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Előszó
Tisztelt Tanítók!
Kedves Pedagógus Kollégák!
Ebben a módszertani útmutatóban összefoglaljuk azokat a szerintünk alapvető tudnivalókat,
amelyek a 2. évfolyamos olvasásórák megtartásához, illetve a hozzájuk tartozó kiadványok,
tanítói segédletek használatához elengedhetetlenek. Kézikönyvünk célja, hogy bemutassa az
anyanyelvi készségek-képességek és a kommunikáció fejlesztését maga elé tűző taneszköze
inket.
A kézikönyv tartalmazza a tantárgyi integráción alapuló, az olvasástechnikát-szövegértést
és a gondolkodást-készségeket párhuzamosan fejlesztő olvasókönyv, a hozzá kapcsolódó
olvasás munkafüzet alkalmazásának lehetőségeit a 2. évfolyamon.
A tanítói kézikönyv hasznos tudnivalókat és szakanyagokat tartalmaz – a fejlesztés és a
taneszközök elméleti és gyakorlati szakmódszertani bemutatásával, a taneszközök felépítésével és a használatukra, valamint az óravezetésre vonatkozó ajánlással együtt. A kézikönyvben
találhatóak továbbá mintaóravázlatok is, óratípusokra (és tanulásszervezési eljárásokra) le
bontva.
Kézikönyvünk egyrészt az oktatási programunk 2. évfolyamra vonatkozó elméleti hátterét
vázolja fel, másrészt a gyakorlati megvalósíthatóságot mutatja be módszertani javaslatokkal.
A tankönyvekből és a munkafüzetekből vett példák bemutatása illusztrálja, hogyan valósul
hat meg a tanítási órákon a képességfejlesztés; a mindennapi gyakorlatban jól alkalmazható
feladatok, játékok pedig ötleteket adnak a tananyag változatos közreadásához és elsajátítá
sához.
Meggyőződésünk, hogy egyetlen taneszköz sem ítélhető meg tárgyilagosan csupán
„lapozgatva”, vagyis a jól megtervezett és következetesen alkalmazott módszertani háttér
megismerése és tudatos alkalmazása, kipróbálása nélkül. Ezért már a fejlesztési és pedagógiai
koncepció elkészítésekor nagy súlyt fektettünk a leendő taneszközök szellemi motorjának: a
módszertani háttérnek a kidolgozására és a megvalósítás lehetséges módozatainak megalkotására. Ennek során a módszertani iskolák, alkotóműhelyek eredményeinek figyelembevétele
mellett támaszkodhattunk egy korábbi, alsós humán fejlesztés szemléletére, tapasztalataira,
tanulságaira, eredményeire és nyersanyagára is. Ezt a szintézis igényével készült koncepciót
és nyersanyagot fejlesztettük tovább az alkotógárdával a taneszközök gyakorlati megalkotása
során, beemelve mindazt a fejlesztői csapat által felvetett sok jó ötletet és javaslatot, amely a
formálódó kiadványok koherenciájának erősödését és színvonalának emelését szolgálta már
a kipróbálás és a reprezentatív beválásvizsgálat szakaszában.
Kedves Tanító Kollégák! Munkájukhoz a tartalomfejlesztők, a lektorok, grafikusok és tördelők csapata nevében sok sikert és örömöt kívánok!
Kóródi Bence
vezető szerkesztő
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Az újgenerációs tankönyvek fejlesztési
céljainak megvalósulása
A tanítás során eltöltött évek alatt minden tanító gazdag módszertani kultúrára tesz szert,
amelyet a saját személyiségének megfelelően alakít munkája során. A könyvben szereplő feladatok, játékok között vannak olyanok, amelyeket feltehetőleg sokan ismernek, ám az olvasástanítás során egy újabb aspektusuk tárul fel.
A 2. osztályos anyanyelv-tankönyvcsalád messzemenőkig figyelembe veszi azt, hogy az első
két iskolai év bevezető szakasz, amely előkészíti a gyerekeket az iskolai tanulmányokra. Az
óvodai játékos tevékenységekből fokozatosan vezetjük át a gyerekeket az iskolai tanulás szervezeti kereteibe, tevékenységrendszerébe és szokásrendjébe. Ettől sem az első, sem a második évben nem kívánunk eltérni. Cselekvésközpontú tevékenykedtetéssel fenntartjuk az iskolába került gyermek természetes tanulási motiváltságát, továbbfejlesztjük a megismerés és
a megértés iránti érdeklődését és nyitottságát. Ezáltal tudunk kedvező feltételeket teremteni
a természetes fejlődési, érési folyamatok kiteljesedéséhez, kellő időt engedve a tanulási feladatok pszichológiai feltételeinek beéréséhez. Személyre szóló fejlesztéssel és értékeléssel
esélyt teremtünk továbbá a sikeres iskolai pályafutás, valamint az élethosszig tartó tanulás
biztonságos megalapozásához, az egységes műveltségbeli alapok megszerzéséhez. Ezzel alapozzuk meg a kulcskompetenciák kifejlődésének folyamatát.

Komplex tantárgy – komplex készségfejlesztés
A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből álló és több későbbi tantárgy alapjait is felölelő komplex tantárgy. A magyar nyelv és
irodalom mindemellett elsősorban az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének legfőbb eszköze,
műveltségterületi összetettségéből adódóan azonban többféle kulcskompetencia fejlesztéséhez teremt feltételeket: kitüntetetten kapcsolódik például az ember és társadalom, ember és
környezet, a művészetek, valamint az informatika műveltségterületéhez.
Célunk a komplex ismeretszerzés megvalósítása, az önálló gondolkodásmód kialakítása, a
rendszerszerű tanulás megalapozása, az alkotási vágy és kreativitás felkeltése és fenntartása az önálló feladatvégzések és a közös munka során. A tantárgyak közötti integráció
egyaránt biztosítja a tanulók számára a természet- és társadalomtudományi, valamint az
anyanyelvi ismeretek és a művészetek könnyebb megértését, az összefüggések felismerését. A manuális tevékenységek az alkotás örömét nyújtják a gyermekeknek, sikerélményt
biztosítanak. Ez segíti a tanulási, megismerési vágy folyamatosságát. Az ismeretszerzés folyamatában, a tananyag feldolgozásának módjában a kapcsolatok felismerése, az összefüggések megértése kerül előtérbe. Meggyőződésünk szerint csak ezen a módon tud az oktatás
megfelelni az új kihívásoknak, így valósulhat meg leginkább a kompetenciaalapú oktatás a
gyakorlatban. Az ismeretelsajátítás folyamatában az élményeken, tapasztalatokon alapuló
önálló ismeretszerzés képességének kialakítása, az érdeklődés folyamatos fenntartása, a
gyermekek tevékenykedtetésének megvalósulása és az elemző-kritikai szemlélet kialakítása a legfontosabb cél.
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A tantárgyi integráció célja:
•
•
•
•
•
•
•
•

a gyermeki érdeklődés folyamatos fenntartása,
a tantárgyi tartalmak összehangolása,
az ismeretek több szempontú megközelítése,
az összefüggések felismerése,
a rendszerszerű gondolkodás megalapozása,
a természet megismerése, tisztelete,
a természet és az ember kapcsolatának bemutatása,
a művészeti tevékenységek révén az alkotásvágy felkeltése.

Az anyanyelvi oktatás célja, hogy a gyermekek az anyanyelvüket tudatosan, egyre pontosabban használják gondolataik, érzelmeik adekvát kifejezésére – változatos interakciók során, különféle kommunikációs helyzetekben. Az anyanyelvi oktatás célja továbbá a szóbeli és írásbeli
kifejezésmód megalapozása és fejlesztése, amely elengedhetetlen a társakkal és a felnőttekkel való kommunikáció során a gyerekek számára.
Az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia fejlesztésével az általános iskola kezdeti időszakában, bevezető szakaszában új nyelvhasználati-kommunikációs tevékenységeket (olvasás,
írás, írásbeli szövegalkotás) ismertetünk meg és gyakoroltatunk a gyermekekkel, az ösztönös
nyelvhasználatukat fokozatosan és megtervezett módon a tudatos nyelvhasználat irányába
tereljük. Folyamatában a családi és az óvodai anyanyelvi nevelés eredményeiből indulunk ki,
és ezekre alapozva, intenzíven fejlesztjük a szövegértés és szövegalkotás képességét.
Az olvasás, az írás, valamint a szövegalkotás tanulásának bevezető és kezdő időszakában a
szokásosnál is nagyobb szerepe van az egyéni különbségek figyelembevételének, a differenciált fejlesztésnek. Ennek alkalmazásával érhetjük el, hogy minden tanuló egyenlő esélyekkel indulhasson el az olvasás, a szóbeli és az írásbeli önkifejezés megfelelő szintű elsajátításának útján, és a tanulás folyamata élmény, örömteli tevékenység, illetve sikerek forrása
lehessen valamennyi gyereknek. Az egyéni különbségek fejlesztésekor az alábbi alapkészségek fejlesétésére fektetjük a hangsúlyt:
• figyelem
• emlékezet
• gondolkodás
• beszéd
• ritmus
• mozgás
• tájékozódás
• képzelet
• kommunikáció
A tanulók fejlettségét és fejlesztési szükségleteit figyelembe véve, differenciált tervezéssel és
tanulásirányítással fokozatosan növeljük a terhelést és a teljesítményelvárásokat. A tanítási
tartalmak feldolgozásának folyamatát a tanulók együttműködésére építjük, bevezetjük
a kooperatív technikákat, amelyekkel a gyermekek korábban ösztönösen is éltek együtt
megoldandó kérdések, feladatok, problémák során. Minél korábban ismertetjük meg a
gyerekekkel az együttműködést, annál jobb, ez ugyanis idősebb korban már nehezebben
pótolható.
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Élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel,
kreativitást ösztönző feladatokkal fejlesztjük a kulcskompetenciák összetevőit, az alapvető
rutinokat, képességeket és alapkészségeket. Mindeközben formáljuk a helyzetekre szabott
lehetséges attitűdöket, közvetítjük az elemi ismereteket. Ezzel tanulási és magatartási
szokásokat alakítunk ki. Megtapasztaltatjuk az ismeretszerzés korszerű forrásait, azok
eszközként való felhasználásának módját, megtanítjuk és gyakoroltatjuk az elemi tanulási
módszereket és technikákat. A tanulók fokozatosan gyarapodó ismereteit rendszerbe
szervezzük, aktivizáljuk a már megszerzett tudást az új tanulási feladatok megoldásához.

Fejlesztési követelmények
1. A beszédkészség, a szóbeli szövegalkotás és a megértés fejlesztése
Az iskolába lépő gyermekek anyanyelvüket ösztönösen használják. Az iskola feladata az, hogy
a társadalmi együttműködéshez szükséges tudatos nyelvhasználatot kialakítsa, létrehozza.
Ennek a feladatnak éppúgy szerves része a beszéd optimális hangzásának megalapozása,
mint a kommunikációs képességek alakítása és az udvarias nyelvi magatartás megtanítása.
A beszédkészség, a megértés és a szóbeli szövegalkotás fejlesztése folyamatos feladat. Ennek
különös jelentőségét az adja, hogy e képességcsoport jelenti az alapját és kiindulópontját valamennyi újonnan megtanulandó nyelvi tevékenységnek. Ennek fejlettsége döntően meghatározza a gyermek társadalmi beilleszkedését, kortársaival való kapcsolattartásának és iskolai
tanulmányainak sikerét. Ezért különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapozása
mintaadással, szabálytanulással, élethelyzetekben páros és csoportos gyakoroltatással, szokásalakító tréningekkel. Kiemelt feladat továbbá a szókincs folyamatos bővítése, pontosítása
és aktivizálása olvasással, szövegértelmezéssel, szövegalkotó feladatokkal, valamint a narráció ösztönzése, gyakoroltatása.
A sikeres és eredményes kommunikáció érdekében a gyermekeket a társakkal való együttműködésre, mások véleményének meghallgatására, értelmezésére szoktatjuk. Ráirányítjuk
a figyelmüket a partner beszédének értelmi és érzelmi tartalmára, a nonverbális közlések
jelentésére és jelentőségére is. Buzdítjuk a gyermekeket saját véleményük érthető megfogalmazására, a beszédhelyzetnek megfelelő rugalmas nyelvi alkalmazkodásra. Ennek gyakorlására a gyerekek például mindennapi élményeikről számolhatnak be. Az olvasókönyvek
eseményképei különösen jó lehetőséget adnak egy-egy ilyen beszélgetésre. Ezenkívül beszámolhatnak különböző megfigyeléseikről, tapasztalataikról vagy akár egy-egy könyvtári gyűjtőmunkájukról is.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy mennyire fontos a hallgatósággal való kapcsolattartás a memoriterek szöveghű megszólaltatása közben. Továbbá különféle dramatikus formákat ismertetünk meg és játszatunk el velük. Meséket, dialógusokat jeleníttetünk meg bábozással vagy
dramatikus játékokban. Elemeztetjük a mindennapi élet különböző helyzeteit, konfliktusait;
ezeket – párokban vagy csoportokban − el is játszatjuk a tanulókkal. Az efféle szituációs játékokban ügyelnünk kell arra, hogy a szereplők a konkrét helyzetnek megfelelő nyelvi fordulatokkal kommunikáljanak. A szerepjátékok fejlesztik az improvizációs készséget és a beleélést,
a nyelvi magatartásformák megfelelő alkalmazását. A népi gyermekjátékok, népszokások a
hagyományok és az egyetemes kultúra megőrzésére nevelnek.
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Hangsúlyozzuk azonban, hogy a szövegértés tanításának feladatrendszere függ egyrészt az
életkori sajátosságoktól, másrészt az iskola típusától is. Az első négy évfolyamon a szóbeli fejlesztésre fektetünk nagyobb hangsúlyt, mivel az írás eszközszintű használata csak a négyéves
szakasz végére alakul ki véglegesen. Emiatt ebben az életkorban a szövegalkotás elsősorban
mintautánzást jelent. Ettől függetlenül az írás munkafüzetben már kapnak a gyerekek egyszerű
fogalmazási feladatokat is. (A 3–4. évfolyamon már az írásbeli szövegalkotás fortélyainak alapjait is elsajátítják a gyerekek a korszerű, a kommunikációelméletre és a funkcionális nyelvhasználatra játékos formában építő fogalmazás taneszközök használatának segítségével.)

A beszéd hangzásbeli összetevőinek fejlesztésében kiemelt szerepet kap:
•
•
•
•
•
•
•
•

a beszédhangok felismerése és helyes ejtése,
az auditív memória-figyelem,
a helyes beszédtechnika,
a beszédlégzés,
az artikuláció,
a beszédtempó,
a hangsúly,
a hanglejtés.

Ezeket az összetevőket folyamatos fejlesztéssel gyakoroltatjuk különböző feladatokban, mondókákban és versrészletekben, illetve az élőbeszéd fejlesztése során is.

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 kommu
nikációs 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 eszközeinek és kódjainak, a különböző információhordozók üzeneteinek
megértése, feldolgozása).

A szövegalkotás tanításának részterületei és feladatrendszere:
•
•
•
•
•

szóbeli kommunikációs gyakorlatok végzése,
általános szövegszerkesztési gyakorlatok végzése,
különféle szövegtípusok műfaji sajátosságainak megtanítása,
különféle szövegtípusok szerkesztésének gyakoroltatása,
a kommunikációval, szöveggel és stílussal kapcsolatos elméleti ismeretek.

A szövegalkotás tanításának módszerei:
• induktív módszer: szövegminta vizsgálata után általánosítunk, majd a lépésről lépésre
megszerzett ismereteket összefoglaljuk, és gyakorlatokban újraépítkezve alkalmazzuk.
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Hasonlóságokat és különbségeket fedezünk fel, majd adott feladat elvégzésekor ezeket
újraépítkezve alkalmazzuk.
• heurisztikus módszer: tevékenykedtető feladat után általánosítunk. Konkrét példákból
kiindulva, kérdések és feladatok megoldásán át jelenséget fedeztetünk fel, fogalmazunk
meg és alkalmazunk hasonló helyzetek megoldására.

A szövegtípusok tanításához ajánlott induktív munkamenet:
1. az adott szövegtípust bemutató mintaszövegek tanulmányozása, elemzése, a
mintaszöveggel kapcsolatos feladatok megoldása,
2. a szövegtípusra jellemző általános sajátosságok feltárása és megfogalmazása,
3. részfeladatok a szövegtípus alkotásával kapcsolatban (pl. szógyűjtés, vázlat készítése,
kulcsszavak keresése),
4. a teljes szöveg önálló megalkotása (kreatív történetalkotás).

A drámajátékok:
1. elősegítik az átélést, az olvasottak befogadását,
2. tevékenységei megkönnyítik a kapcsolatteremtést és az együttműködést,
3. fejlesztik a mozgáskultúrát,
4. természetes helyzeteket kínálnak
a szövegalkotáshoz,
a kreativitás fejlesztéséhez,
a beszéd és a testbeszéd (a nonverbális kifejezőeszközök használatának és megértésének)
gyakorlásához, összhangjuk alakításához.

2. Az írott szöveg megértése, az olvasás
Ez a fejlesztési terület magában foglalja az olvasás jelrendszerének eszközszintű elsajátítását
és használatát. Hangsúlyozzuk, hogy az első olvasási sikerek meghatározó erejűek az olvasóvá válás, az olvasással kapcsolatos pozitív viszonyulások kialakulásának folyamatában. Ezért
a tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, differenciáltan kell megszervezni az olvasástanulás folyamatát.
A technikai és infokommunikációs eszközök elterjedésével a kommunikáció a szóbeliség irányába tolódott el. Az írások nagy része sablonok alapján készül, a boltban kapott nyugtától
kezdve a biztosítóval kötött szerződésen át egészen a különböző áruk vásárlására biztató
szórólapokig. A telefon kiszorítja a levélírást, a multimédiás eszközök a könyvolvasást, amely
pedig az írott szöveggel való találkozásnak mind mennyiségileg, mind minőségileg a legfontosabb színtere. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a könyvolvasás mint szórakozási
forma – s korábban éppen a szórakozás, élmény- és tudásszerzés volt a könyvolvasás legfőbb
motivációja – a multimédiás eszközök, a televízió és az internet hatására szinte teljes egészében megszűnt.
A megváltozott körülmények miatt olyan emberi tulajdonságok, képességek kerülnek előtérbe, mint a kreativitás, a változó körülményekhez történő dinamikus alkalmazkodás, az
önellenőrzés, a folyamatos önképzés, az elvárásoknak történő megfelelés, sorsunk, jövőnk
alakításának képessége. Mindezek összefüggésben állnak az élethosszig való tanulás koncep-
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ciójával, s az ehhez szükséges szövegértő képességgel. A nemzetközi és a hazai felmérések
eredményei újból és újból megerősítik: a tanulók és a felnőttek felének-harmadának az elvárhatóhoz képest alacsony, illetve nem megfelelő a szövegértő képessége.
A Magyar Olvasástársaság adatai alapján az írni-olvasni tudók 25%-a küzd olvasási és szövegértési nehézségekkel. A nemzetközi átlaghoz képest Magyarországon tízszeres (30-40%-os)
a diszlexiás tünetekkel vagy olvasási nehézségekkel küzdők száma. A SOTE Magatartástudományi Intézetének komputeres neuropszichológiai vizsgálatai alapján a gyerekek mintegy
10-15%-a speciális tanulási tréningre szorul. A problémás diákok nyolcvan százaléka fiú.
Az intézet vezetőjének becslése szerint minden tizedik gyerek a bukás határán van, ezeknek
a diákoknak pedig körülbelül 80%-a diszlexiás.
A Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Központ
tapasztalatai szerint a gyermekek 30-40%-a küzd kisebb-nagyobb tanulási zavarokkal az országban. A túlnyomó többség azonban úgymond szerzett vagy áldiszlexiás. Ez a probléma kisiskolás korban nehezen különböztethető meg a valódi diszlexiától. Mindkét esetben makacs
betűtévesztések, szótagkihagyások és -keverések, valamint a tartalom meg nem értése jellemzi az olvasást. Az enyhe diszlexiás tüneteket – mint minden civilizációs betegségét – korai
kezeléssel teljesen meg lehet szüntetni, de a súlyosak is nagymértékben korrigálhatók. A nagyon nehezen tanuló gyerekeket azonban a nevelési tanácsadók, gyógy- és fejlesztőpedagógusok gondjaira kell bízni. Az áldiszlexia kialakulásához nagyban hozzájárul, ha a családban
nem beszélgetnek eleget, illetve ha a gyermek aktív szókincsének használata helyett passzív
tevékenységekkel – például tévénézéssel, sematikus számítógépes játék nyomogatásával −
tölti idejét.
További problémát jelent, hogy az óvodákban a szűrések alkalmával nem vizsgálják automatikusan a gyerekek aktív szókincsét, beszédfejlettségét, csupán a „klasszikus” beszédhibákra
koncentrálnak, amelyeket a gyermekek legtöbbje – életkora előrehaladtával – egyébként is
kinőne. A zavarok másik fő okozója az, hogy az iskolai tanítás hamarabb kezdődik meg, mint
ahogy egy mai átlagos gyermek látási és hallási fejlődése – éppen a botrányosan kevés aktív
tevékenységük: a kevés „valódi”, azaz aktív tevékenységen alapuló játék, mozgás, interakció
stb. miatt – elérné az olvasáshoz, íráshoz szükséges szintet. A kézfejcsontozat is csupán
hétéves korra válik alkalmassá az írómozgás végzésére. Végezetül a pedagógusok – gyakran
a szülői vagy az iskola felől érkező elvárások nyomására és bizonyos tankönyvek tanmeneteit
követve – túl gyors ütemben tanítják az olvasást és az írást. (Tudjuk jól, hogy a betűk ilyenolyan ismerete még korántsem olvasás- és írástudás. Ezért az iskolába „olvasástudással”
kerülő gyerekek számára is létfontosságú, hogy végigmenjenek azon az úton, amelyen olvasni
nem tudó társaik is haladnak.)
Megfelelő fejlesztés nélkül azonban a diszlexia problémájával vagy olvasási zavarokkal küszködő gyerekeket az fenyegeti, hogy felnőttkorukra funkcionális analfabétává válhatnak, így a
legelemibb helyzetekben sem tudnak eligazodni. A funkcionális analfabetizmus olyan műveltségi állapot, amelyben az írás-olvasás képességének a szintje egyre kevésbé teszi lehetővé az
új információk befogadását és közlését, az új tudás megszerzését, feldolgozását és kezelését,
a személyközi interakciók lebonyolítását. Az elnevezés az írás-olvasás funkcionális ellehetetlenülésére utal. A funkcionális illiteráció többnyire egy folyamat, amelynek végpontja az írásés olvasásképesség szinte teljes elvesztése, kezdete pedig az ezekhez kapcsolódó részkészségek elbizonytalanodása. Az olvasási problémákkal küszködőknek egy szerződés aláírása
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is kockázatos vállalkozás lehet (egyes szolgáltatók, cégek pedig kifejezetten jól járnak ezzel,
és visszaélnek az ügyfelek írástudatlanságával). A mai világban viszonylag jó nyelvi kompetencia és számottevő ismeretanyag, illetve általános tájékozottság érhető el írás-olvasás
nélkül – elsősorban a televízió segítségével –, a funkcionálisan illiterátus emberek szóbeli
teljesítménye alapján a környezet gyakran nem is sejti, hogy írásban akár egy-két épkézláb
mondat létrehozására is képtelenek.

