kívánt képességekről.
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A SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI

A feladatmegoldás alapját adó szöveg minősítése:
–  A tartalom szempontjából: irodalmi élményszerző szöveg, ismeretterjesztő szöveg, mindennapi (egyéb) szö-

veg (dokumentum jellegű szövegek: menetrendek, étlapok, ártáblák stb.).
–  Az olvashatóság, megfogalmazás szempontjából: egyszerű, átlagos, összetett.
–  A megfelelő válasz megtalálásának jelzése:  

Helyes válasz/rossz válasz/tipikus rossz válasz.
–  A tanuló által végrehajtandó gondolkodási művelet leírása:
 A megfelelő válasz megtalálásához, megadásához szükséges gondolkodási művelet ÉS a megoldást ne-

hezítő tényezők leírása. Pl. „Miért ment ki Pisti a pajtába az éjjel?” A tanuló feladata, hogy meghatározza 
a főszereplő (Pisti) cselekedetének okát (kiment a pajtába) az adott bekezdésben (abban a bekezdésben, 
amelyre az éjjel szó utal). A megoldást nehezíti, hogy a feladatban jelzett bekezdést megelőző részben 
más volt a cselekedet oka. (Az előző bekezdésben pl. „Pisti reggel kiment a pajtába, hogy megnézze, miért 
béget a kecske.”)

A SZÖVEGALKOTÓ FELADATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK (SZEMPONTJAI) ELEMEI

A választ összegző minősítés:
–  Elfogadhatatlan, megfelel, kiváló.
–  A válasz megfogalmazásának részletesebb jellemzése:
 A mondatalkotást és a válasz megfogalmazását leíró jellemzők felsorolása, akár a gyakorlatban már használt 

(pl. az OM honlapján közölt) értékelési segédszavak15 segítségével, vagy ezekhez hasonlóan: világos, tagolt 
vagy bonyolult, zavaros stb.

A JAVÍTÓKULCS HASZNÁLATA

Feladatsoraink célja a tanuló szövegértési szintjének vizsgálata, ezért a helyesírási és nyelvtani hibákat javítsuk 
ki, de ne vegyük figyelembe a feladatsorok értékelésekor. Természetesen külön-külön elbírálhatja a válaszok 
nyelvi minőségét, de fontos, hogy az ne keveredjék a szövegértési és szövegalkotási teljesítmény értékelésével.

A javítókulcs az alábbiakat tartalmazza
– A helyes válaszokat.
–  A helyes válasz megoldásához szükséges műveletet, a feladatmegoldást nehezítő tényezőket, az esetleges 

félrevezető elemeket.
– A rossz válaszokat, ill. a típushibákat.
– Az értékelés szempontjait és a munkát megkönnyítő példaválaszokat.
– A szöveges értékelést elősegítő mintamondatokat.

A helyes válasz: 2-es, 1-es kód
A válaszokat többnyire 1-es kóddal jelöljük. Több elemből álló vagy komplex válasz esetén 2-es kódot kell hasz-
nálni a magasabb rendű válasz jelölésére. A helyes válaszok minősége a megértés mélységétől vagy a feladat 
megkívánta szöveges kifejtettség terjedelmétől függ, a feladatsort és az értékelési kulcsot tartalmazó Szoveg-
cime_Tanari_teljes_kulcs.PDF nevű dokumentum segítségével. A felhasználónak kell eldöntenie, hogy az 
adott tanulói válasz hányas kódot érdemel. A helyes válasz kódját a feladat melletti négyzetbe kell beírni, ezt a 
„kódolás” végeztével át lehet vezetni a Szoveg-cime_Kodlap.PDF/XLS dokumentumba.

ROSSZ VÁLASZ

0-s kódot kapnak a rossz, nem odaillő válaszok. 0-s kódot adunk a diáknak abban az esetben is, ha felismerjük, 
hogy a diák egyszerűen megismételte a feltett kérdést.

15      Az olvasástechnkai hibákat a tanító azért jegyzi fel, hogy kiküszöbölésükre megfelelő gyakorlatokat alkalmazzon. A hibákat 
a  gyereknek/szülőnek szóló  árnyalt értékelésben nem sorolja föl.
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6-os kódot adunk akkor, ha a diák rossz szöveghelyre hivatkozik vagy típushibát követ el. Ez a kód NEM fordul 
elő minden feladatnál; amennyiben szükség van rá, ott a javítókulcs tartalmazza a kódadás kritériumait.

A HIÁNYZÓ VÁLASZ JELÖLÉSE

A 9-es kód megjelölése abban az esetekben ajánlott, amikor válaszkísérletnek nyoma sem látható, a tanuló üre-
sen hagyta a válasz helyét.
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