Az olvasás eredményességének tényezői
Az olvasási készség szintjét jól jellemzi az, hogy az olvasás eredményessége milyen mértékben tud függetlenedni az olvasott szöveg tipográfiai sajátosságaitól. Kutatások igazolják, hogy
főként a kisiskolások olvasási sebességének és szövegértésének eredményességét meghatározóan befolyásolja a betű alakja és mérete. A kutatásban bebizonyosodott, hogy a betűméret még a nyolcadikosok olvasásértési teljesítményére is jelentős hatással volt: a nagy
betűmérettel szedett szövegeket 20-40%-kal eredményesebben olvasták (Gósy Mária: Az olvasásértés függősége a vizuális információ sajátosságaitól. In: Zoltán András (szerk.): Nyelv,
stílus, irodalom. Köszöntőkönyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Budapest, 1998, pp. 173-8.).
A betűmérettől való függetlenség valószínűleg a 14 éves kor fölött sem válik általánossá: az
átlagos olvasó ilyen irányú érzékenységére látszik utalni az a jelenség, hogy az elmúlt 1015 évben mintegy észrevétlenül egypontnyit – 10-ről 11 pontra – nőtt a könyvnyomtatásban
általánosan alkalmazott betűméret (vö. Benczik Vilmos: Nyelv, írás, irodalom. Trezor Kiadó,
Budapest, 2001).

1. A betűző olvasás
A betűzőolvasás-készségnek köszönhetően minden magyar szót el tudunk olvasni (azaz képesek vagyunk dekódolni őket), ez azonban rendkívül időigényes és fárasztó, mivel ilyenkor a
betűző olvasás köti le a figyelmet, az energiát a szöveg megértése helyett, így pedig lehetetlenné válik az olvasás funkcióinak: az élményszerzésnek, az informálódásnak, a tudásszerzésnek az érvényesülése. A gyakorlott olvasó a gyakori szavakat kibetűzés, silabizálás nélkül, ránézéssel, rápillantással, mintegy rutinszerűen ismeri fel a másodperc törtrésze alatt, ez külön
figyelmet, erőfeszítést tőle nem igényel. Ennek köszönhetően az olvasó a szöveg tartalmára
összpontosíthat.
A gyakorlott olvasóvá válás két alapvető előfeltétele a jól begyakorolt, jól működő betűző
olvasás-készség és a folyékony (automatikus, rutinszerű, vizuális szórutinokkal megvalósuló)
szóolvasó-szófelismerő készség.
A szógyakorisági kutatások alapján ismertté vált, hogy a köznyelvi szövegek szókészletének
95-96%-a mindössze a leggyakoribb ötezer szóból variálódik. Az olvasáskutatások szerint a
gyakorlott olvasót nem zavarja, ha a szövegszók némelyikét, legfeljebb 4-5%-át jól működő
betűző olvasással tudja csak felismerni.
A vizuális szófelismerés alapkutatási eredményei Nagy József szerint a szófelismerés három
alapmodelljét (és azok változatait) kínálják:
1. A szeriális modell (azaz a betűző olvasás) a szó betűinek egymást követő felismerésével,
egységbe foglalásával működik.
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2. A betűalapú párhuzamos modell úgy működik, hogy a másodperc törtrésze alatt
felismerünk néhány, a szóra legjellemzőbb betűt, ezeket egyidejűleg, párhuzamosan észleljük.
3. Az alaki párhuzamos modell a betűszavak vizuális alakjának, rajzolatának néhány jellegzetes elemét használja. Elvileg a fonematikus írást használó nyelvek is olvashatók lehetnének
az alaki párhuzamos modell szerint, ebben az esetben azonban minden szó jelét külön-külön
kellene megtanulni. Így elveszítenénk a fonematikus írás hihetetlen előnyét, amely szerint
csak a betűket és összeolvasásukat kell megtanulni, ezáltal milliónyi szó bármelyikét el tudjuk
olvasni (vö. Nagy József: Gyakorlott olvasóvá válhat-e mindenki?
http://csodaceruza.hu/?p=15787

2. Az értő olvasás
Az értő olvasás fejlődésében fontos szerepe van a szöveggel való foglalkozásnak. A gyerekek
a művészi és ismeretterjesztő szövegek elsődleges megértésén túl a mélyebb tartalmi rétegeket kibontó szövegelemzést is gyakorolják a tanító irányításával. A fejlesztés eredményeként
elvárható, hogy a tanuló néma olvasás útján megértse tankönyvei szövegének, a feladatok
utasításainak lényegét, pontosan emelje ki a szövegből az információkat, és eredményesen
használja fel őket új feladathelyzet megoldásában is. Az olvasási képesség fejlesztésének további feladata az 1–4. évfolyamon az értelmező (interpretáló), a kritikai és kreatív olvasás
megalapozása (l. később), valamint az olvasástechnika fejlesztése, a kifejező felolvasás gyakoroltatása is.
Az olvasástanulás is elsősorban a gyermek élőbeszédére épül. Az olvasni tudás a jelek megfejtését, a szöveg „üzenetének” megértését jelenti. Ennek érdekében
• lehetőséget adunk arra, hogy a kezdő olvasás szakaszában a gyorsabban és lassabban
fejlődő gyermekek egyaránt sikerhez jussanak – az első, ismétlő részben szótagolva
olvashatják a gyerekek a szövegeket;
• az RJR-technikát és az olvasásstratégiai módszereket alkalmazzuk az olvasókönyvben
a tanulás sikeressége érdekében;
• lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermekek az olvasás elsajátításában saját tempójuk
szerint haladhassanak – a tanév elején és közben is folyamatosan olvasáskészség-fejlesztő
órákon betűdifferenciálásokkal, különféle szótípusok olvastatásával igyekszünk elkerülni
a diszlexia-áldiszlexia kialakulását;
• rövid szavak, szófejlesztések olvasása kapcsán alapozzuk meg a szövegértést;
• felkeltjük az érdeklődést az írott szöveg tartalma iránt;
• a felfedezés örömének átélését biztosítjuk mese- és vershallgatással, korai könyv
használattal;
• az olvasástanulás első pillanatától az olvasás céljára: az olvasottak megértésére helyezzük
a hangsúlyt;
• egy forma súllyal kezeljük az olvasandó szöveg előkészítését kommunikációs és
olvasástechnikai szemszögből;
• értelmetlen betűkapcsolatokat csak szükséges mértékben és differenciáltan olvastatunk;
• a hangos olvasást az értő néma olvasás képességére alapozzuk;
• olvasásra ösztönző légkört teremtünk;
• igényes és érdekes szöveg választással, témákkal ösztönözzük, hogy az információ
motiválja az olvasást.
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3. Az olvasókönyv szövegválogatása
Kétkötetes tankönyvünkben a szövegeket témakörök szerint rendeztük el. A témák kiválasztása, amelyekhez az alkotásokat válogattuk, a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembevételével történt, az ő érdeklődésük felkeltését, motiválásukat célozzák. Törekedtünk arra, hogy
a szövegek által közvetített ismereteket élményszerűvé, s ilyenformán a kisiskolások számára
könnyen befogadhatóvá tegyük. A jellegzetes életkori élményekhez kapcsolható tematikus
felosztás segíti, hogy a szövegek valóban az olvasókhoz szóljanak, hogy a gyerekek személyes élményei, fantáziái minél többször kerüljenek előtérbe; kíváncsiságuk felébredjen, bevonódjanak az olvasott szövegek világába, és ily módon az olvasás élménnyé váljon számukra.
Többször előfordul, hogy az irodalmi olvasmány előkészítő vagy záró szakaszában a témához
kapcsolódó rövid, ismeretterjesztő szöveget is közöltünk. Ezáltal lehetőség nyílik különböző
szövegtípusok vizsgálatára, a többféle információszerzésre is.
Mindkét kötetben dominálnak a magyar irodalom kincsei, de − főként a mesék világában –
más népek, kultúrák felé is ablakot nyitottunk. A mesék többsége alkalmas az eseményekkel
együtt a különböző emberi tulajdonságok, viselkedési minták, erkölcsi dilemmák körüljárására. Ezeket olvasókártyákkal is megerősítettük. Szövegük dramatikus játékokkal történő
feldolgozása során a gyerekek nem valóságos (vagyis fiktív, elképzelt) körülmények között,
másvalaki bőrébe bújva teremtenek kapcsolatokat, élnek át érzelmeket, értékelik cselekvéseik következményeit. A szövegekhez számos olyan feladat vagy ajánlás kapcsolódik, amely
dramatikus játékra vagy bábozásra szólít fel. A dramatizálás (belehelyezkedés, eljátszás, az
események aktív részesévé válás) is fejleszti a szövegértő képességet, emellett jelentős személyiségformáló jellege is van. Az introvertált, zárkózott tanulók megnyilatkozását segíti, ha
szerep vagy bábok mögé bújhatnak. A szerepbe lépés ugyanakkor átélhetőbbé, emlékezhetőbbé és jobban érthetővé is teszi az olvasottakat.
Igyekeztünk a fiúknak és a lányoknak is érdekes témákat, élethelyzeteket, kalandokat, különféle lelkiállapotokat tükröző szövegeket találni, hogy mindkét nemnek legyen alkalma
a szerepbe lépésre, az azonosulásra.
A szövegek témája megfelel a korosztály érdeklődésének, fenntartja a tanulók olvasási kedvét.
(A válogatás során a nemzetközileg is elismert szakértő lektorainknak, dr. Steklács Jánosnak
és dr. Gombos Péternek a javaslatait is messzemenőkig figyelembe vettük, ezúton is köszönjük segítségüket.) A szókészlet jelentős hányada a tanulók aktív szókincsének részét képezi,
azonban az olvasmányok lehetőséget nyújtanak a szókincs fejlesztésére is. Az olvasmányok
előtt, az olvasmány-előkészítő szakaszban, játékos feladatokba ágyazva közvetlenül, illetve
szómagyarázatokban a margón megtalálható azoknak a szavaknak, kifejezéseknek a magyarázata, amelyeknek jelentésével feltételezhetően nincsenek tisztában a tanulók (bővebben l.
még később).
Az olvasmányok ismeretanyaga lehetőséget nyújt új ismeretek elsajátítására is. A feldolgozás
során lehetőség nyílik a személyiségfejlesztésre, a helyes magatartásmódok kialakítására. Az
egymás iránti türelem és tisztelet, a gyerekekkel és a felnőttekkel való kapcsolat, a haza- szeretet és a hagyománytisztelet, a természet ismerete és védelme egyaránt megjelenik a szemelvényekben.
A tankönyv szövegeinek, szemelvényeinek válogatásakor arra törekedtünk, hogy többféle
kommunikációs helyzet megfigyelésére, átélésére is lehetőséget adjunk. A többféle szöveg
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forma, szöveg típus segíti a gyerekeket, hogy minél több tapasztalatra tehessenek szert a
nyelvi kifejezés terén (pl. mese, mondóka, kiolvasó, vers, mai történet dramatizált változata, diafilmszerű feldolgozás, interjú, leírás, találós kérdés, plakát, apróhirdetés, levél, hírek,
ismeretközlő szöveg, kevert szövegek stb.). Ezáltal tanulóinknak módjuk van megfigyelni a
különböző nyelvi rétegeket, stíluseszközöket, regisztereket, az azokon belüli szókészletet,
amelyeket azután alkalmazhatnak, átalakíthatnak, variálhatnak, értelmezhetnek a cselekvéses feladatok, szövegalkotó kísérletek és dramatikus játékok során.
Fontosnak tartjuk azt is, hogy számos (az olvasókönyvekben általában megszokottnál több)
olyan alkotás kerüljön a könyvekbe, amely a mai nyelvállapotot tükrözi, hiszen a gyerekek a
saját környezetük és a maguk által is használt nyelvi formák, ismerős szóanyag megszokott
közegében nagyobb biztonsággal mozognak eleinte. Ez a 3. és 4. évfolyamon még hangsúlyosabbá fog válni. Ugyanakkor nagyon fontosnak ítéljük a korábbi években, az óvodában és
első osztályban tanult népköltészeti kincs (játékok, énekek, mondókák, kiszámolók) megőrzését, bővítését is. E szövegek begyakorolt és elraktározott szókincse, sajátos nyelvi szerkezete
ugyanis később, a felsőbb osztályokban a régi magyar irodalom tanulmányozásakor vagy akár
a legmodernebb líra megértésében is komoly támaszt nyújthat a gyereknek.
Az izgalmas, játékos szövegek megmozgatják tanulóink fantáziáját, többségük alkalmas lehet
továbbgondolásra, kreatív szövegalkotásra is. Ehhez kapcsolódó feladattípusok a hallottak
(olvasottak) folytatása, kiegészítése, bővítése, szűkítése, átalakítása, átszerkesztése, valamint a hallottak (olvasottak) megjelenítése cselekvéssel, rajzolással, önálló szövegalkotással,
a gyermeki képzelet előhívásával.
Javasoljuk, hogy a szövegalkotást – akár szóbeli, akár egyszerűbb írásbeli feladatról van szó
– mindenképpen cselekvéses, illetve cselekvéses-dramatizált feladatok előzzék meg, és a
szövegalkotás minél gyakrabban kapjon a gyerekek számára értelmes, érdekes, funkcionális
keretet.
Fontosnak tartottuk a könyv megfelelő színvonalú tipografálását és illusztrálását is, hogy a
gyerekek örömmel, kíváncsian és érdeklődve forgassák. Tankönyvünk képi világa kielégíti azt
a jogos igényt, hogy az irodalomtankönyvekben az illusztrációnak az esztétikai nevelést is kell
szolgálnia. A könyv színes grafikái a szöveget igényesen, ötletesen, jó humorral vagy éppen
kellő drámaisággal értelmezik (segítve a szövegolvasással járó belsőkép-alkotást is); a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelők, az elmélyedést, böngészést, a képzelet szárnyra
kelését segítik. A képek nagy része jól alkalmazható az olvasottak felidézéséhez, kép- leíráshoz vagy szövegalkotó játékok kiindulópontjaként.
Az olvasóvá nevelést jól segíti, ha fenntartjuk a gyerekek könyvek iránti érdeklődését. A hazai
gyermekkönyvi kínálat nagyon gazdag, a tanulók különféle mesekönyvekkel, ismeretterjesztő
könyvekkel rendelkezhetnek. Tegyük lehetővé, hogy a gyerekek az olvasókönyvi témákhoz
kapcsolódóan is bemutathassák egymásnak saját könyveiket, olvasmányaikat. Szánjunk időt
arra legalább heti egy alkalommal, hogy beszéljenek, beszélgessenek az otthoni olvasmányélményeikről. Az egymástól kapott információk és a kooperáció motivációs ereje hihetetlenül
nagy, használjuk ki ezt az erőt!

Fejlesztési feladatok, kompetenciák:

• a hangos és a néma olvasás technikájának elsajátítása,
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a pontos, szöveghű olvasás elsajátítása,
a szövegértő olvasás megalapozása,
rövid, egyszerű szövegek néma olvasása,
ismerkedés szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegekkel,
a szöveg szó szerinti megértésének bizonyítása a kérdésekre adott válaszokkal, egyszerű
feladatok megoldásával,
elemi irodalmi ismeretek elsajátítása tapasztalati úton,
a versek sajátosságainak megfigyelése,
az önálló tanulási képesség kialakítása,
az irodalmi szemelvényekben bemutatott alapvető erkölcsi fogalmak (pl. jó – rossz) és
esztétikai minőségek (pl. szép – csúnya) felismerése,
az aktív szókincs fejlesztése.

4. A természeti változások, a hagyományok és az emberi kapcsolatok
A természeti változások, a hagyományok és az emberi kapcsolatok bemutatását magyar
klasszikus és mai szerzők munkái teszik a gyerekek számára érdekessé, élvezetessé. Az olvasmányokhoz kapcsolódó szómagyarázatok az aktív szókincs fejlesztésére, a szólások és
közmondások, árnyaltabb szövegek megértésének elősegítésére adnak lehetőséget. A találós
kérdések fejlesztik a gondolkodást. A szövegek év elején szótagolva jelennek meg (hiszen a 2.
évfolyamba lépő gyerekek még elsősök!), majd a későbbiekben áttérünk a folyamatos olvasásra. Az olvasmányokat követő feladatok elősegítik a személyiségfejlesztést, a kommunikáció fejlesztését, az ismeretek alkalmazását a valós élethelyzetekben.
Az utasítások, feladatok a szövegektől eltérő tipografálással jelennek meg. A szándékoltan
nehezebben olvasható, ezáltal a stabil betűfelismerést és összeolvasást fokozó talpatlan betűket a 3. évfolyamon a látószög növelésére alkalmas, szórutinokkal működő olvasási technikának megfelelően talpas betű váltja majd fel. A betűméret folyamatosan igazodik a tanulók
gyakorlottságához.
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Az olvasástechnika és a szövegértés
együttes fejlesztése
Az olvasástechnika fejlesztése
Az olvasástechnika fejlesztése kiemelten fontos feladat a második osztályban is. Az első osztályban elsajátított dekódolási technikát fejleszteni, fokozatosan automatizálni kell. Ezt elsősorban a hangos olvasás biztosítja. Az olvasástechnika fejlesztése csak hangos olvasással
lehetséges, hiszen másként a tanító nem tudja javítani a hibákat. Kutatások igazolják, hogy a
néma olvasás korai erőltetése nem hozza meg a kívánt eredményt, sőt kifejezetten hátráltatja
az olvasástechnika fejlődését, továbbá rontja a szövegértés minőségét is.
Az olvasástechnika fejlesztése és a szövegértés nem egymásnak ellentmondó fogalmak:
szembeállításuk téves elképzelés, ugyanis mindkettő támogatja, erősíti a másikat. Pusztán
„technikai” olvasás nincs, hiszen az olvasás célja a leírtak megértése. A technikai gyakorlás
soha nem öncélú, mindig a szöveg megértése érdekében történik. Ezt igyekeztünk olyan témákkal és szövegekkel megoldani, hogy a gyerekek érdeklődése és figyelme a nehéz, tkp.
olvasástechnikai gyakorlatok közepette se lankadjon.
Az viszont tagadhatatlan tény, hogy minél biztosabb a dekódolás, annál jobb a szövegértés,
mert a gyereket már nem kötik le az olvasástechnikai problémák, így a tartalomra tud koncentrálni. A gyakorlás, készségfejlesztés során soha sem szakadhat el egymástól a technika
és az értő olvasás. Az olvasástechnika és a szövegértés fejlesztése érdekében terveztünk több
hosszabb szöveg feldolgozásához két órát is: az első órát a szöveg megértésére, a másodikat
a készség fejlesztésére, illetve fordítva: az első órát a szöveget előkészítő olvasástechnikai
begyakorlásra, a másodikat az értő olvasás fejlesztésére fordíthatja a tanító.

1. A hangos olvasás
A minél több hangos olvasás (olvastatás) nagyon fontos nemcsak a mind begyakoroltabb olvasástechnikai képességek és az egyre magasabb szintű szövegértés elérésének fejlesztése,
hanem az önálló tanulás során is. Sokan úgy tudnak eredményesebben tanulni, ha hangosan
felolvassák a szöveget maguknak, mintegy „kívülről” is hallva azt, amit olvastak, csakúgy, mint
a bennük természetesen fejlettebb és számukra követhetőbb hallás utáni szövegértés esetén
− ezért sem szabad elhanyagolnunk a gyakorlását. A tanítási órákon törekedjünk arra, hogy
minden gyereknek egyaránt legyen alkalma a hangos és a néma olvasás gyakorlására is! A
második osztály egyik legfontosabb feladata a helyes hangsúlyozás megtanítása. A magyar
nyelvben mindig a szavak első szótagja hangsúlyos, amennyiben nyomaték kerül rá, de az tévedés és egyre inkább elszaporodó hiedelem, hogy minden mondat minden egyes szavának első
szótagja mindig hangsúlyos lenne a magyarban. Ez egyébként tipikus második osztályos (és
sajnos tévében és rádióban, különösen a hírekben, tudósításokban sokszor hallható médiabeli)
olvasástechnikai hiba is, amelyet a gyerekek körében folyamatosan javítani kell. Éppen ezért
gyakoroltassuk sokat a helyes hangsúlyozást, az értelmi szakaszok egybekötését.
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A hangsúlyviszonyok változhatnak, vagy tudományosabb megfogalmazással: a fókusz helye
el-elmozoghat a mondaton belül, attól függően, hogy az adott szóelem milyen szerepet tölt
be a mondatban a közlési szándék szerint – mindig értelmi, esetleg értelmi-szórendi különbséget is okozva. Ugyanaz a szó (fő- vagy mellékszóelem, pl. igekötő) az egyik mondatban
lehet nagyon fontos, ezért erős hangsúllyal ellátott; de lehet csak említő értékű vagy éppen
teljesen hangsúlytalan, semlegessé simuló is. Ennek gyakorlására szolgálnak az alábbi típusú
feladatok:
•
•
•
•
•
•

Gyakorold a szavak olvasását! Figyelj a helyes hangsúlyra!
Olvasd fel a jelöléseknek megfelelő hangsúllyal a szavakat, szókapcsolatokat!
Olvasd fel az alábbi mondatrészleteket helyes hangsúllyal!
Olvasd fel a szólást helyes hangsúllyal!
Olvasd fel helyes hangsúllyal a közmondást!
Egy levegővétellel olvasd a bővülő mondatokat!

A hanglejtés, a hangfekvés, a hangszín, a hangerő és a tempó gyakorlására szolgálnak az alábbi feladattípusok:
• Gyakorold a kijelentő és a kérdő mondatok helyes dallamát!
• Olvasd fel az alábbi mondatot mérgesen, szomorúan, kérlelve stb.!
• Gyakorold a mondatok olvasását! A hangoddal fejezd ki a meglepetést, örömöt,
siránkozást, a lágyságot stb.!
• Olvasd fel a mondatokat! Hangszínnel és hangmagassággal fejezd ki a mondatok
ellentétét!
• Olvasd fel a verset! A hangod felemelésével érzékeltesd, mi történik a versben!
• Halkan és lassú tempóban is olvasd az alábbi mondatokat! Mit tapasztalsz?
• Gyakorold az olvasmány utolsó bekezdésének olvasását a hangulatnak megfelelő
hangerővel!
A fentebbieken kívül tervszerűen foglalkozunk a pontos olvasás fejlesztésével és az egyre
hosszabb szavak olvastatásával is:
•
•
•
•

Gyakorold a szópárok olvasását! Nem mindegy, melyik!
Olvass pontosan!
Olvasd pontosan a hosszú szavakat!
Olvasd el a szókártyán szereplő szót! Húzd alá a szóhalmazból azt, amelyiken pontosan
ugyanezt olvasod!
• Olvasd fel a szópiramist!

Olvasási és gyakorlási módok nehézségi szintek szerint:

• Kórusolvasás. A gyerekek kórusban, egyszerre olvasnak, illetve vagy csak a lányok, vagy
csak a fiúk (esetleg egyik vagy másik padsor) olvasnak.
• Apadó olvasás. A gyerekek (a tanulócsoport vagy az egész osztály) kórusolvasásban,
együtt kezdik meg az olvasást, majd egy-egy gyerek elhallgat a fenti kijelöléseknek
megfelelően.
• Dagadó vagy áradó olvasás. A hangos olvasást egy gyerek kezdi el, majd a többiek
egyenként kapcsolódnak hozzá, míg az egész osztály hangos olvasásáig, a kórusolvasásig
el nem értünk. A következő olvasót sokféleképpen kiválaszthatjuk. Vagy előre kijelöljük
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(pl. a mellette, mögötte lévő kapcsolódjon be), vagy megérintjük a következő olvasó
vállát, karját.
• Csillagolvasás. Egy gyerek kezd el hangosan olvasni. Ő jelöli ki valamelyik társát a
folytatásra, majd újra övé a következő mondat. Ismét választ valakit, majd újra ő olvas –
egészen a szöveg végéig.
• Hibajavító olvasás. Bemutató olvasás közben vétsünk hibákat, amelyeket a gyerekeknek
fel kell fedezniük. Vagy egy jobban olvasó gyereket arra kérünk, hogy a felolvasás során
ejtsen hibákat. A többiek a ceruzájuk koppintásával jelzik a hibákat.
• Dramatizáló vagy szerepolvasás. Szépirodalmi szövegek szereplőinek megfelelő
mondatok felolvasása narrációval.
A tipikus olvasástechnikai gyakorlatok közül kiemelendő a szópiramis alkotása, melynek során egyre hosszabb szavakat írunk egymás alá. A hosszabb szavak mindig tartalmazzák a már
olvasott rövidebb szót, ez a feladat lényege. A gyerekek piramisonként, soronként lefelé olvassák a szavakat. A mondatbővüléses gyakorlatokban egy-egy szóval bővülő mondatokat olvastatunk. Az azonos szavak felismerése során egy szóhalmazban egymáshoz hasonló szavak
közül fel kell ismerniük a gyerekeknek az azonos szavakat. Később (3. évfolyam) ez nemcsak
olvasástechnikai, hanem helyesírási és memória-figyelem gyakorlatként is funkcionál majd.

2. A néma olvasás
A néma olvasás technikáját is tanítani kell (holott az értő olvasás az egyéb szempontok mellett hasznosabb hangos olvasással mérhető inkább: a szólamok hangoztatásának segítségével, a nem szólamokban, értelmi egységekben felolvasó, hanem minden szót hangsúllyal
ellátó gyerekek több energiát fordítanak a betűzgetésre, ezáltal a szöveget kevésbé értik, érthetik meg). Fejlesztése csak akkor kezdődhet meg, amikor az olvasástechnika valamelyest
automatizálódott, s a hallás és a beszédmozgás támogatása nélkül is képesek a gyerekek az
olvasottak megértésére.
A néma olvasás értését kérdések segítségével ellenőrizzük. A kérdések megválaszolása többnyire a szöveg megfelelő részleteinek a felolvasását jelenti, vagy – kicsit nehezítve, a szóbeli
szövegalkotást fejlesztve – az olvasottak saját szavakkal történő megfogalmazását. Fontos,
hogy a tanító rászoktassa a gyerekeket a pontos, figyelmes olvasásra, s arra, hogy a kérdésekre ne emlékezetből, mintegy a fantáziájukra hagyatkozva válaszoljanak, hanem a szöveg
alapján, adott esetben a szöveg szavaival. Ilyen feladattípusok az olvasókönyvben és az olvasás munkafüzetben:
•
•
•
•

Húzd alá az olvasmányban az alábbi kérdésekre válaszoló mondatokat! Olvasd is fel őket!
Válaszoljatok a kérdésekre! A válaszokat keressétek meg a szövegben!
Válaszolj az alábbi kérdésekre a szöveg alapján!
Válaszolj a kérdésekre a saját szavaiddal!

Később, a tanítási folyamat előrehaladtával egyre gyakrabban kell a gyerekeknek a saját véleményüket elmondaniuk az olvasottakról, esetleg valamelyik szereplőről. Egyre sűrűbben
kell a szövegben benne rejlő, de nyíltan ki nem mondott tényeket megfogalmazniuk – tehát
fokozatosan tanítjuk az értelmező és a kritikai olvasást is már a 2. évfolyamon, amely a 3.
évfolyamon fog kicsúcsosodni:
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Te kivel barátkoznál szívesen a történetben szereplők közül? Miért?
Mit gondolsz, ki lehetett az öregasszony?
Milyennek ismerted meg … a történetből? Írd le a tulajdonságait!
Melyik a legizgalmasabb rész? Miért?

A szövegértő olvasás fejlesztéséhez hozzátartozik az ismerettartalmú szövegek olvasása és
értelmezése. Ezeket is fokozatosan vezetjük be, kezdetben nagyon rövidek a szövegek, hogy
a néma olvasás ne terhelje meg túlságosan a gyermekek figyelmét. Azt tanácsoljuk, hogy a
néma olvasást kezdetben közös megbeszélés kövesse irányított kérdésekkel (ezekből bőven
kínálunk a taneszközökben is), s csak fokozatosan jussanak el a néma olvasás alapján történő
önálló szövegfeldolgozásig. A vázlatkészítést itt is fokozatosan vezessük be, egyre nagyobb
önállóságot kívánjunk meg a lényeg megfogalmazásában, az olvasmányok tagolásában. Ilyen
kérdések például:
•
•
•
•
•

Fogalmazz meg te is egy-egy kérdést mind a három bekezdéshez!
Fogalmazzátok meg közösen minden bekezdés lényeges gondolatát egy-egy mondattal!
Keresd meg az olvasmány megfelelő bekezdéseiben az alábbi kérdésekre a választ!
Keresd meg az olvasmányban az alábbi vázlatpontokhoz tartozó részeket! Pótold az
utolsó vázlatpontot!

Érdemes hosszabb időt szánni a készségfejlesztésre a régi, a részképességeket és a kognitív
funkciókat elhanyagoló tanítási rutinnal, a hosszú szövegek mechanikus olvastatásával mint
„olvasási jártasság fokozásával” szemben: a ráfordított idő később sokszorosan megtérül.
Új szövegtípust képviselnek a játékok: ezek cselekvést irányító szövegek. Természetesen a játékokat a közös megbeszélést követően el is kell játszani, hiszen csak így látják értelmét és
hasznát a gyerekek.

Az olvasási készség fejlesztése
Az első félévben heti két órában, a második félévben heti egy órában speciális készségfejlesztő órákat iktattunk be a tananyagba. Ez az ütemezés biztosítja, hogy az első osztályban a B
(késleltetett, emelt óraszámú) tanterv szerint haladók se maradjanak le az olvasásban.
A témák a tanulók mindennapi életéhez kapcsolódnak, aktiválják a gyerekek meglévő szókincsét, fejlesztik a kommunikációs készséget, alapot nyújtanak a személyiségfejlesztéshez.
A készségfejlesztő órák feldolgozásának lépései:

1. Ráhangolódás, szövegkörnyezet teremtése
Az adott témához kapcsolódóan meghallgatjuk a tanulók egyéni élményeit. Megfigyeltetjük az
1. évfolyamról már jól ismert eseményképeket. A képek értelmezése után a gyerekek kérdésekre válaszolnak: Ki van a képen? Mit csinál? Hol készült a kép? Mi történhetett ezelőtt? Mi történhet ezután?
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2. Hangoztatási gyakorlatok – hanganalízis, -szintézis
Hangszámlálás, szótagtapsolás; ezután hangdifferenciáláshoz kiválasztott hangokhoz gyűjtetünk szavakat a képről (tárgyak, élőlények). Az olvasókönyvi kis tárgyképek alapján a szavakat
hangokra bontjuk, színezéssel jelöljük a hangok helyét. Mondjuk ki a szót helyesen!
A) Képek szétválogatása
a)	Válogatás aszerint, hogy hol hallható az adott hang: a szó elején, a szó végén vagy a szó
belsejében. (Az adott hang a szó elején, a szó végén és a szó belsejében legyen.)
b) Csak a szavak magánhangzóit hangoztatjuk, a szógyűjtést is ennek megfelelően
végezzük.
B) Szógyűjtés, képek rajzolása
• 	Aszerint, hogy az adott hang a szó elején, a szó végén vagy a szó belsejében van-e.
C) Titkos nyelv
• Csak a szavak magánhangzóit hangoztatjuk, a szógyűjtést is ennek megfelelően végezzük.
D) Hangerő
• Mondókákat, verseket mondanak el a gyerekek egyre növekvő és egyre csökkenő
hangerővel.

3. Szavak, szókapcsolatok olvasása
Olvasástechnikai gyakorlás, kommunikációs előkészületek a mondatalkotásra. A nyelvi evolúciót követő induktív folyamat követése: egy szó is „jelenthet” valamit, valamiket, de hiányzik
a szövegteremtés, a szövegkörnyezet.

4. Mondatalkotás az olvasott szavakkal
Az anyanyelvi nevelés fő célja a nyelvi tudatosság fejlesztése; annak megtapasztalása, hogy
a szavakból egy vagy több szóból álló mondatokat (és egy vagy több szóból, egy vagy több
mondatból álló szöveget) építünk. A nyelvtan-helyesírás tananyaga nem véletlenül követi ezt
az algoritmust – mindezt nyelvileg is tudatosítva (szöveget mondatokra, mondatokat szavakra, szavakat hangokra/betűkre, majd hangkapcsolatokra, azok ejtésére és írására bontva).
Így kezdődik a folyamat is: kontextust teremtettünk téma, képek szerint. A mondatalkotás a
szókincsfejlesztési (szemantikai) és a nyelvi szerkesztési (grammatikai-szemantikai) rutinok
megszerzése során is nagyon fontos. Ezzel készítjük elő a funkcionális nyelvtant a gyerekek
számára (és kapcsolódunk párhuzamosan a nyelvtan-feladatgyűjteményünkhöz, illetve a 3.
évfolyam olvasás-nyelvtan tanítási céljaihoz is). A gyerekek önállóan megfogalmazott mondatai alapján meggyőződhetünk arról, hogy tisztában vannak-e a használt szó aktuális (és
feltehetőleg lexikális) jelentésével. Nem várjuk el a tanulóktól, hogy szómagyarázatokat, meghatározásokat fogalmazzanak meg, ez a fajta tudatosság már a felsőbb évfolyamok dolga.
Mindig értékeljük az elhangzott mondatokat, adjunk minél több pozitív visszajelzést!

5. Mondatok olvasása
A tanulók megismerik az eltérő mondatvégi írásjeleket, érzékeltetjük a helyes hanglejtést.
A szóbeli szövegalkotási képességet fejlesztjük, ha a gyerekek olyan helyzeteket sorolnak fel,
vagy olyan szituációs játékokat játszanak, amelyekben elhangozhatnak a mondatok.
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6. Szituációs játékok
Az adott helyzetnek megfelelő szerepjátékot szervezünk. A játék előtt beszéljük meg, közösen
rendezzük meg a jelenetet. Hallgassuk meg a gyerekek véleményét, javaslatait! Szoktassuk
őket a megfelelő szókincskészletből meríthető szavak használatára, a megfelelő viselkedésmódok kialakítására.

A szövegértés fejlesztése
A mindenkori olvasó meglévő ismeretei, háttértudása erősen befolyásolja a szöveg megértését. Ezért is kell nagy gondot fordítanunk az előkészítésre, a meglévő ismeretek felidézésére
és kapcsolására, az erre való alapozásra.
Ezután gondoskodnunk kell a nyelvi egységek tisztázásáról: a szavak, a mondatok, a bekezdések, valamint az egész szöveg megértéséről, majd további szinteken az értelmezéséről és
a kritikájáról. Alapvető feladatunk tehát a megértés mélységének fokozása: a legegyszerűbb
a szó szerinti megértés, azaz hogy a gyerekek megértsék az olvasottakat. (Értő olvasási szint,
ezt minimum el kell érnünk a 2. évfolyamon.) Utána következik a mögöttes tartalmak kibontása, a szerzett ismeretek alkalmazása, amely az értő olvasási szintet is árnyalhatja, fokozza
(értelmező olvasási szint); és már kezdettől fogva az értelmezve olvasottak megkérdőjelezésére, pozitív kétkedésre, vizsgálatra és a gondolatok ütköztetésére, az ezekből következő
önálló vélemény kialakítására, azaz kritikai olvasásra szoktatjuk a gyerekeket, amely hasonlóan pozitívan hat vissza az előző olvasási szintekre. Ugyancsak már az elejétől fogva alkotó
tevékenységre is ösztönözzük őket, pl. egy esemény vagy szereplő elképzelésére vagy egy
mű befejezésére, folytatására, esetleg elkezdésére, következtetések és logikai kapcsolatok
megállapítására (kreatív olvasási-gondolkodási szint).
A feladatmegadás módozatainak, a kérdezésnek ebből következően különösen nagy jelentősége van, ebben támogatjuk a tanítót (és a gyerekeket is) a kérdéssorok megalkotásával a
taneszközökön belül. Arra kell ránevelni a gyerekeket, hogy olvasás közben gondolkodjanak,
tegyenek fel önmaguknak kérdéseket: a tanári munka egyik legfontosabb része a megértést
biztosító kérdések előkészítése, lehetőleg írásos megfogalmazása az óravázlatban, valamint
a gyerekek válaszainak az irányítása.
A szövegértés fejlesztése aprólékosan, kis lépésekben történik. A lépések közül az alábbiakat
emeljük ki.

A szövegfeldolgozás vagy szövegelemzés feladatai:
•
•
•
•

a tanulók személyiségének a formálása,
a nyelvismeret fejlesztése,
az önálló tanulás képességének a kialakítása,
a műelemzés előkészítése.

A szövegfeldolgozás szintjei:
•
•
•
•
•
•

a szavak jelentésének megértése,
mondatok megértése,
utasítások értelmezése, átfogalmazott utasítások felismerése,
szövegrészek vizsgálata,
a szöveg egészének vizsgálata,
tájékozódás a szövegben.
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A szövegértés fejlesztésének feladattípusai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szavak jelentésének megértése,
Egyszerű utasítások megértése,
Mondatok értelmezése,
Közmondások értelmezése,
Szövegrészek értelmezése,
Teljes szöveg megértése,
Tantárgyi tanulás előkészítése,
A szöveggel kapcsolatos műveletek végzése,
Olvasástechnikai, beszédtechnikai gyakorlatok,
Válaszadás fő kérdésekre,
Tájékozódás a szövegben,
Egyéni tapasztalatok összekapcsolása a szöveggel,
Szemmozgás fejlesztése,
Szókincsbővítés,
Vázlat kiegészítése,
Válaszadás,
Előfeltevések megfogalmazása,
Tájékozódás a szövegben,
Jegyzetírás előkészítése,
Az ismeretek rendszerezése,
	Az ismeretek alkalmazása.

A szöveg olvasása után vagy a könyv, vagy a munkafüzet feladatai biztosítják a szövegértő
olvasás fejlesztését. Fontosnak tartjuk azt, hogy a szövegfeldolgozás az első két évben elsősorban szóban folyjék, s csak másodsorban írásos feladatok megoldása útján.

A bemutató olvasás szerepe
Bármilyen szöveget dolgozunk is fel, az egyik leglényegesebb a bemutató olvasás. A jó és élvezetes bemutató olvasás sokat segít a szöveg megértésében, és fölkelti a gyerekek érdeklődését is. Az elmúlt évtizedekben a tanítói bemutató olvasást szinte száműzték a gyakorlatból,
ami azért is káros, mert így a gyerekek előtt nincs minta – márpedig a követendő minta megléte az olvasástanulásban is döntő fontosságú. Ezzel ugyanis fenntartjuk és továbbfejlesztjük
a hallás után történő megértést is, amely a tanulás szempontjából nagyon fontos: fejleszti a
szándékos figyelmet, az emlékezetet.
A szöveg értése ebben az életkorban inkább a beszédértéshez kapcsolható, hiszen a gyerekek olvasástechnikája még nincsen eszközszinten. Nem igaz, hogy a gyerek jobban megérti
a szöveget, ha magára hagyjuk, és némán olvas. Emellett hozzá kell szoktatni a gyereket a
szöveg dallamához, zenéjéhez (mondatfonetikai eszközök), hogy később, már némán olvasva
a szöveget, belső hallásával érzékelni tudja a szöveg szupraszegmentális elemeit.
Ugyanakkor nemcsak olvasókat, hanem színházba, moziba járókat is nevelünk, vagyis olyan
embereket, akik hallás után is képesek egy szöveg befogadására.
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A szövegek feldolgozása
Szépirodalmi szövegek
A szépirodalmi szövegek olvasása során cselekmények, események kibontakozását kísérhetjük figyelemmel. A szövegértési feladatok ennek megfelelően az események helyszínének,
időrendjének megállapítására, a főszereplő és a szereplők bemutatására, cselekedeteik értékelésére, az erkölcsi értékek felismerésére irányulnak.

A szövegfeldolgozás menete:

• a téma előkészítése
– beszélgetéssel,
– az illusztrációk, képek elemzésével,
• a cím megismerése, a gyerekek által elképzelt tartalom megbeszélése,
• a szöveg tanítói bemutatása,
– a gyerekek spontán reakcióinak meghallgatásával,
– az elsődleges megértés igazolásával,
• a szöveg néma olvasása mondatonként,
• egyéni hangos olvasás mondatonként,
• szavak és kifejezések értelmezése,
• a mondatok értelmezése,
• a megértés igazolása szövegrészenként (válaszadás kérdésekre, szereplők megnevezése,
szereplők tulajdonságainak felismerése, a lényeg megértése, tanulság megfogalmazása),
• szintetizálás, egy jól olvasó gyerek vagy a tanító olvasása,
• dramatikus játék.

Ismeretközlő szövegek
Az ismeretterjesztő-ismeretközlő szövegek olvasása során információkat, összefüggéseket
ismerhetünk meg, az önálló tanulást alapozhatjuk meg.

A szövegfeldolgozás menete:
• a téma előkészítése
– beszélgetéssel,
– az illusztrációk, képek elemzésével,
• a cím megismerése, a gyerekek által elképzelt tartalom megbeszélése,
• az előzetes információk felelevenítése,
• a szöveg tanítói bemutatása
– a gyerekek spontán reakcióinak meghallgatása,
– az elsődleges megértés igazolása,
• a szöveg néma olvasása mondatonként,
• egyéni hangos olvasás mondatonként,
• szavak és kifejezések értelmezése,
• a mondatok értelmezése,
• a megértés igazolása szövegrészenként (válaszadás kérdésekre, lényeg kiemelése,
adatkeresés),
• szintetizálás, egy jól olvasó gyerek vagy a tanító olvasása,
• az új információk beépítése az eddigi ismeretrendszerbe; pl. ábra készítése, kapcsolatok
bemutatása.
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A szöveggel kapcsolatos gyakorlatok
1. Tájékozódás a szövegben
A szövegben való pontos tájékozódás megkönnyíti az önálló tanulást, segíti a szöveg egészének gyors áttekintését, előkészíti a jegyzetelés tanulását. Mindennapi gyakorlással megszokják a gyerekek a szövegben való pontos tájékozódást, így szövegértési képességük is biztosabbá válik. Az ezekkel kapcsolatos gyakorlattípusok a következők:
• Szereposztás. A párbeszédes szövegek közül egy gyereknek csak egy adott szereplő
mondatait kell felolvasnia.
• A lényeg felismerése. Az olvasmány egyik mondatát átfogalmazott formában mondjuk el.
A gyerekeknek a szöveg eredeti mondatát kell felolvasniuk.
• Helymeghatározás. A szöveg egyik mondatának helyét közöljük: pl. az 1. bekezdés 2.
mondata. A gyerekeknek a mondatot kell felolvasniuk.
• Mi van előtte és utána? Az olvasmányból kártyára vagy táblára felírunk egy lényeges
mondatot. A gyerekeknek az ezt megelőző, majd az ezt követő mondatot kell felolvasniuk.
• Válogató másolás. Egy kérdésnek vagy szempontnak megfelelő mondatot kell lemásolni.

2. A szójelentés és a szókincsfejlesztés gyakorlatai
• Párosítás:
– szavak és egyszerű magyarázatok között,
– szavak és képek között;
• Kakukktojás:
– szóhalmazból,
– rokon vagy ellentétes értelmű szavak és kifejezések közül;
• Szógyűjtés;
• Mondatkiegészítés.

3. A szövegrészek vizsgálata
• Kérdéskártyák. Írjuk fel egy-egy kártyára a főbb kérdéseket: Ki? Hol? Mikor? Mit csinált?
Miért? Hogyan?
– A gyerekek felváltva húzzanak a kártyák közül, és az olvasmánynak megfelelően
válaszoljanak!
– Alkossunk egész mondatos kérdéseket a kihúzott kártyákkal az olvasmánynak
megfelelően.
• Kérdésrendezés. Írjunk fel tetszőleges sorrendben a szövegrészhez vagy a szöveg
egészéhez kapcsolódó kérdéseket. A gyerekek állítsák őket helyes sorrendbe.
• Kulcsszavak. Írjunk fel a táblára a szövegrészből vagy a szöveg egészéből válogatott
szavakat. Állapítsák meg a gyerekek, hogy melyik a kulcsszó. Kérjünk indoklást is!
• Az egész szöveg megértésének vizsgálata.
– A szereplők felismerése, megnevezése,
– A cím és a szöveg kapcsolata,
– Új cím adása.
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4. A versek feldolgozása
A versek olvasásakor az érzelmek, a hangulatok és az egyéni élmények átélése a leglényegesebb. A vers kapcsán beszélgessünk el a gyerekekkel a témához kapcsolódó élményeikről,
érzéseikről! Ne vegyük el a versolvasási kedvüket azzal, hogy agyonmagyarázzuk, elemezzük
a verseket. Javasoljuk, hogy a versrészletek olvasása után a gyerekek mindig olvassák el a
teljes verset is.

A versfeldolgozás menete:

• Előkészítés, ráhangolódás a versolvasásra;
• A vers tanítói bemutatása (akkor igazán értékes, ha a verseket a tanító nem felolvassa,
hanem élvezetesen is adja elő);
• A spontán reakciók, egyéni élmények meghallgatása;
• A vers hangulatának, mondanivalójának megbeszélése;
• Néma olvasás;
• Hangos olvasás (versszakonként);
• A vers formai jellegzetességeinek megfigyelése (versszakok, rímek, ritmus);
• A költő rövid bemutatása;
• A vers bemutató felolvastatása egy jól olvasó gyerekkel;
• Verstanulás;
• Illusztráció készítése.
•

A versekhez kapcsolódó gyakorlatok:

• Hiányos vers. A tanult verset felírjuk a táblára úgy, hogy több szót kihagyunk. Ki kell
egészíteniük a verset a gyerekeknek a hiányzó szavakkal.
• Vers felismerése rímek alapján. Felsoroljuk egy tanult vers rímelő szavait. A gyerekek
ráismerés után mondják el a verset.

Az írásbeli szövegalkotás fejlesztése
Az írásbeli szövegalkotás fejlesztése a jól megalapozott anyanyelvi készségekre épül, szabályainak megtanítása különböző témájú és szövegtípusú olvasmányok feldolgozásával valósul
meg. (Egyszerűbb írásbeli szövegalkotást fejlesztünk írás- és nyelvtanórákon is, l. ezeket a
taneszközöket is.) Ezek szolgálnak mintául a gyermekek fogalmazásaihoz, nyitnak utat a későbbi kreatív alkotásokhoz, a képzelet, az érzelmek, a gondolatok önálló kifejezéséhez. A szövegek az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának forrásai is, hozzájárulnak az önkifejezés igényének felébresztéséhez és képességének fejlődéséhez. A témaválasztás és a szövegalkotás
előkészítése döntően meghatározza az önálló alkotás sikerét, ezért célszerű a gyerekhez közel
álló, érdeklődésére számot tartó, képzeletét, kreativitását ösztönző témát választani. Az előkészítést minden esetben a tanulók fejlettsége, egyéni fejlesztési igénye határozza meg. Mivel
e tekintetben jelentős eltérések lehetnek egy-egy tanulócsoporton belül, feltétlenül javasoljuk
a differenciált tanulásszervezést.

A szövegalkotás gyakorlattípusai
A szövegalkotás tudatos és átgondolt fejlesztése éppen olyan fontos a gyerekek számára, mint
a szövegértés fejlesztése és az olvasási szintek gyakorlása. A magabiztos beszédhang-felismerés és beszédfelismerés az alapja az egyre fejlettebb szövegértésnek, a jó szövegértés az
alapja az egyre magabiztosabb szövegalkotásnak, de a jó szintű szövegalkotás elősegíti a ma-

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Tanítói kézikönyv

27

gasabb szintű szövegértést is. A szövegalkotás gyakoribb feladattípusai:
• kommunikációs helyzetgyakorlatok;
• szövegelemzés;
• anyaggyűjtés cím, téma, vázlat, kép alapján;
• szó- és kifejezésgyűjtés megadott témához, címhez, vázlathoz, képhez;
• szókincsbővítő gyakorlatok (szómagyarázat, szinonimák keresése, mondatalkotás
szópárokkal stb.);
• mondatgyakorlatok (beágyazás, kiegészítés, tömörítés, stilizálás);
• szövegalkotást előkészítő vázlat készítése kulcsszavakból, tételmondatokból,
kérdésekből;
• vázlatkészítés szöveg alapján, szövegkiegészítés, szövegátalakítás (tömörítés, bővítés,
stilizálás);
• szövegtagolás, szövegalkotás magadott vázlat, cím, téma, szövegtípus, kép alapján;
• címadás;
• szövegjavítás.

A tanulási képesség fejlesztése
Az ismeretfeldolgozási technikák tanítása már az alsó tagozat bevezető szakaszában megkezdődik. Ezek a következők:
• Az ismeretszerzés írásbeli forrásainak megismertetése:
– a fejlesztés fontos mozzanata a könyvtári foglalkozások keretében és a tanórai
feladatmegoldásokhoz kapcsolódva különböző szótárak, gyermeklexikonok, enciklo
pédiák, elektronikus adatbázisok tanulmányozása;
– az ismeretfeldolgozási technikák közül a gyűjtött adatok célszerű elrendezésének,
a vázlat készítésének gyakorlása tanítói segítséggel;
– változatos feladathelyzetekben szerezhetnek tapasztalatokat a tanulók az információk
felhasználásának módjairól, a tanult ismeretek tömörítésének, összefoglalásának,
rendezésének célszerű eljárásairól.
• Az elektronikus média eszközi használatának tanulása:
– a kommunikációs kultúra korunkban nélkülözhetetlen összetevője, az önálló tanulás
alapja a különféle ismeretforrások hasznának és felhasználhatóságának korai megta
pasztalása;
– miközben a gyerekek gyakorolják az emberi kommunikáció életkoruknak megfelelő
különféle lehetőségeit és módjait, digitális kompetenciájuk is fejlődik;
– ehhez ismerniük kell a számítógép elemi szintű kezelését. Az IKT-eszközök használatára
épülő alapkészségeket és készségeket fejlesztő tevékenységekre van szükség, hogy
élményszerűvé váljon az informatikai ismeretek eszközszintű használata.
• Memoriterek tanulása:
– a memoriterek tanulása közben a tanulók kipróbálhatják a különféle szövegtanulási
technikákat, emlékezetük megtartóképességének határait;
– egyéni tanulási stílust alakíthatnak ki.
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Az iskolai kipróbálás legfontosabb
tapasztalatai
A 2014/15-ös tanévben a kísérleti tankönyvek kipróbálási folyamata során a tanárok körében
kvantitatív és kvalitatív kutatásokat is végeztünk: kérdőíveket vettünk fel, fókuszcsoportos
interjúkat készítettünk, a tanárok munkanaplózták a tankönyvek tanítási folyamatát. Ezeknek
a kutatásoknak a tankönyvek átírására, javítására vonatkozó tapasztalatait már különböző
összegzésekben korábban elvégeztük. Ez a tanulmány a kvantitatív és kvalitatív kutatásoknak
azon elemeit igyekszik összegezni másodelemzés formájában, melyek a kísérleti tankönyvek
hatásait mutatja be a tanulók tanulására, és a pedagógusok munkájára. A tanulmány első
felében a kvalitatív eredmények összegzése történik meg, a második felében pedig a 2014/15ös tanév végi tanári kérdőív eredményeinek elemzése történik a hatásokra koncentrálva.1
2015 tavaszán fókuszcsoportos interjúk keretében igyekeztünk minél több információt megtudni az új, kísérleti tankönyvek tanórai használatának tapasztalatairól. Több olyan kérdéscsoport is volt, melyek a tankönyvek hatásait is érintette, de a fő cél akkor nem ez a szempont
volt. Azért, hogy a tankönyvek hatásaira (motiváció, kompetenciafejlesztés, eredményesség,
tanári módszertan változása stb.) vonatkozó véleményeket részletesebben tudjuk összegezni
a másodelemzés során, az év végi felmérést követően fél évvel, 2015 decemberében a kipróbáló pedagógusokat még egy kiegészítő kérdőív keretében megkérdeztük arról, hogy hogyan
ítélik meg a kísérleti tankönyvek tanítása során tapasztalt változásokat a diákok tanulásában,
eredményeiben, illetve saját tanórai munkájukban. Összességében a 27 tankönyvre 502 válasz érkezett az alapvetően nyitott kérdésekből álló kérdéssorra (tankönyvenként átlagosan
kb. 19 db válasz, de erős szórással, a legkevesebb 6 válasz volt, a legtöbb 382). Bár az összes
tankönyvre beérkezett válaszok száma eléri a kipróbálási folyamatban részt vevő tanárok létszámának a felét, az egyes tankönyvekre vonatkozó válaszok számának alacsony volta, és
a nagy szórás miatt is meglehetősen óvatosan kell bánnunk az általánosításokkal. Az egyes
témakörökhöz sok idézetet kapcsolunk, hogy a konkrét tapasztalatok minél pregnánsabban
megjelenhessenek, azaz beszéljenek maguk a pedagógusok.
A kiegészítő kérdőívben három kérdés vonatkozott a diákok motivációjára, eredményességére, négy kérdésben pedig a tanárok tanítási gyakorlatára, módszereik változására voltunk
kíváncsiak.
A diákok motivációjára, eredményességére vonatkozóan feltett kérdések:
• A kísérleti tankönyv tanulása során milyen területeken, témák esetében változott a diákok
motivációja, tanulási hajlandósága? Milyen irányba történt a változás?
• Az Ön által tanított kísérleti tankönyv mely területeken, és mely kompetenciák esetében
segítette elő legjobban a tanulók kompetenciafejlesztését?
• A kísérleti tankönyv tanulása során milyen területeken látott a diákok eredményességében
változásokat? Milyen irányú volt ez a változás? Volt-e összehasonlítási alapja?
Fontos megjegyezni, hogy a kipróbálás alapvető célja a tankönyvek tanulási-tanítási folyamatban való működésének vizsgálata volt, az összegzések is azt a célt szolgálták, hogy a tankönyvek vezető szerkesztői a javítási, átírási folyamathoz minél
több, részletekbe menő információt kapjanak a tankönyvekről. Tehát a kipróbálás csak részben volt hatásvizsgálat, és a
beválásvizsgálatnak is csak bizonyos elemei jelentek csak meg az eredeti kutatásban.
2
Válaszadók száma: Olvasókönyv 2.: 21 fő
1
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Tanárok számára feltett kérdések:
• Melyek voltak azok a módszertani megoldások, amelyeket a kísérleti tankönyv hatására
kezdett el kipróbálni vagy a korábbinál nagyobb gyakorisággal alkalmazni?
• Milyen hatással volt a kísérleti tankönyv (tényanyaga, megközelítési módja, módszertana)
szakmai szemléletére, pedagógiai attitűdjére, további munkájára?
• Melyek voltak azok tartalmak (pl. témák, problémák, művek, események), amelyekkel a
tanítás során a kísérleti tankönyv hatására a korábbiaknál részletesebben foglalkozott,
vagy amelyek új tartalomként jelentek meg a tanítási gyakorlatában?
• Melyek azok a módszertani megoldások és tananyagtartalmak, amelyek alkalmazásához
és tanításához további szakmai segítséget igényelne?
A válaszokat a különböző témakörök alapján tankönyvenként külön-külön elemeztük, a következőkben ezekből az eredményekből a legfőbb tendenciákat iskolafok szerinti bontásban
is bemutatjuk. Az összegzést kiegészítjük a 2015 tavaszán zajlott fókuszcsoportos interjúk
iskolafokokra vonatkozó tanulságaival is. Tehát az alábbi elemzés elsősorban a kiegészítő
kérdőív nyitott kérdéseire adott válaszainak összegzését tartalmazza, de kiegészült a más
forrásokból szerzett információkkal is.

Alsó tagozatos kísérleti tankönyvek
Az alsó tagozatos tankönyvekre vonatkozó kérdésekre a kiegészítő kérdőívben 114 fő válaszolt, összesen 6 tankönyvet értékelve: olvasókönyv 1. és 2. évfolyam, matematika 1. és 2.
évfolyam, környezetismeret 1. és 2. évfolyam. A pótkérdőív kérdéscsoportjainak megfelelően
az összegzéseket 7 szempont alapján bontjuk szét.

A motivációval kapcsolatos tanári jelzések
A motiváció kérdésében az alsó tagozaton tanító pedagógusok azon az állásponton voltak,
hogy a diákok ebben az életkorban még alapvetően motiváltak a tanulásra, az új ismeretek megszerzésére, többen azt is kifejtették, hogy a motiváció fenntartását inkább a
pedagógus munkájának tartják, mint a tankönyv érdemének.
A motiváció kérdéskörében a következő legfontosabb szempontok jelentek meg a tanárok
válaszaiban a fókuszcsoportokban:
–	Az első két évfolyamra járó gyerekek még rendkívül motiváltak, érdeklődők, ezt a
tankönyvek figyelembe veszik, a gyerekeknek tetszenek a tankönyvek
–	A gyerekek tankönyvhöz való viszonyát nagyon meghatározza, hogy a tanító hogyan
viszonyul a tankönyvhöz.
– A gyerekek szeretik a színes, érdekes feladatokat, a színes tankönyveket,
–	A tankönyvek megpróbálnak a gyerekek igényeinek is megfelelni
– A változatos munkamódszerek is motiválják a gyerekeket.
A munkaformák közül alapvetően a tevékenykedtető munkaformák, elsősorban a páros és
csoportos munka keltette fel a tanulók érdeklődését és több tanár adott hangot annak a
véleményének, hogy ezek hatékony eszközök már az ilyen korú diákok motiválásában is.
A tankönyvek az érdekes témakörei, a hétköznapi élethez kapcsolódó, valamint játékos
formában feldolgozható feladatok a válaszadók többsége szerint motiválóan hatottak a
diákokra, csakúgy, a tankönyvek látványvilága, figyelemfelkeltő illusztrációi, és az igényes kivitelezés is.
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A gyerekek szívesen dolgoznak együtt csoportban, párban. Nagyon szeretik a szituációs játékokat, a dramatizálást. A második osztályos olvasókönyv sok lehetőséget biztosított erre. Azt
tapasztaltam, hogy annak ellenére, hogy csak második osztályosok voltak, nagyon gyorsan
elsajátították a csoportmunka lényegét, szívesen dolgoztak így. Végeztek gyűjtőmunkákat, utánanéztek dolgoknak a könyvtárban, az interneten. Hasznosnak találom, hogy a mindennapi
élethez kapcsolódó, használható ismeretekkel találkoztak a gyerekek. A gyerekek egyre önállóbbak, kreatívabbak és kommunikatívabbak. Szívesen és ügyesen formálnak véleményt, vitatkoznak, érvelnek. (Olvasókönyv 2)

Kompetenciafejlesztésre vonatkozó megállapítások
A tankönyvek kompetenciafejlesztő voltával a pedagógusok általában elégedettek voltak. A legfontosabb szempontok a következők voltak:
–	A kompetencia fejlesztés területén a tankönyvek legnagyobb erősségének a szociális
kompetencia fejlesztését, ezzel kapcsolatban a kooperativitás, és empatikus
készségek fejlesztését emelték ki a válaszadók, melyet sok esetben a csoportos,
illetve kooperatív feladatokhoz, valamint a dramatikus tevékenységekhez kötöttek.
– Hangsúlyos területként volt jelen az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése is. Ezen belül
főként a kifejezőképesség, a szókincsfejlesztés és a tankönyvek szövegértésre gyakorolt
hatását ítélték meg pozitívan.
– Többen említették a gyűjtőmunkák miatt az önálló ismeretszerzés, feladatvégzés, illetve
problémamegoldó készség fejlesztését is, valamint a digitális kompetencia fejlődését
a tankönyvekhez tartozó digitális feladatok kapcsán.
A nyitott kérdésekre adott válaszok közül egy jellemző értékelés:
Személyi és szociális kompetenciáik is fejlődtek, hála a sok csoportos és páros munkának. Kommunikációs képességeik is nagymértékben fejlődtek, hála a szóbeli szövegalkotást inspiráló
feladatoknak. Szívesen dramatizálnak, dolgoznak csoportban. Együttműködésre készek, empatikusak. (Olvasókönyv 2)

Eredményességre vonatkozó megállapítások
Az alsós tankönyvek esetében két területet említettek átfogóan az eredményesség kapcsán a
kipróbáló pedagógusok. Egyrészről a beszédkészség fejlesztését többen a tankönyvek legnagyobb pozitívumaként említették a válaszadók közül, amire ennél a korosztálynál nagy
szükség is mutatkozott. Mindez kapcsolódott a tevékenységközpontú feladatokhoz, csoportmunkához, ami miatt a többség a társas együttműködés, csoportmunka fejlesztésében is
eredményesnek tartotta a tankönyveket.
Néhány, a pedagógusok számára fontos, általánosan megemlített eredményességi mutató:
– Eredményesség szempontjából a legjobb kontrolnak a felmérőket tartják a tanárok
– diákok nyitottsága, érdeklődése
– a tantárgyhoz való pozitív viszonyulás (szeretik a tankönyvet, tantárgyat)
– otthon is forgatják, olvassák a tankönyvet puszta érdeklődésből
Az eredményesség témakörében azonban többségében tantárgyanként igen eltérő, speciális
területeket említettek a pedagógusok, ezért ezeket ilyen bontásban is részletezzük:
Az alsósok számára készült olvasókönyvekben eredményesség szempontjából legtöbben
a kommunikációs készség fejlesztését, a szóbeli szövegalkotás erősítését tartották a könyv
erősségének.
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A kommunikációs képességeik terén láttam változást. A tankönyv rengeteg lehetőséget nyújtott
a szóbeli szövegalkotásra, az önkifejezés egyéb módjainak (dráma, alkotás) gyakorlására, mely
a gyermekek személyiségének fejlődésére egyértelműen pozitív hatással volt. (Olvasókönyv 2)
A változást abban láttam az eddigi tapasztalataim alapján, hogy sokkal több a tananyag, rengeteg az új információ. Ezt sok gyerek nehezebben tudja megtanulni, több idő kell nekik. Többet
kell otthon gyakorolniuk. Az eredményességet jobban segítené kicsit kevesebb tananyag, több
gyakorló óra. (Olvasókönyv 2)

Pedagógiai módszerek
A legtöbb alsó tagozaton tanító válaszadó véleménye alapján a tanulók változatosabb tevékenykedtetésében segítettek a tankönyv által javasolt módszerek. Legjellemzőbb módszerek,
amelyek használata gyakoribbá vált, a válaszok alapján a csoportmunka, illetve a kooperatív technikák voltak. A páros munkát gyakoribbá válását szintén minden tankönyv esetében
említették, de ennek eredményességével kapcsolatban eltérőek voltak a vélemények. Voltak
csoportok, ahol működött, ugyanakkor többen kifejtették, hogy ebben a korosztályban korainak tartják. A fókuszcsoportos interjúk eredményeit is figyelembe véve a következő általános
megállapítások tehetők az alsós tankönyvek tanári gyakorlatra történő hatásáról:
–	A 2. évfolyamos könyvek tanításakor bátrabban alkalmaznak korszerű pedagógiai
módszereket a pedagógusok
–	A projektmódszer esetében még óvatosak ennél a korosztálynál, nincs is elég idő rá
–	A pedagógusok egy része nem érez módszertani megújulást (eddig is korszerű
módszerekkel tanított), más részük értékelte a tankönyvek új módszertani lehetőségeit,
és a tankönyvek tanításakor vállalkoztak az új módszerek kipróbálására
–	A tantárgy megszerettetése is cél lett több pedagógusnál
A tankönyvekre vonatkozó legfontosabb megállapítások a következők voltak a pótkérdőív
válaszai alapján:
Az olvasókönyvekkel kapcsolatban a különböző vázlatolási technikák (pl.: vázlatkört) alkalmazását emelték ki a pedagógusok, mint olyan munkaformákat, melynek rendszeres használatát ösztönzi a tankönyv. Néhányan említették a gondolattérképet, a vizuális rendezéshez használt kártyákat, valamint a drámapedagógiai eszközöket is. A nyitott kérdésekre adott
válaszok közül egy jellemző értékelés:
A kooperatív tanítás-tanulás alkalmazása már több éve jellemző volt, mint bevált módszer.
A kísérleti tankönyvek kapcsán ezzel a módszerrel egyre többet dolgoztunk. A szerepjátékok és
a tantárgyak közötti kapcsolatok erősítése is előtérbe került. (Olvasókönyv 2)

Szakmai szemlélet változása:
A válaszadók többsége újdonságként értékelte az alsós tankönyvek struktúráját, illetve
az általuk közvetített szakmai szemléletet. Az azonban tantárgyanként változó volt, hogy
ezt mennyire tartották eredményesen megvalósíthatónak a pedagógiai munkájukban.
Az olvasókönyvekkel kapcsolatban többen kifejtették, hogy a leckék felépítése, a ráhangolódás, és a tartalmi részek jól kijelölték az órák menetét. Azt azonban több pedagógus is
fölvetette, hogy a korosztályhoz képest igen feszített tempót diktált a tankönyv. A diffe-
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renciálás kérdésében megoszlottak a vélemények a tankönyv anyagával kapcsolatban: voltak,
akik kifejezetten jónak ítélték a tankönyvet ebből a szempontból, de több olyan vélemény is
előkerült, akik ezt tekintették a tankönyv gyengeségének. A nyitott kérdésekre adott válaszok
közül néhány jellemző értékelés:
Tetszett a tankönyvben, ahogy egy-egy leckét, olvasmányt feldolgozott: bal oldalon volt az előkészítő, ráhangoló rész, a következő oldalakon maga a történet, vers és a hozzá kapcsolódó
feladatok. Ezt a rendszert végig megtartotta, és ez megfigyelhető a 3. osztályosban is. Így az
óra menetét erre könnyen fel lehet építeni. (Olvasókönyv 2)
Összességében úgy érzem, hogy a gyerekek kompetenciái kerültek előtérbe. A tankönyv feladat
szerkezete segíti a tanár facilitátori szerepkörét. Kevesebb füzetmunkát végeztünk. (Olvasókönyv 2)

Többlettartalmak, újdonságok
Ez a témakör teljesen tantárgy, illetve tankönyv specifikus, ezért ezt ilyen bontásban is tárgyaljuk. Átfogó tendenciákról ezzel kapcsolatban nem lehet beszélni.
Az olvasókönyvekkel kapcsolatban a válaszadók nagyobb része a kortárs irodalom hangsúlyosabb megjelenését emelte ki fő újdonságként a tananyagon belül. A másodikosok
számára készült olvasókönyvben újdonságként a kártyák használatát említette több pedagógus is.
A ráhangolás és a szakaszos szövegfeldolgozás minden téma feldolgozását támogatta. A kommunikáció központú nyelvtan tanítás sokkal élvezhetőbb, játékosabb, mint ahogy azt az eddig
megszokott tankönyveknél tapasztaltam. (Olvasókönyv 2)
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Az olvasástechnika és a szövegértés
kapcsolatrendszere
Az első osztályban a gyermekek megtanulják a betűket, összeolvasnak és értelmezik az olvasottakat, vagyis megkezdődik olvasóvá válásuk. Míg ebben az időszakban a családban szerzett ismereteikre és az óvodai előkészítő tudásra, azok rendszerezésére építve történik az új
ismeretek elsajátítása, a második osztályt már tervszerűen irányított komoly munkára alapozzuk az egyre magabiztosabb beszéd-, olvasás- és íráskészség kialakítása érdekében.
A 2. osztályos magyar nyelv és irodalom tananyagának tanítását az irodalom, a nyelvtan, az
írás és a képességfejlesztés területeinek integrációja által valósítjuk meg. Célunk és az egyik
legfontosabb feladatunk 2. osztályban a nyelvi-verbális kommunikáció, ezen belül az olvasás
képességének és szintjeinek fejlesztése. Az olvasási képesség egyik nagyon fontos összetevője
az olvasástechnika is, amely részképességeinek fejlesztését már az 1. osztályban elkezdtük a
beszédhanghallást, beszédhang-felismerést és -kiemelést, a betűolvasó, betűfelismerő, betűkapcsoló stb. képességeket megalapozva és fejlesztve. A cél az, hogy a gyermekek nyelvi
tudását, szóbeli és írásbeli nyelvhasználatukat és az olvasási képességet tervszerűen, együtt
fejlesszük tovább.
A magyar nyelv ismerete alapvető fontossággal bír a többi tantárgy szempontjából is: az életkori szintű szövegértés és szövegalkotás elengedhetetlen az összes többi tantárgy megértéséhez és tananyagrendszerük elsajátításához is. Az irodalmi művek megismerésével párhuzamosan gyakoroljuk a lényeg kiemelését, az ok-okozati összefüggések felismerését, megfigyeljük
a különböző nyelvi kifejezésmódokat, ezzel fejlesztjük a gyermekek kritikai érzékét és ítélőképességét is. Mindezek együtt nagy hatással vannak a gyermekek érzelmi világára, az etikai
és esztétikai érzékük, valamint az empátiájuk fejlődésére: a gyerekek jellemének formálására.
A 2. osztályos tananyag az elsőshöz hasonlóan nagy hangsúlyt fektet a játékos és kreatív tanulásra, gyermekközpontú jellege mellett ugyanakkor kihasználja az anyag többféle személyiség- és kompetenciafejlesztő lehetőségét is.
Az 1. évfolyam kommunikációs taneszközeiben a hang–betű kapcsolatot eseménykép és
hívókép készíti elő. A hangoztató-elemző-összetevő, illetve a Meixner-módszer elemeire épülő, elnyújtott betűtanulás során a nyomtatott kis- és nagybetűket együtt tanítjuk. Az írástanítás egy kiadványon belül zajlik. A keverhető hangok és betűk differenciálása egymástól távol,
csúsztatva valósul meg. A műfajilag változatos, szótagolt szövegekkel együtt az olvasási stratégiák előkészítése és fokozatos alkalmazása is megkezdődik. Ez folytatódik a 2. évfolyamon.

A 2. évfolyam anyanyelvi tankönyvcsaládjának részei
A magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz tartozó 2. osztályos tankönyvcsalád tagjai kapcsolódnak az 1. évfolyam taneszközeihez, valamint előkészítik a 3. évfolyamban megjelenő tanítási célokat is. Tartalmukban, felépítésükben is az összehangolt munkát, a tananyag egységes,
integrált feldolgozását segítik.
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1. Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1–2. kötet
A 2. osztályos olvasókönyv az irodalmi és ismeretterjesztő olvasmányokon túl – a szemelvénygyűjteményen jóval túlmutató jellegéből következően – az olvasmányokat feldolgozó kérdéssor mellett a ráhangolódást segítő, valamint az olvasástechnika és az értő olvasás fejlesztését
egyaránt célzó előkészítő feladatokat is tartalmaz.

A különböző szövegtípusok olvastatását más olvasókönyvekben eddig nem tapasztalt vagy
csak ad hoc jelleggel, restriktíven reprezentált módon: változatos feladatokkal készítjük elő; a
cél mind a kommunikációs (szövegértési és szövegalkotási), mind a beszéd- és olvasástechnikai
feladatokkal az, hogy elősegítsük a szöveg pontos és értő olvasását, és hogy ezzel ne csupán
a tanulók, hanem a tanítók dolgát is megkönnyítsük – az óravezetést is modellezve. Az órai
előkészítés mellé a nehezebb szavak, mondatok olvasásának segítéséhez kézzelfogható,
gyakorlati anyagot biztosítunk azért, hogy az olvasás szempontjából feltehetőleg nehézséget
okozó szavak, mondatok olvasását (azokat a szövegből előre vagy a szövegben kékkel és oldalt,
a margón értelmezésükkel együtt kiemelve) egyszerűbbé tegyük, és ezzel a teljes szöveg
megértését elősegítsük. Ezzel egyúttal lehetőséget biztosítunk a képességfejlesztésre és a
tanulási stratégiák elsajátítására már az előkészítő munka folyamán is.
Az olvasókönyvbe a gyermekek életkorának, érdeklődésének és a tantervi követelményeknek
egyaránt megfelelő szépirodalmi, népköltészeti és egyéb, köztük számos ismeretközlő
szöveget válogattunk, illetve írtunk is. Emellett jelentős számú olyan témát feldolgozó szöveg
került a tankönyvbe, amellyel a gyermekek mindennapi életük során találkoznak, és amely
szövegeket már önállóan is szükséges értelmezniük, megérteniük. Célunk, hogy a gyermekek
megismerjék híres költőink, íróink munkáit, megszeressék az olvasást, és eközben olyan
verstani, nyelvészeti, szókincsbeli és irodalmi ismeretek birtokába jussanak, amelyekre majd
építeni lehet a felsőbb évfolyamokon is.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Tanítói kézikönyv

35

Az olvasókönyv témakörei
Tanévkezdés, ismétlés
• Az első osztályban tanultak ismétlése, rendszerezése;
• A második osztályos tananyag bevezetése;
• A hang–betű kapcsolatok ismétlése, haladás a szótagok, majd a szavak, mondatok,
szövegek olvasásának irányába;
• Rövid, könnyen olvasható és értelmezhető versek, mondókák, szövegek olvasása,
ráhangolódás a második osztályra;
• Az irodalom és a képzőművészet sajátos keveredése: a képregény;
• Az első osztályban szerzett ismeretek felmérése.
Évszakok: ősz
• Az ősszel kapcsolatos versek, szépprózai művek és ismeretközlő szövegek olvasása;
• Rendszeresen a könyvben megjelenő olvasástechnikai órák (ezek mindig valamilyen
didaktikai célhoz kapcsolódóan, de az adott témakör témájához szervesen kapcsolódva
kapnak szerepet);
• A 8–9 éves korú gyerekek érdeklődési körét megcélozó ismeretközlő szövegek olvasása.
Mesék
• Elsősorban magyar írók műköltészeti alkotásaiból, híres népmesei gyűjteményekből
válogatott mesék, verses mesék olvasása;
• Változatos szövegműfajokra épülő olvasástechnikai órák: találós kérdések, diafilm, interjú,
ismeretközlő szöveg, lexikon, plakát, mondóka olvasása, szólások értelmezése.
Évszakok: tél
• Mikulás és a karácsonyi ünnepkör;
• A télhez tartozó, az állatok viselkedésével, a természet változásaival, a téli ünnepekkel,
hagyományokkal összefüggő, a gyerekekhez közel álló mesék és versek olvasása;
• Mondókák, nyelvtörők olvasása a helyes beszédritmus kialakításának, gyakorlásának
céljából.
Gyermekvilág
• A gyermekek életével, örömeikkel, nehézségeikkel, élményeikkel, a velük és a körülöttük
zajló eseményekkel összefüggő mesék, versek, mondókák és ismeretközlő szövegek
olvasása (megismerkedünk a köszönéssel kapcsolatos illemszabályokkal, olvasunk
újságcikket-tudósítást, társasjáték útmutatóját).
Évszakok: tavasz
• A természet ébredéséről, a tavasz jellegzetességeiről, az állatok viselkedésének
sajátosságairól szóló szövegek (a tavasz hangulatát felidéző versek és mesék mellett
ízelítőt kapnak a gyermekek a hirdetés, a levél és a riport műfajából is).
Mesevilág
• Újra mesék, verses mesék, tréfás versek olvasása (mindezt az olvasástechnikai órák
szövegtípusai színesítik ismeretközlő szöveg és újságcikk olvasásával. Célunk a változatos
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szövegválasztással a gyermekek olvasási kedvének, az olvasás iránti érdeklődésének
felkeltése és ébren tartása).
Jön a nyár!
• A vakáció hangulatát idéző versek, történetek, híres mesék, meseregények részleteinek
olvasása (arra motiváljuk a gyermekeket, hogy bátran vágjanak bele a hosszabb szövegek
olvasásába is. Ezzel az olvasás élményére mint a nyári hasznos időtöltés lehetőségére is
ráirányítjuk a figyelmüket).
Az olvasókönyv felépítésére jellemző, hogy rendszerint az oldalpár bal oldalán található az
olvasmány előkészítése, és jobb oldalon ismerkedhetünk meg az új, feldolgozandó szöveggel. Az olvasástechnikai órák tartalmát is hasonlóan rendeztük el (számtalan esetben az 1.
osztályos könyvvel egyező módon az olvasástechnikai óra eseményképpel és kiemelt kisképekkel kezdődik, de természetesen a funkciója attól kisebb-nagyobb mértékben eltér, l.
lejjebb). Amennyiben hosszabbnak, nehezebbnek ítéltük meg a szöveget, az előkészítő részt
két oldalpárra terveztük, és a feldolgozást 2 tanórában ajánljuk a tanmenetben. A szöveg
feldolgozását, értelmezését segítő feladatok az olvasás munkafüzetben (Beszéd és olvasás
munkafüzet 2. osztályosoknak), ill. az olvasókönyvben, az új anyagot megszakítva vagy azt
követően találhatók.

2. Olvasás munkafüzet 2., 1–2. kötet

Az olvasókönyvben található olvasmányok értelmezéséhez, megértéséhez nyújtanak segítséget a munkafüzet feladatai. A feladatok között természetesen számos készség- és részképesség-fejlesztő feladat is található.
Az olvasott szövegek nagyobb részéhez készült feladatlap (munkafüzeti feldolgozás), illetve
a tankönyv is tartalmaz gyakorlatokat, javaslatokat a tartalmi és formai elemzésre. A munkafüzeti feladatmegoldások önálló és irányított gyakorlása mellett a gyerekek megtanulják a
lényeges részek felismerését, ezáltal az olvasmányok mondanivalójának megértését, gyakorolják a szóbeli szövegalkotást, és megalapozzuk az írásbeli szövegalkotást is.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Tanítói kézikönyv

37

(Mf. I./64. o.)
Az olvasás taneszközökhöz letölthető felmérőlapokat biztosítunk a gyermekek tudásának,
a hangos és néma olvasásának és szövegértési szintjének ellenőrzésére.
A funkcionális-kommunikációs felfogás eredményeképpen a gyerekek az anyanyelvüket a
használata, illetve még inkább: működése közben és üzenetértéke alapján fedezik fel, ismerik
meg. Az így, játékosan és értelmezve elsajátított és gyakorolt ismeret sokkal jobban rögzül,
és alkalmazásképesebb tudást, illetve stabilabb és jóval magasabb szinten működő kognitív
funkciókat és sokkal tudatosabb szövegalkotási készségeket eredményez.
A 2. osztályban az 1. évfolyamon már nagyjából kialakult olvasástechnikai készség tudatosítása és elmélyítése az egyik alapvető cél. Ez azért igen jelentős, mert amennyiben a betűzgetős
olvasás nem válik stabil, folyékony olvasássá, a szövegértés olyan mértékben sérülhet, hogy
a tanuló nem érti meg az olvasott szöveget, akkor sem, ha egyébként (pl. hallás utáni szövegértés útján) az érthető is lenne a számára. Ez egyszerűen a kognitív funkciók agyi legátolása
miatt következik be: a figyelem a betűfelismerésen és szóalak-felismerésen van, nem pedig a
jelentésteremtésen.
A másik alapvető cél a 2. osztályban a kommunikációs készségek és képességek fejlesztése.
Hiába tudja ugyanis magabiztosan elolvasni a gyermek a szöveget, ha a szöveg vagy bekezdés
megértését több szó ismeretének hiánya vagy több mondat együttes jelentésének felismerése is akadályozza. Ezeket az alapvetéseket támogatja a munkafüzet az olvasókönyv mellett a
benne elhelyezett feladatokkal.
Az egyéni tanulás mellett a munkafüzet nagyban épít a kooperatív technikákra, a páros és
csoportmunkára, a játékos, felfedező és élményszerű, örömszerző tanulás didaktikai szerepére és az anyanyelvi kommunikáció mellett megjelenő auditív és vizuális kommunikációra
is. A tananyag és feladatrendszer azonban hagyományosabb értelemben is feldolgozható. De
kooperatív tanulási technikákkal feldolgozva felerősítik az egyéni felelősséget és az önellenőrzés fontosságát a tanulókban – egymást segítő megbeszélésre, valós együttműködésre késztetve őket.
Míg a tankönyv fejezetekre, azokon belül leckékre tagolódik, addig a munkafüzetben csak
a leckecímet tüntettük fel, amely az oldal bal felső tetején jelenik meg, az olvasókönyvvel
azonos színvilágban, tehát a cím és a szín alapján is könnyen beazonosíthatóan.
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3. Nyelvtan-helyesírás feladatgyűjtemény 2. osztályosoknak
R.sz.: FI-501010202/1
ISBN 978-963-436-009-4

ÚJGENERÁCIÓS tankönyv

2
Nyelvtanhelyesírás
munkafüzet

A nyelvtan-helyesírás taneszközeihez külön kézikönyv készült.
Itt csak néhány ‒ az olvasással és az írással összefüggő ‒ jellegzetességét soroljuk fel. A Nyelvtan-helyesírás 2. tartalmi
részeit, felépítését az olvasókönyvvel és az írással összhangban készítettük el. Például alkalmazkodtunk a második osztályos magyar nyelvtan tananyagához az olvasástechnikai
órák tematikájának és gyakorlóanyagának kidolgozásában
is. Számtalan esetben a nyelvtanórákon megszerzett tudásra
építve és azt erősítve állítottuk össze az olvasandó gyakorlóanyagot és az írásgyakorló órák tematikáját.
A nyelvtani tananyag feldolgozása során, csakúgy, mint az
olvasmányok előkészítésénél, mindig a beszédből, a szóbeli kifejezőkészség fejlesztéséből, a szókincs bővítéséből és a
kontextusteremtésből indulunk ki, és haladunk az írásbeliség
felé tematikus képek segítségével.

A nyelvtan anyagának tanítása során mindig egy adott téma és a hozzá tartozó eseményvagy tematikus kép alapján alkotott történethez kapcsoljuk a feladatokat, fűzzük fel a gyakorlatokat, és jutunk el végül az új ismeretek megfogalmazásához. A nyelvtan taneszközeiben
nem csupán új grammatikai, helyesírási ismereteket tanítunk, hanem amellett, hogy beszédközpontú a tananyag-feldolgozás, kifejezetten a kommunikációt fejlesztő órák is kerültek a
könyvbe. A kommunikációs órákon a társas nyelvi magatartás szabályainak megfelelő beszéd
kialakítása a célunk, különböző kommunikációs helyzetekben. Ilyen például a köszönés formáinak tanulása, a telefonálás szabályainak megismerése (amelyhez a tanító a mobiltelefon
használatát is bemutathatja, mi ettől a különböző szociális háttérrel rendelkező gyermekek
miatt eltekintettünk). Emellett kitekintünk a magyar helyesírás kommunikációs szerepére: az
egybe- és különírás és a hosszú-rövid magánhangzók jelölésének értelemmegkülönböztető
szerepére is.

4. Írás munkafüzet 2. osztályosoknak
Az írás munkafüzet az 1. osztályos írás munkafüzethez hasonló megjelenésű taneszköz, álló formátumban. A munkafüzet
az olvasástechnikai órák és a nyelvtan tematikájával összhangban készült változatos feladatokat, ötletes és motiváló
gyakorlóanyagot tartalmaz.
A kommunikációs képességek közül a legmagasabb szintet az
írás foglalja el. Az írástechnika fejlesztésekor a tanult kisbetűk
és nagybetűk írásának és kapcsolásának gyakorlását végezzük. A megfelelő írástechnika érdekében fejlesztenünk kell a
gyermekek grafomotoros képességét, a beszédhanghallást és
a differenciálást, a hangok időrendjének analízisét, az auditív
emlékezetet, az írás tempóját és ritmusát.
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A 2. osztályban az írástempót olyan szintűvé kell alakítanunk, hogy más tantárgyak tanulási
feltételeinek, a feladatok írásbeli válaszadással történő megoldásának is megfeleljen. A megfelelő tempó érdekében ismétlő gyakorlatokat készítünk a tanult betűk és a különböző kapcsolási módok variációinak gyakorlására. Az esetleges rossz és fárasztó vonalvezetés, a betűk
alakjának bizonytalansága ugyanis hátráltató tényezői lehetnek a szükséges tempó kialakulásának. A másolásos feladatok mellett különösen fontosnak tartjuk a betűk alakításának és
kapcsolásának tollbamondás útján történő gyakorlását is.
Az írás során előforduló hibák közül gyakoriak a grafomotoros hibák, amelyek elsősorban
a görcsös ceruzafogásból, illetve a vonalvezetésben egymáshoz hasonló betűk tévesztéseiből adódnak. Gyakran a gyerekek írás közben indokolatlanul sokszor emelik, kapkodják fel a
ceruzájukat. A folyamatos vonalvezetés gyakorlását, a betűk összekapcsolását a folyamatos
írást igénylő feladatok mellett játékos rajzos feladatok megoldása által végezzük.
A fentiekre alapozva tehát indokoltnak láttuk egy olyan írás munkafüzet használatát a 2. osztályban, amely változatosabbá, színesebbé teszi az írás tanulását, az íráskészség fejlődését
a gyermekek számára.
Az írástanulás módszertani útmutatója külön kézikönyvben található, a két évfolyamot (1.
és 2.) összevonva.
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Képességfejlesztés és olvasás
Beszéd és kommunikáció
A nyelvi kompetenciák fejlesztése a beszédészlelés és a beszédmegértés, az alkotó nyelvhasználat, valamint a szóbeli kifejezőkészség területét öleli fel. Az olvasókönyvben és a munkafüzetben is ezzel az ábrával jelöltük meg a beszéd és a kommunikáció fejlesztésére irányuló
gyakorlatokat:
Ezek a feladatok gyakran nagyon összetettek, és egyéb képességek, készségek fejlesztésé¬hez
kapcsolva jelennek meg. Számos olyan gyakorlat került például a könyvbe, amely – a beszédfejlesztéssel párhuzamosan – fejleszti a vizuális figyelmet és emlékezetet is.

(Ok. I./18.)
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(Ok. I./22.)
A szókincs bővítését szolgálják a szógyűjtéses feladatok variációi: képről, adott hanggal, első
szótaggal stb. Az olvasmányok előkészítő oldalain különféle feladattípusokkal értelmezzük a
szövegben szereplő idegen szavakat, így a szókincs gyarapítása végigkíséri az olvasásórákat.
Ilyen feladatok: szavak és értelmük egyeztetése aláhúzással, összekötéssel, szinonimák közül
válogatással, szó-kép egyeztetések, mondatkiegészítések szavakkal stb.
A hangok helyes artikulációjára, a szavak helyes kiejtésére nagyon sok gyakorlatot készítettünk. Idetartoznak a betűdifferenciálások artikulációs feladatai (amelyeknél külön felhívjuk
a gyermekek figyelmét a helyes ejtésre), vagy a szavak oszlopokban történő olvasásának
feladatai. A szóoszlopok olvasásához gyakran hangsúlygyakorlatokat is kapcsolunk a helyes
szóhangsúly fejlesztése érdekében. Ezen gyakorlatok alkalmával az utasításban is felhívjuk a
gyermekek figyelmét a helyes hangsúllyal történő kiejtésre.
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(Ok. I./38.)
Ugyanígy a mondatolvasást gyakran kísérik a helyes hangsúlyozást és hanglejtést szabályozó
feladatmegadások. Ezt célszerű a tanítóknak külön feladat nélkül is alkalmazniuk. A megfelelő
légzéstechnika gyakorlása szintén szavak, mondatok, majd a szövegek szintjén történik:

(Mf. II./43.)
A beszéd és a kommunikáció fejlesztésének néhány típusfeladata:
• Adott téma köré építve beszélgetünk saját élményekről, emlékekről.
• Képről beszéltetjük a gyermekeket, szavakat gyűjtünk, összefüggő szöveget alkotunk.
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• Olvasott szöveg tartalmát fogalmazzuk meg szóban.
• Közösen, frontálisan vagy pár-, illetve csoportmunkában értelmezünk és oldunk meg
tankönyvi feladatokat szóban:

(Ok. II./20.)

(Ok. I./24.)
• Szósort, mondatokat, rövid mondókát ismételtetünk meg szó szerint, hangos, illetve
néma olvasást követően.
• Képről, képsorról ahhoz kapcsolódó mondatokat alkotunk.
• Történetet alkotunk eseményképről (megadott szavak felhasználásával).
• Nyelvtörőket olvasunk és ismétlünk emlékezetből.
• Szerepjátékokat játszunk.
• Olvasmányok tartalmára vonatkozó kérdéseket válaszolunk meg szóban.
A beszédtechnikai gyakorlatokat gyakran az olvasási gyakorlatokhoz kapcsoltuk. A feladatmegadásokba belefogalmaztuk a helyes beszédtechnikára vonatkozó utasításokat is.
A nyelvi normáknak megfelelő kiejtést a következő gyakorlatok által végezzük:
• Légzéstechnikai gyakorlatok,
• Artikulációs gyakorlatok,
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• Beszédritmus-gyakorlatok,
• Időtartam-gyakorlatok,
• Hangsúlygyakorlatok:

• Hanglejtésgyakorlatok,
• A beszédfolyamat-váltás gyakorlatai,
• Beszédszünet-gyakorlatok:

Olvasástechnika a szövegértés szolgálatában
Az olvasástechnika fejlesztésére olyan nyomtatott és nyomtatható gyakorlóanyagot állítottunk össze, amely azoknak a gyermekeknek az olvasástechnikai szintjét is fejleszti, akiknek
nincsenek olvasási problémáik, de a feladatokkal egyben lehetőséget nyújtunk a különböző
olvasástechnikai és helyesírási nehézségek oldására is. Hangsúlyozzuk, hogy ezek a gyakorlatok, órák is a szövegértés szolgálatában állnak, csupán a fejlesztés fókuszában a megértés
elősegítése, támogatása áll, nem maga a megértés, a szövegértés. Mindez megfordítva is igaz:
a szövegértési órák egyúttal természetesen olvasástechnikai (és a helyesírást támogató) gyakorlások is. A gyerekeknek mindebből semmit nem szabad észlelniük, a játékos feladatok és
szövegek ugyanúgy a tanulási motívumok közé tartoznak, mint egy-egy érdekes vagy élményt
nyújtó szöveggel való foglalkozás.
Az olvasástechnika szempontjából fontosnak tartjuk, s ezért folyamatosan gyakoroljuk az olvasás tempójának és pontosságának fokozását. Ennek céljából speciális szóanyagot, mondatokat és szövegeket olvastatunk.
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Miután az 1. osztályban a látás és/vagy hallás alapján egymással téveszthető betűket tudatosan differenciáljuk és együtt is olvastatjuk, 2. osztályban olyan szóanyagot, szócsoportokat állítottunk össze, amelyeknél az adott betűre jellemző valamennyi tévesztési lehetőséget figyelembe vesszük, és a betűket nagyobb csoportokba rendezve gyakoroltatjuk a pontos olvasást.
A differenciálandó hangok, a hangokat jelölő betűk és betűcsoportok a következők:
Magánhangzók (illetve azokat jelölő betűk):
aáeéií
uúüűöő
oóuúüű
Mássalhangzók-magánhangzók (illetve azokat jelölő betűk):
uvnij
Mássalhangzók (illetve azokat jelölő betűk):
f t v sz c cs
tkvlnmh
zs z sz s dz dzs c
bdphgk
gy j d g ny n
ly ny gy ty j l

1. A szótagok
Szótagokat már csak mindig valamilyen egyéb képesség fejlesztéséhez kapcsoltan olvastatunk. A szótagok olvasásával a pontos, találgatás nélküli olvasást gyakoroljuk.
Szótagot olvasunk:
• szóalkotási feladatokban, ahol a szavak első vagy utolsó szótagját olvassuk el, és minél
több szót alkotunk belőlük (ezáltal mozgósítjuk a gyermekek szókincsét), két vagy több
szótagból szavakat állítunk össze:

(Mf. II./8.)
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• szótagsorban az első szótaggal megegyező szótagot kerestetünk,
• hiányzó szótagot pótoltatunk kettőnél több szótagból álló szavakban:

(Mf. I./15.)

2. A szavak
Az olvasástechnikai órák tematikája a különböző szótípusok olvasásának gyakorlását öleli fel.
A szóanyag összeállításánál a szókincs bővítésére és a helyes ejtés (hangsúlyozás, ritmus, tiszta és pontos artikuláció), a helyesírás fejlesztésére törekedtünk. A szavak, szócsoportok olvasásával a hangos és a néma olvasást is gyakoroltatjuk.
A tematikába a következő tartalmak kerültek be az egyes szótípusok olvasásából:
• 4 betűs (msh.-torlódásos) szavak olvasásának gyakorlása (pl. birs, pinty);

• 6 betűs (3 betűs szótagból + 3 betűs szótagból álló) szavak olvasásának gyakorlása
(pl. her-ceg, Jáz-min);
• 6 betűs (2+4) szavak olvasásának gyakorlása (pl. Bá-lint, Ro-land, ga-lamb);
• 7 betűs (2+2+3) szavak olvasásának gyakorlása (pl. ál-ar-cot, szí-ne-zek);
• 7 betűs (2+3+2) szavak olvasásának gyakorlása (pl. nyu-lacs-ka, há-zacs-ka);
• 8 betűs (2+3+3) szavak olvasásának gyakorlása (pl. ké-pes-lap, Do-mon-kos);
• 8 betűs (3+2+3) szavak olvasásának gyakorlása (pl. ver-se-ket, ven-dé-gek);
• Mássalhangzó-torlódással kezdődő szavak olvasásának gyakorlása (pl. fran-cia, tro-li,
kro-ko-dil);
• Összetett szavak olvasásának gyakorlása;
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• Többszörösen összetett szavak olvasásának gyakorlása;

• A toldalékolt, hosszú, nehezebben átlátható, a látószög növelésére is alkalmas szavak
olvasásának gyakorlása szópiramisokkal:

•
•
•
•

A kiejtéstől eltérő írásmódú szavak olvasásának gyakorlása;
Idegen szavak olvasásának gyakorlása;
Hosszú mássalhangzót tartalmazó szavak olvasása (pl. Ottó, Emma, fröccsen);
Végig nagybetűs szavak, feliratok olvasása.

Az olvasástechnikai órák felépítése nagyon hasonló a szépirodalmi és népi szövegeket feldolgozandó órákéhoz. Ezeken az órákon nem csupán szavakat, hanem változatos műfajú szövegeket is olvastatunk. Az eltérés csupán annyi, hogy itt hosszabb előkészítés után olvastatjuk
a szöveget, amely nagy mennyiségben tartalmazza a gyakorlandó szótípusnak, az elérendő
olvasástechnikai célnak megfelelő szavakat – azaz a szavakat szövegbe helyezzük. Ezeknek a
szövegeknek (különösen a versikéknek, nyelvtörőknek) nem a költeményektől elvárható esztétikai élmény megszerzése az elsődleges céljuk, hanem a szavak szövegbe (ezáltal a mentális
lexikonba is) helyezve olvastatása, emellett az intertextuális és nyelvi játék, az érzelmek felkeltése, a ritmus, a humor, a játék.
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(Ok. I.)

(Ok. II.)

A szöveg megértését a szöveget alkotó mondatok és szavak megértésével alapozzuk meg.
A szövegkörnyezetből következtethetünk ugyan a szavak hangulati tartalmára és a jelentésére, de gyakran külön értelmezést és magyarázatot is igényel például egy-egy szépirodalmi
vagy ismeretközlő szövegben előforduló szó, hiszen ahhoz, hogy később az aktív szókincsbe
kerüljön, és megfelelően használjuk, ismernünk kell pontosan a jelentését.
Az olvasási stratégiák közül a szavak olvasásánál több olyan feladatot készítettünk, ahol a
kereső olvasás technikáját gyakoroljuk. Például akkor, amikor szósorokból hasonló írásmódú
szavakat olvastatunk, és kerestetünk bennük kiemelt szavakat. Az ilyen típusú feladatoknál a
lényeges információk gyors keresését és kiemelését is gyakoroljuk:

Ezt a stratégiát nem csupán a szavak olvasásánál alkalmazzuk, hanem azoknál a feladattípusoknál is, amikor a szöveg teljes, szövegként való megismerését megelőzően kerestetünk a
szövegben egy-egy onnan kiemelt mondatot.
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A látószög növelésére fokozatosan hosszabb szavakat olvasunk, szópiramisba helyezve. Ezek
a feladatok általában az olvasmányok hosszabb szavaiból épülnek fel, azért is, hogy olvasásuk a szövegkörnyezetben már ne okozzon problémát.
Gyakoroljuk a különböző betűtípusokkal írt, valamint a nyomtatott nagybetűs szavak, kézírással írt szavak olvasását, hiszen a gyermekek a hétköznapokban különféle feliratokkal, szövegekkel találkozhatnak az utcán, az újságok lapjain vagy a könyvekben. Célunk, hogy ezek
olvasását is előkészítsük, megalapozzuk, gyakoroljuk:

(Ok. II.)
Az olvasmányok előkészítő oldalain olyan feladatokat állítottunk össze, amelyek fejlesztik az
olvasástechnikát, és később segítik a szöveg megértését.
Ezért az olvasandó szöveget előzően átvizsgálva (és tanulócsoportoktól függően módszertanilag javasoljuk ezt a tanító kollégáknak is az ő gyerekeikhez mérten megtenni), gyakran
kiemeltük belőle
• azokat a szavakat, amelyek túlságosan hosszúak, és ezért nehézséget okozhat olvasásuk,
• azokat a szavakat, amelyek kevésbé ismertek, és ezért nehezen értelmezhetők,
• a tájnyelvi és a régies szavakat, amelyek külön értelmezést igényelhetnek,
• a szókapcsolatokat, amelyek helyes hangsúlyozása problémás lehet még ebben az
életkorban,
• a szaknyelvi szavakat.
A szavakat változatos feladatokhoz kapcsolva értelmezzük:
• hiányos mondatokat fejezünk be az értelmezendő szavakkal, vagy mondatba helyeztetjük,
• szavakat olvastatunk, értelmezünk rajzos formában,
• szavakat olvastatunk, értelmezünk szinonimasorba helyezve:
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• szavakat olvastatunk, értelmezünk mondatokkal:

• összetett szavakat alkotunk kettő vagy három szóból,
• szóoszlopból közös tulajdonság alapján a többitől különbözőt választjuk ki,
• képek segítségével értelmezünk szavakat, szókapcsolatokat:

• főfogalmak szerint csoportosítunk és rendezünk szavakat,
• szavak szinonimáit keressük:

(Ok. II. 30.)
• szavakat értelmezünk mondatalkotással.
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A szavak olvasása esetén is sok olyan feladat került a könyvbe, amelyek célja a pontos, találgatás nélküli olvasás automatizálása. Az ilyen feladatok általában az olvasmányok hosszú
szavait, a kiejtéstől eltérő írásmódú szavakat, a mássalhangzó-torlódásos, magánhangzó-torlódásos szavak pontos olvasását, helyes ejtését igénylik. Ezeket a szavakat nem csupán kiemeljük az olvasmányokból, hanem mindig valamilyen képesség (pl. vizuális figyelem, vizuális
emlékezet, alak–háttér differenciálás, alakkonstancia stb.) fejlesztéséhez kötjük.

4. A szókapcsolatok, mondatok
A szókapcsolatok, mondatok olvasásának feladattípusai a következők:
• az olvasmányból kiemelt hosszú, bonyolult szerkezetű, több tagmondatból álló
mondatokat mondatpiramisba helyezve olvassuk,
• szövegből kiemelt mondatot kerestetünk a szövegben, annak előzetes átolvasása nélkül,
• állandósult szókapcsolatokat, szólásokat, közmondásokat olvasunk és értelmezünk,
• hiányos mondatokat olvasunk és fejezünk be megadott szavakkal,
• ismeretlen szövegből kiemelt mondatokat olvasunk és értelmezünk más szavakkal:

•
•
•
•
•

párbeszédes szövegrészből kiemelt mondatokat egyeztetünk szereplőkkel,
tagolatlan mondatot tagolunk szavakra,
összetett mondatok tagmondatait egyeztetjük,
kérdő mondatokat olvastatunk és válaszoltatunk meg képek segítségével,
találós kérdéseket olvasunk és egyeztetünk képekkel:
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(Ok. I. 38.)
• mondatok összekeveredett szavait rakjuk sorba.

A szövegek
Az olvasókönyvben található szövegek a 8–9 éves korú gyermekek érdeklődésének megfelelő
szépirodalmi, ismeretközlő, publicisztikai olvasmányok. Egyaránt kerültek közéjük népköltészeti és műköltészeti alkotások, versek és prózák.
A fent említett módon minden szöveg megismerését változatos feladatokkal készítjük elő.
A feladatok képesség- és készségfejlesztő jellege mellett célunk, hogy felébresszük a gyermekekben a kíváncsiságot, majd a vágyat a szöveg elolvasására. Olyan feladatokat készítettünk
az előkészítő oldalakra, amelyekkel játékos formában megteremtjük a feldolgozáshoz szükséges ismeretek közös kiindulószintjét.
Az RJR-modellre (ráhangolódás, jelentésteremtés, reflektálás, bővebben l. lejjebb) és kooperatív technikákra épülő tanulásmódszertan, valamint a munkafüzet által támogatott tankönyv
hagyományos tananyag-feldolgozási módszerei mellett a tankönyv alapvető jellegzetessége,
hogy a ráhangolódást és tanulási motivációt segítő tematikus kép, a kontextusba helyezés és
az ilyen feladatok mellett minden olvasandó szöveget – két irányból is – előkészít.
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Az egyik irány az olvasástechnikai előkészítés. A nehezebben olvasható, pl. kevésbé ismert,
hosszabb vagy idegen szavakat és szókapcsolatokat változatos feladatokban, még a szöveg
megismerése előtt gyakoroltatjuk. Így az ez idáig a betűzgetésre, silabizálásra pazarolt figyelem, amely megakadályozta a kognitív funkciók működését, a megértést, az értő olvasást,
ezek után a szó, a szöveg megértésének és megjegyzésének, visszaidézhetőségének irányába
tolódik el, azaz a gyerekek szövegértése és szövegalkotása is fejlődik, olvasási kedvük növekedik.
A másik irány a kommunikációs előkészítés. A szövegekben gyakran olyan szavak is előfordulnak, amelyeket a gyerekek – életkori sajátságaikból vagy szociális viszonyaikból, környezetükből adódóan – nem ismernek, nem ismerhetnek. Ezeknek a szavaknak, kifejezéseknek
az értelmét különféle feladatok segítségével a gyerekek maguk fedezik fel, így utána, a szöveg
olvasása közben a mondat, a bekezdés és végső soron a szöveg megértését az ismeretlen
szavak nem akadályozzák.
A szövegolvasás és szövegfeldolgozás lehetőségeit lejjebb, több tanulmányban is részletezzük.
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A szerkesztés gyakorlata és az olvasóvá
nevelés
Hazánk a 70-es években kapcsolódott be a nemzetközi szintű szövegértés-felmérésekbe. Azóta sokat változott az olvasás megítélése, s változtak a mérések kritériumai is, de egy dolog
változatlan maradt, hogy még mindig nem megfelelő szintű a magyar tanulók szövegértési
szintje.
Ennek okait nemcsak a társadalmi változásokban kell látnunk, hanem abban is, hogy a hazai
olvasástanításban azok a nemzetközi tapasztalatok még mindig nem tudtak meggyökerezni,
amelyek más országok statisztikáin jelentősen tudtak változtatni. A lényeg azonban nem a
statisztikai adatok látványos változtatásán van, sokkal inkább azon a törekvésen, hogy megtanítsuk a gyerekeket egy ismeretlen szöveg értelmezésére, és felkészítsük – már egészen
kicsi kortól – a tanulókat arra, hogy különböző tanulási eljárásokon keresztül a lehető legjobban és legkönnyebben értelmezni tudják egy ismeretlen szöveg új információit. Ezeket az
új ismereteket integrálni tudják az előzetes tudásukkal, és felismerjék az utakat a hiányzó
információk megszerzéséhez.
Úgy is megfogalmazhatjuk ezt a problémát, hogy az olvasás technikai tudásának elsajátítása
önmagában nem elég a jó szövegértés kialakításához. A hagyományos lineáris olvasás
helyébe a problémamegoldó célú információkeresés lépett. Fontos, hogy a gyerekek tanulási
stratégiákat is elsajátítsanak, amelyek felkészítik őket a felsőbb évfolyamok és a felnőtt lét
kihívásaira.
Ennek elsajátítására, alapozására vállalkoztunk már a második osztálytól. Ezen az évfolyamon alapozzuk az olvasási stratégiák bizonyos elemeivel az értő olvasás fejlesztését, hogy
ezeket a technikákat megismerve a gyerekek minél többet tudjanak meg az olvasás céljáról,
az ismeretek kiszűréséről és rendszeréről.
Eredményességet csak úgy érhetünk el, ha az olvasás célját is tudatosítjuk, és megismerjük a
leghatékonyabb stratégiákat az ismeretlen szövegek feldolgozásához.
A 2. osztályos tanulók számára készült új generációs tankönyvcsalád olvasókönyvének szerkesztése során ezen az úton indultunk el.

Tevékenykedtető olvasástanítás
Az olvasókönyv szerkezetét a fejlesztési koncepció alapján úgy építettük fel, hogy többet
nyújtson egy szöveggyűjteménynél. Ne csak az olvasástechnika fejlesztéséhez szolgáljon
alapul, hanem segítsen az olvasandó szövegek jobb megértésében, előkészítse az olvasmányokat.
Arra törekedtünk, hogy már ebben az életkorban tudatosítsuk a következőket:
• az olvasásórákon olyan irodalmi alapműveltséget szerez a gyermek, amely egy életre
meghatározza az irodalomhoz való viszonyát,
• megismeri a magyar irodalmi kulturális örökséget, a kisebbségek és más népek irodalmi
alkotásait, a kortárs magyar irodalom alkotásait,
• az új információkat ki tudja szűrni, és előzetes ismereteivel össze tudja kapcsolni,
• technikákat tanul az új ismeretek elsajátításához,
• adott esetben a saját életvezetésével kapcsolatban hozhat felismeréseket,
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• hasznos időtöltéssé válhat (motiváció felébresztése),
• a tankönyv olvasmányainak feldolgozása majd ismeretlen szövegek feldolgozását is
megkönnyíti számára (struktúrában gondolkodás, jegyzetelés, ok-okozati összefüggések
felismerése és megfogalmazása).

A kommunikációs képességek fejlesztése
A tankönyvcsalád alapvető célja (beleértve a nyelvtant és a matematikát is), hogy beszéltesse
a gyerekeket, és saját élményeikből kiindulva, megtapasztalva fogalmazzanak meg következtetéseket az elmondottak vagy az olvasottak alapján. Az olvasókönyvben ennek egyik eszköze
a nyitó tematikus képek szerepeltetése.
Az ismeretlen szövegek feldolgozásánál hátráltató tényező lehet a szegényes szókincs, az
asszociatív gondolkodás hiánya, a tájnyelvi, régies kifejezések érthetetlensége, a történések
térben és időben való elhelyezése.
A szövegfeldolgozáshoz kapcsolódó problémafelvetésekkel, szituációs játékokkal, a nyitó eseményképekkel olyan helyzeteket teremtünk, amelyekben a tanulók önállóan
megfogalmazhatják véleményüket, s ezáltal fejlődhet szóbeli kifejezőkészségük is. A pedagógus pedig feltérképezheti a gyerekeknek a témával kapcsolatos előzetes ismereteit, amelyekre alapozva bővítheti tovább a szövegek nyújtotta tudásukat.
Az olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok zömében olyan nyitóképek szerepelnek, amelyek
alkalmasak arra, hogy kommunikációra, személyes véleményük, élményeik megfogalmazására késztessék a diákokat.
Az olvasástechnikai órák nyitóképei általában szokatlan helyzeteket mutatnak be. Segítségükkel a gyerekek beszédkészségük mellett a kreativitásukat is fejleszthetik, a fantáziájukat
kiélhetik.
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Szókincsfejlesztés
A szépirodalmi szövegeknél fontosnak tartottuk az eredeti szövegek szófordulatainak, nyelvi
megoldásainak és szóhasználatának megőrzését. Ritkán éltünk az átdolgozás eszközével. Inkább arra törekedtünk, hogy négy szinten is megtámogassuk a szókincsfejlesztést:
• az olvasmányok előtti feladatsorokban rendszeresen előkészítjük az új, ismeretlen,
tájnyelvi stb. szavakat;

(Ok. I./30.)
• az olvasmányban kék színnel kiemeljük a magyarázatra szoruló, régies vagy tájnyelvi
szavakat;

(Ok. 90.)
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• és a margón ismételjük, magyarázzuk (szókapcsolattal, szinonimával, antonimával,
grafikával);
• a munkafüzetben is feladatok kapcsolódnak hozzájuk.
A használt szavak jelentésrétegeit, stílusértékét különböző helyzetekben megfigyeltetjük,
alkalmazzuk.

Olvasás-szövegértés fejlesztése az olvasásstratégiai
módszer segítségével
Már maga a könyv felépítése is nagyban támogatja a szövegértés fejlesztését. Az előkészítő és
feldolgozó, illetve az összefoglaló kérdések kialakításánál is figyelembe vettük ezt a célt. Vizuális szinten (grafikai szövegszervezők, illusztrációk, mesekártyák) is törekedtünk arra, hogy
segítsük az értelmezést és az összefüggések felismerését. A szövegeket megszakítás nélkül,
de ún. megállók (piros nyilakban elhelyezett számok) beépítésével tagoltuk. A megállók a
tanító számára útjelzőül szolgálnak, és szabadon kezelhetők.
Az olvasási stratégiák és az olvasási szintek elsajátítására, alkalmazására tervezetten kialakított eszközök:
Előzetes áttekintés
Érzékszervi képek alkotása
Anticipáció
Explicit állítások megértése,
értelmezése, értékelése
Egyszerű következtetések
levonása
Grafikus szervezők
Összefoglalás
Az óraszervezésnél a következő algoritmust javasoljuk:
• A ráhangolódást segítő feladatsorok minden esetben megelőzik az olvasmányokat.
Javasoljuk, hogy beszélgessenek a nyitó tematikus képekről, a gyerekek engedjék
szabadon a fantáziájukat és meséljenek.
• A feladatok általában egy-egy kulcsszóra utalnak. A kulcsszavakból lehet következtetni,
jósolni az olvasandó szöveg tartalmára, mondanivalójára, az olvasás céljára. Pl. A só című
mesénél: nyitókép – élet a palotában, király, királylány, királyság; feladatok: szeretet,
főzés, ételek (sós, édes).
• Olvasás előtt fussuk át a szöveget! Ez az olvasmányról alkotott vizuális benyomás segít
eldönteni a szöveg típusát. Olvasás nélkül is azonosítsuk, hogy összefüggő szöveget
olvasunk-e, rövid verssorokat, párbeszédes részeket tartalmazó szöveget vagy pl.
plakátot. Még bele sem olvastunk, már vannak információink a szövegről! Megnézhetjük
például a mondatvégi írásjelek gyakoriságát is. Az átfutás során azonosítjuk, hogy verset,
mesét, ismeretközlő szöveget, újságcikket, plakátot stb. olvasunk.
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• Vessünk egy pillantást az illusztrációkra!
• Olvassuk el a címet és a szerző nevét!
• Ítéljük meg, mennyi idő szükséges a szöveg elolvasásához, esetleg több órán keresztül
foglalkozzunk vele.
• Érdemes olvasás előtt átfutni a kékkel kiemelt szavakat, és a margón társított jelentést
(magyarázat, szinonima, antonima, kép) azonosítani.
• Ezután kezdhetjük az olvasást.
• A piros nyilak a nagyobb tematikai egységeket jelentik. Jó, ha megállunk, összegezzük
az eddig olvasottakat, felismerjük a már tudott elemeket (pl. mesénél az állandó
meseszámokat, szereplőket), és jósoltatunk, vajon hogyan folytatódik tovább a
történet. Segítenek az összegzésben a szövegek végén a sorszámozott nyilakhoz
társított kérdések is.
• A szövegfeldolgozás végén is átfuthatjuk a kérdéseket.
• Ha van a szöveghez illő mesekártya (olvasókártya), érdemes kirakni a vázlatláncot, vagy
valamilyen játékot játszani a kártyákkal. Ha nincs a csomagban társítható kártya, a
gyerekek alkothatnak is újakat.
• Sokat segít a történet megértésében, ha minden narratív történetnél készítünk
vázlatkört is.
• A kapcsolódó szövegek, feladatok az egyes olvasmányok végén tágítják a területről
alkotott ismereteket.
• Amennyiben a szöveg alkalmas a dramatikus feldolgozásra, mindenképp ajánlatos
megpróbálni.

Az olvasókártyák
A tankönyv egyik újdonsága az olvasókártyák szerepeltetése a margón. Ezek az olvasókártyák az olvasmányok memóriafogasai. Alkalmasak a szövegek szereplőinek memorizálására,
az olvasásstratégiai módszerben is fontos szerepet játszó grafikus szövegszerkesztők feltöltésére, kommunikációs készségfejlesztésre. Általuk könnyen kirakható és áttekinthető lesz
az olvasmány, és narratívvá válik a történet. A kártya segítségével könnyebben elmesélhető
a történet még azoknak a gyerekeknek is, akik nehezebben nyílnak meg, vagy szerialitási
gondjaik vannak.
A kártyák már első osztályban is megjelennek, de szerepük a 2. évfolyamon válik didaktikailag hangsúlyosabbá. A 2. évfolyam olvasókönyvében található olvasmányok margóján számos
helyen találkozhatnak a gyerekek kártya alakú képekkel. Ezek egy része szerepel kártyaként
a nyomtatásban is megjelent csomagban.
Az olvasókártyák célja:
1. A gyerekek könnyebben megjegyezzék az olvasmányok szereplőit.
2. A kártyák támogatják az olvasási stratégiák elsajátítását elősegítő vizuális szervezők használatát. Ezekkel kirakható a vázlatlánc, kitölthető a vázlatkör.
3. A kártyák egy része nem titkolt céllal az absztrakciós folyamatot segíti. Ezáltal a mesék
tipikus szereplői, azok szimbolikus tulajdonságai, a meseszámok, a mesefordulatok és a
tanulságok is könnyebben sajátíthatók el, illetve adaptálhatók is más olvasási vagy élethelyzetekre a gyerekek számára.
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4. A kártyák által fejleszthető a kommunikációs és kreatív készség, valamint az egyszerűbb
szövegszerkezetekben való gondolkodás. Az éppen olvasott, konkrét történettől elvonatkoztatva a kártyák önálló meseszövésre alkalmas elemekké válnak.

A kártyacsomag
64 elemből áll: 5 db dicséretkártya (l. fent), 59 db olvasókártya.

Javaslatok az olvasókártyák használatához
1. Vázlatlánc
Válasszunk ki egy mesét! Keressük meg azokat a kártyákat, amelyekből a történet jól felidézhető! Tegyük le megfelelő sorrendben! Meséljék el a gyerekek!
(Pl. a Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj című meséhez: Nyakigláb, Asztal, Kocsmáros, Csere,
Csupaháj, Szamár, Csere, Málészáj, Botocska.)
2. Vázlatkör
Alkossunk a táblán vagy csomagolópapíron egy megfelelő méretű vázlatkört! A kártyák ezen
az ábrán elhelyezhetők, illetve a vázlatkör kiegészíthető újabb rajzokkal, feliratokkal.
3. Hiányzó láncszem
Kirakjuk a vázlatláncot a kártyákból úgy, hogy közülük néhányat hátlapjával illesztünk be.
A gyerekeknek ki kell találniuk a hiányzó láncszemet.
4. Meseszövés
a) A tanító a már korábban megismert mesét kártyalapokból kirakja. Ezután a gyerekeknek
kell felidézniük, melyik mesére gondolt a tanító, és ez alapján kell elmondaniuk a történetet.
b) A tanító kiválaszt néhány kártyát a csomagból. Egymás mellé illeszti. A gyerekeknek ehhez
kell mesét szőniük.
c) A gyerekek húznak 4-5 lapot a kártyákból. Ez alapján találnak ki mesét.
d) Valamennyi kártya már az asztalon fekszik. A történet kezdete ezáltal kötött. A folytatáshoz
a gyerekek választhatnak a csomagból, vagy kitalálhatnak egyéni befejezéseket is.
5. Jóslás
Az olvasott mese kártyáit az adott olvasmányrészig kirakjuk. Hogyan folytatódik a mese?
6. Variációk
Hogyan lehet ugyanazt a mesét többféleképpen kirakni? A csomagban lévő szimbolikus elemek segítenek ebben.
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7. Kártyakészítés
A csomagban található olvasókártya-készlet kevesebb, mint amennyire szükség lehet. Ha valami hiányzik, több elemre van szükség, vagy egy adott kártya több ízben fordul elő, akkor a
legegyszerűbb megoldás, ha kartonból kártyaméretet kivágva megkérik a gyerekeket, hogy
alkossanak új elemet.

A csomag tartalma
Dicséretkártyák (l. fent): Mosolyjelek (A legjobban együttműködő csoport voltatok.); Fejére
mutató mosolyjel (Ma te adtad a legjobb ötletet.); Nyitott olvasókönyv (Ma te olvastál a legszebben.); Együttműködő fiú és lány (A legügyesebben dolgoztatok a pároddal.); Méhecske
(Órai munkáddal a legjobban segítetted a közös tanulást.).
Olvasókártyák: Királylány, Kislány, Királyfi, Kisfiú, Király, Mátyás király, Szegény ember (okos,
lusta, kapzsi stb.), Gazdag ember (buta, kapzsi stb.), Okos lány, Kocsmáros (cselszövő), Tündér
(varázslat, csodatevés), Idős ember (bölcs), Boszorkány (ártó varázslás), Sárkány (a gonosz),
Kutya (hűség, szolgálat), Farkas (csacsi, pórul jár, szabad stb.), Medve, Róka (a furfangos, ravasz), Kastély (vár), Jégpalota (üvegpalota), Hintó, Macska, Egér, 3 (meseszám, pl. 3 kívánság,
3 leány, 3 próba), 7 (meseszám, pl. hétfejű sárkány, hétmérföldes léptek, 7 próba), Cserebere,
Szív (szerelem), Gyűrű (esküvő, lakodalom), Futó lány (világgá megy), Agyafúrt, furfangos (jó
gondolat, ötlet), Mentőöv (segítségnyújtás), Könnycsepp (bánat), Bilincs (rabság), Aranytojás
(teljesült csoda, jólét), Mag (élet, valami kezdete stb.), Kincs (gazdagság, hatalom), Só (érték),
Kolbász, Pipa, Gombolyag, Lyukas korsó, Toll, Aranyhal, Hajszál, Tulipán, Nyakigláb, Csupaháj,
Málészáj, Terülj, terülj, asztalkám!, Aranyat tüsszentő szamár, Üssed, üssed, botocskám!,
Hókirálynő, Gerda, Kay, Rablóleány, Finn asszony, Gonosz manó (ártó szellem, ördög), Rénszarvas, Varázslóasszony.

Változatos szövegtípusok megismerése
A gyermek életkorának megfelelő szövegtípusok (versek, kiszámolók, találós kérdések, közmondások, mesék, mondák, szólások, szóláshasonlatok, nyelvtörők, illetve a gyermeki környezetről és az állatvilágról szóló ismeretközlő szövegek) súlyuknak megfelelő arányban szerepelnek. A könyv nagy hangsúlyt fektet a hétköznapi szövegek beépítésére, olvastatására. A
szépirodalmi, prózai és verses alkotások előkészítő kérdésekkel és tipográfiai megoldásokkal
is elkülönülnek az ismeretközlő, hétköznapi szövegektől.
Az elsősorban szépirodalmi válogatás szemelget hazai klasszikusok és kortárs szerzők, prózaírók, költők, mesegyűjtők műveiből, emellett a hazai kisebbség, illetve a nemzetiségek irodalma is szerepel a válogatásban.
A szépirodalmi szövegek mellett
ismeretterjesztő olvasmányok is
megtalálhatók az olvasottakkal szoros összefüggésben.
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A tankönyvben sokféle szövegtípus szerepel: plakát, képregény, műsorújság stb.

Fontosnak tartottuk a klasszikus és kortárs irodalmi művek szerepeltetését a gyűjteményben.
A mai gyerekek gondolkodásmódjához jóval közelebb áll, nemcsak problémafelvetésében, de
nyelvi megfogalmazásában is a kortárs gyermekirodalom. Ezért szerepel, ha még csak ajánlásként is, az Anyám tyúkja című vers parafrázisa, Lackfi János Apám kakasa című verse. De
több ilyen irodalmi párhuzamot is vontunk. Tamkó Sirató Károly Bőrönd Ödön című műve
mellett ott szerepel Kóródi Bence Bödön Ödön című alkotása, vagy A csökönyös kiselefánt
című mese elolvasása után arra biztatjuk a gyerekeket, hogy keressék meg – könyvtárban,
az interneten – Szutyejev Micsoda madár! c. meséjét, és hasonlítsák össze az olvasottakkal.
A célunk itt is, de a kártyák esetén is az volt, hogy a gyerekek minél több visszatérő elemet
ismerjenek fel, és lássák azt is, hogy ugyanaz a probléma más és más író által is megfogalmazódik, másképp, más szavakkal.
Alapvető célunk az volt, hogy a szövegválogatás alapot teremtsen a biztos és értő szövegolvasáshoz, miközben helyzeteket teremt a kommunikációs, kreatív és a problémamegoldó
készség fejlesztéséhez, alapul szolgál ahhoz, hogy a gyerekek kapcsolatot teremtsenek az
olvasottak és saját életük között, és megszeressék az olvasást.
A szövegértést fejlesztő feladatok stratégiai megközelítése előkészíti a felsőbb évfolyamokat.
A gondos szókincsfejlesztés pedig hozzájárul ahhoz, hogy az olvasmányokat könnyebben értelmezzék, és szándékunk szerint beépül a mindennapi szóhasználatba. A szólások, közmondások, illetve az állandósult szókapcsolatok fókuszba helyezése is ezt a célt szolgálja.
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Az olvasmányfeldolgozások metodikai
alapjai és elméleti háttere
Az RJR tanulási modell
Az RJR tanulási modell a konstruktivizmus és metakogníció elméletére épül. A konstruktív
pedagógiai elmélet (Nahalka István 1997) lényege, hogy az emberi megismerés nem az információk tárolását jelenti a tudatban, hanem a tudás létrehozása, bővítése, konstrukciója, ami
személyes, aktív értelmezési folyamatként a megismerő elmében zajlik a már birtokolt tudás
bázisán. A konstruktív gondolkodásmódban alapvető szerepet játszik a tapasztalatokat értelmező, megismerő ember. Az ember tudatában létező mentális térkép (vagy világmodell) fogadja be az új ismereteket úgy, ahogy azt képes beilleszteni a meglévő ismeretek közé, vagyis
saját struktúrájának megfelelően konstruálja meg az új ismereteket. Ennek a gondolkodásnak
lényeges eleme a bennünk lévő modell, amely bizonyos (kisebb-nagyobb) pontossággal tükrözi a világot.
Az induktív ismeretszerzési eljárásokkal szemben (pl. a felfedeztetés alkalmazására épülő
módszerekkel) ez a modell a gyermek meglévő kognitív struktúráiból kiinduló tanulási folyamatokat helyezi előtérbe. A gyermeket konstruktivista értelemben aktív tevékenységre kell
serkenteni, vagyis úgy kell cselekedtetni, hogy az mozgásokhoz vezessen a gyermek belső
világában is. Ez általában fizikai cselekvést is jelent, de elsősorban a meglevő szellemi struktúrák mozgását és a hiányok pótlását, átalakítását, újraépítését. Kiemelt jelentőségük van a
tanulásban a társas viszonyoknak, hiszen ezek a konstrukciók nem teljesen egyéni produkciók, ezekben szerepet játszanak a tanár mellett a diáktársak is. Fontos szerepe van a csoportos és páros munkának, főleg akkor, ha ezek erős kommunikációs kényszerrel hatnak.
A metakognitivitás az emberi intelligencia legfontosabb része, ez az a mód, ahogyan eljutunk
gondolatainkhoz, érzéseinkhez. Új ismereteinket a tanulás, azaz a személyes tudás megteremtése, megkonstruálása során beépítjük a már meglévő tudásrendszerünkbe, ezért a saját
tudásunkról, a saját tanulásunkról való tudásunk az eredményes és hatékony tanulás egyik
alapfeltétele. Az új jelentések megteremtéséhez, feltárásához interaktív és reflektív magatartásra van szükség, azaz folyamatosan át kell strukturálnunk meglévő tudásrendszerünket (Bárdossy Ildikó et al. 2002). Az ún. RJR-modell három fázisa foglalja magában a tanulási folyamatot. A ráhangolódás (R) az első fázis. A folyamat ezen szakaszában történik az
adott témával kapcsolatos előismeretek felidézése, a motiváció, a problémafelvetés. A második szakasz a jelentésteremtés (J). Ebben a fázisban kerül sor az új ismeret befogadására,
megértésére, az új és régi ismeretek összekapcsolására, strukturálására. A harmadik szakasz
a reflektálás (R). Ekkor szilárdulnak meg, válnak maradandóvá az új ismeretek azáltal, hogy
a diákok számot adnak a szerzett új ismeretekről, tapasztalatokról; megosztják egymással a
gondolataikat, saját nyelvükön megfogalmazva a tanultakat. A tanulók és a tanár egyaránt
szembesül az eredményekkel, illetőleg az esetleges problémákkal.
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A kritikai gondolkodás fejlesztése
A kritikai gondolkodás fejlesztése (RWCT) az a komplex gondolkodási folyamat, amely az
információ megszerzésével kezdődik és a döntés meghozatalával ér véget. Egyfajta kérdezésközpontú tanítás-tanulási folyamat, leghatásosabb eszköze a kérdésfeltevés. A kérdezés
a megbeszélés leglényegesebb eleme. A tanulóktól azonnali választ vár, függetlenül attól,
hogy verbális vagy nonverbális formában, illetve milyen mondatban realizálódik. Interaktív
kapcsolat csak akkor alakulhat ki tanár és diák között, ha a diákok is kérdeznek, illetve kérdezhetnek. Ez természetesen minden oktatási szinten igaz. A terméketlen, rossz kérdés érintetlenül hagyja a gondolkodást. A helyes kérdésfeltevés híd a tanítás és a tanulás között. Az
olyan kérdések, amelyek a tanulók gondolkodását egyszerűen a leckefelmondásra késztetik
vagy kényszerítik, azt hitetik el a tanulóval, hogy saját gondolkodása fölösleges. Az ösztönző
kérdések emelik a tanulók gondolkodási szintjét, és abban erősítik meg őket, hogy gondolkodásuk igenis értékes. Az ilyen kérdéstípusok gyakorlásával a tanulók megtapasztalják, hogy a
tudás sohasem „merev”, a gondolatok pedig nagyon is képlékenyek. Ezért a tanulókat reflektálásra, találgatásra, átalakításra, elképzelésre, alkotásra, mérlegelésre biztatjuk. A jó kérdések fejlesztik a gyerekek ismereteit, szókincsét, értelmi képességét. A jó kérdés definíciójába
beletartozik, hogy intellektuális követelményt állítson elénk, Piaget szóhasználata szerint:
„kognitív konfliktust” ösztönözzön.
A kérdezés célja, funkciója szerint megkülönböztetünk: érdeklődés- és figyelemfelkeltő; diagnosztizáló és ellenőrző; információt kérő; szervező; instruáló; gondolkodtató; strukturáló; véleményt, érzelmeket feltáró kérdéseket. Az elvárható válasz jellege szerint pedig konvergens
kérdéseket (ezekre egyetlen vagy néhány jól körülhatárolt válasz adható, a tanulótól általában
korábbi ismereteinek felidézését igényli), illetve divergens kérdéseket, amelyekre több egyaránt jó válasz adható (Falus 2003).
Robert Fisher szerint a kérdések alapvetően vagy gondolkodásra késztetik a gyereket, vagy
pedig ellenőrzik az ismereteket. Előbbiek kíváncsiságot és érdeklődést keltenek, illetve gondolatokat, érzéseket és tapasztalatokat hívnak elő, miközben összpontosítják a figyelmet,
vagy vitát gerjesztenek, utóbbiak pedig ellenőrzik a megértést, és rátapintanak a nehézségekre, vagy ismétlik a tanultakat, és kapcsolják az új tananyaghoz (Robert Fisher 1999: 30.).
A gyerekek kérdései indítják el a közös gondolkodást, a tanár a rendszerezésben, az álláspontok következetes kifejtésében és az összehasonlításban segít saját kérdéseivel, ezáltal
tudja irányítani a beszélgetést, és tud mintát szolgáltatni a gyerekek számára a gondolkodáshoz. Programunkban ügyeltünk a változatos kérdésfeltevésre, hogy ne csak ismeretellenőrző kérdésekkel, hanem minél több gondolkodásra késztető kérdéssel is találkozzanak
a gyerekek.

A befogadás-központú irodalomtanítás
Bókay Antal elmélete abból indul ki, hogy az irodalom tanításának úgy kell felépülnie, hogy
az egyes ember hermeneutikai fejlődését kövesse. Ez a diákok élményvilágára épül, megvalósításához feltétlenül ismerni kell az adott korosztály, esetünkben a 6–10, de különösen
a 7–8 éves gyermek élményvilágát, s ezen élményeket kiváltó (művészeti) jelenségeket (pl.
képregény, videoklip, animációs film, akciófilm). Az ilyen szemléletű irodalommegközelítés az
egyén önismereti fejlődését támogatja, s nem alapelve a „közös tudás”.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

64

TANÍTÓI KÉZIKÖNYV

Az élmény az ember érzelemmel telített, belsővé vált tapasztalata a körülötte lévő világról. Ez a
tapasztalat azután törvénnyé is válhat, hiszen hozzá mérheti magát az ember. Az irodalom mint
művészet az effajta belső törvények megalkotását segíti elő. Az élményközpontú tanítás magára
a befogadóra koncentrál, és az irodalmi mű kibontásakor a személyes élmény felszabadítására
törekszik, úgy gondolja, hogy a mű legfontosabb emberi üzenete – önmagunk megismerése.
A tanító fő feladata fejleszteni a tanulókban az empatikus érzékenységet, hogy mélyebben
meg tudják érteni magukat és másokat (vö. Zrinszky László 2002). Ez arra a gadameri tézisre
reflektál, amely szerint azáltal tudatosíthatjuk leginkább a másik másságát, annak individualitását, ha magunkat helyezzük a helyébe.
Az élményközpontú irodalomtanítás (Fűzfa Balázs) olyan szemléletmód, amely mindenekelőtt
az irodalommal kapcsolatos élményszerzést tartja fontosnak. A tanítási folyamatot elsősorban nem az intellektuális teljesítmény, hanem az érzelmi-értelmi gazdagodás, a melegség,
a szeretet felől tekinti. A mű közvetítette értékek közül azok a legfontosabbak, amelyeket a
diák akár egész életére szólóan magával visz, s választási, döntési helyzeteiben majd segíteni
tudják őt. Egyfajta magatartásminták ezek, erős töltésű szimbólumok, emberi határhelyzetek emlékei, érzelmileg telített, gazdag szövegek vagy egyszerűen csak hangzó szépségükkel
megragadó szavak, mondatforgácsok. Ezt a folyamatot már alsó tagozatos korban meg kell
ízlelniük a diákoknak, erre már akkor érzékennyé kell tenni a tanulókat. Ebből kifolyólag tanítási programunk alapelve a problémacentrikusság, amelyben a tanítási folyamatot kell olyan
kreativitást-nyitottságot lehetővé tevően megtervezni, hogy a diákok saját szubkultúrája és
élményvilága is megjelenhessen.

Drámapedagógia
Drámázás során (itt a szó semleges értékű, nem a drámára mint műnemre utal, hanem egyszerűen a szerepbe lépésre, szerepjátékra, beleélésre, cselekvő attitűdre stb. vonatkozik)
a pedagógus egyfelől arra törekszik, hogy tanítványaiban a személyes élmények asszociációs sorát elindítsa, amelynek eredményeképpen felfedezik a mű által önmagukat, másfelől
az is a célja, hogy tanítványai képesek legyenek önmaguk felismerésének megfogalmazására
szóban és írásban is. E cél eléréséhez a legmegfelelőbb módszer a cselekedtető, bevonódásra,
érintettségre, saját élményre törekvő drámapedagógia (Gabnai Katalin).
Valamennyi irodalmi alkotás esetén alkalmazható (vers vagy próza, lírai alkotás vagy dráma,
népmese, monda, novella, regény), a lényeg az, hogy ne a mű illusztrálása történjen, hanem az adott világba való belépés (szerepbe lépés) után önálló, egyéni döntések szülessenek.
A drámapedagógia eszköztárát mindenki szabadon használhatja, egymás ötleteit, játékait,
óraterveit kötetlenül átvehetik egymástól a drámatanárok (Baji-Gál Ferencné), hiszen a feladatuk az, hogy a tanult, látott elemek alapján létrehozzák saját óratervüket, de maga az óra
teljes valóságában csak az adott helyen, időben és a döntéshozó szerepkörű résztvevőkkel
fog létrejönni. A drámapedagógia csak a közvetlen tapasztalás útján ismerhető meg igazán,
és létformája is maga az élményszerző gyakorlat.

A kooperatív tanulás
A kooperatív tanulás (Spencer Kagan) vagy inkább életszemlélet kölcsönös tiszteletre alapozott együttműködést és a közösség minden tagjának egyéni teljesítményét előtérbe állító
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szemléletet jelent. Ellentétben áll a versenyszellem hangsúlyozásával, ahol az egyének a csoport többi tagját igyekeznek túlszárnyalni. Előfeltétele a közösség tagjai közötti kooperáció
eredményeként létrejövő konszenzus. A kooperatív tanulást alkalmazó tanulók a „verseny
helyett együttműködést” hirdető szemléletet átviszik az élet más területeire is, ami alapvetően meghatározza az emberekkel való kapcsolatukat. A kooperatív tanulási forma a tanulók
(4-6 fős) kiscsoportokban végzett tevékenységén alapul, és az ismeretek és az intellektuális
képességek fejlesztésén túl (azaz együtt határozzák meg a problémát, a kérdéseket, a megoldás lépéseit és a résztvevőket is) kiemelt szerepet játszik a szociális kompetencia, azaz a
tanulók szociális készségeinek és együttműködési képességeinek kialakulásában és fejlődésében is. A tanulók a csoportmunka keretében közösen dolgoznak, ez együttes felelősséget
jelent a csoport eredményéért, tehát nemcsak a saját, hanem a csoporttársak munkájáért is
(Benda József 2002).
A kooperatív tanulás mint módszer ugyancsak a konstruktív tanulási elméletre épül, amely
szerint az ismeretek elsajátítása mindig alkotó, azaz konstruktív módon történik: az emberi
agy az ismereteket nemcsak befogadja, hanem szortírozza, rendszerezi, átalakítja, újjáteremti. A kooperatív tanulási forma – ahogy a többi cselekvő tanulási forma is – a hagyományos
tanulási módszerekkel szemben nemcsak megengedi, hanem kifejezetten stimulálja az emberi agy ezen alkotómunkáját, konstruktivitását. A tanítás helyett a (tapasztalati) tanulásra
kerül a hangsúly. A tudás forrása nemcsak a tanító és a tankönyv, hanem a komplex nevelési
helyzet is.
A kooperatív tanulási formák alkalmazása a tanulási órákon megváltozott tanári szereppel jár
együtt. A tanár felszabadul a hagyományos ismeretközlő szerep alól, és egyrészt segítőként,
támogatóként (mentor) mint a tanulókkal együtt dolgozó „munkatárs” (partner) vesz részt
a csoportok munkájában, másrészt koordinátorként irányítja is azt. A kooperatív tanulási
módszerek alkalmazása a tanórákon lehetővé teszi a különféle képességű, felkészültségű és
érdeklődésű tanulók individuális tanulását, egyéni tanulási utak kialakítását. A résztvevők
informális véleménycseréje egyrészt segíti a tanulást elősegítő oldott, játékos légkör kialakulását, másrészt elősegíti a témára való ráhangolódást. A gyakorlat további célja a pedagógusok tanulókkal szembeni pozitív attitűdjének kialakítása: elsősorban ne a hiányosságaikra,
hanem erősségeikre, fejleszthető és fejlesztendő pozitív tulajdonságaikra figyeljenek fel. A kooperatív tanulási formák alkalmazásának célja nem a hagyományos módszerek felváltása,
hanem azok kiegészítése.
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Feladattípusok és az RJR-modell
A 21. századba lépve meghatározó volt az a törekvés, amely a „tudásalapú társadalom megteremtését” tűzte ki célul. A tudás megszerzésének elengedhetetlen eszköze a LLL, vagyis a
lifelong learning (egész életen át tartó tanulás). Ezzel párhuzamosan kidolgozásra kerültek
az új alapkészségek elsajátításához szükséges kompetenciák, a kulcskompetenciák rendszere. A nagyvilágban megjelenő változás magával hozta a pedagógia, didaktika változását is.
A mai kihívásoknak leginkább megfelelő szemléletes, alkotó tanuláselsajátítás került a figyelem középpontjába. A konstruktív pedagógia fontos eleme, hogy a már meglévő tudáshoz,
tudáselemekhez illesszük az új tudáselemet. Fel kell eleveníteni a már meglévő tudást, ebbe
a hálóba kell beilleszteni az új elemet, kapcsolatokat kell kiépíteni az egyes tudáselemek
között. Ennek támogatója az RJR-modell. A három betű a ráhangolódás, jelentésteremtés,
reflektálás szavak rövidítése.
A tanulási folyamat kapcsán először segítségül kell hívnunk a gyermekekben lévő tudást. Az előzetes tudás előhívásának lehetőségével élve a ráhangolódási szakaszban
igyekeztünk olyan feladatokat válogatni,
amelyek elsősorban a beszédkedv felkeltését célozzák, ugyanakkor a beszélgetés során fény derülhet az előzetes tudáselemek
halmazára is. A nyitóképek, nyitófeladat
minden esetben az oldalpár első feladata.
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A nyitóképek, nyitóbeszélgetések nem
csupán a konkrét előzetes tudás megjelenítését célozzák, hanem gyakran asszociációkra, érzelmekre építve előrevetítik
a kulcsszavakat, az olvasmány fő gondolatát. Ilyen feladattal találkozhatnak
például a II. kötet 40. oldalán is, a Ha én
felnőtt volnék című olvasmánynál. A képek segítségével a közös beszélgetés során végiggondolhatják a gyerekek eddigi
véleményüket, érzéseiket a felnőttekkel
való kapcsolatukról, az idősebb generációról. Elindulhat a közös gondolkodás
arról is, hogy miért jó gyereknek, miért jó
felnőttnek lenni.
A nyitófeladatok egy másik típusa a gondolattérkép. A grafikus megoldás jól alkalmazható
egyrészt az előzetes tudás előhívására, valamint az összegzésre, rendszerezésre is. A ráhangolódási szakaszban fokozatosan tanítjuk meg a gyermekeket gondolattérkép létrehozására.
Kezdetben konkrét segítséggel, mintaadással, a fő fogalmak megjelenítésével, majd csoportban, társak segítségével történik a feladat megoldása. Célunk, hogy a későbbiekben alkotó
módon alkalmazzák a diákok a gondolattérképet mint a saját tanulási folyamatuk fontos
eszközét.

(Ok. I/44.)
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(Ok. I./32.)
A ráhangolódási szakaszban jelennek meg olyan feladatok is, amelyek előkészítik a jelentésteremtést, vagyis a szövegfeldolgozást, szöveg megértését segítik, támogatják. Természetesen ezeknél a feladatoknál is megjelenik a kommunikáció. Kíváncsiak vagyunk a gyermekek
véleményére, hogyan látnak bizonyos helyzeteket, de már tudatosan irányított kifejezések,
szóösszetételek jelennek meg, előrevetítve a szómagyarázatot, a nehezen olvasható, hosszú
kifejezéseket.

(Ok. II. 30.)
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(Ok. I. 78.)
Az első szakaszban kap helyet az olvasástechnika fejlesztését célzó, nehezen olvasható szavak kiemelése. Szópiramisokat, szóoszlopokat olvastatunk. Játékos feladatok által fejlesztünk figyelmet, emlékezetet, alak- és formaészlelést, szerialitást.

(Ok. I./46.)

(Ok. II./78.)
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Ugyanitt megjelennek a konkrét szómagyarázatokat célzó feladatok is, hiszen a második osztályos gyermekek aktív szókincse nem tartalmazza például a régies vagy a különböző mesterségekhez kapcsolódó kifejezéseket, a ritkán használt szavakat.

(Ok. I./36.)
Ezeket a szavakat magyarázatokkal, mondatba foglalással, képi támogatással igyekszünk beilleszteni a tudáselemek közé.
A ráhangolódási szakasz kontextusteremtő feladatát az óra fő része, a jelentésteremtés követi.
A második osztályos tankönyv, tanmenet lehetőséget nyújt arra, hogy a tanítók az osztályuk
fejlettségi szintjének megfelelően, az osztály tudásához mérten dolgozzák fel az olvasmányokat. A hosszabb szöveget lehet két órában, akár közösen, kooperatív technikákkal fűszerezve
feldolgozni. A feldolgozás minden esetben részekre osztva történik, megállókat építettünk be
az olvasmányokba. Ezek a megállók és a hozzájuk kapcsolódó kérdések a jelentésteremtést
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könnyítik, támogatják.

A jelentésteremtés egyik kiváló módja a jósló olvasás, előzetes jóslások figyelembevétele.
Könyvünk tudatosan épít erre a módszerre, hiszen a jóslás az értő olvasás, a kreatív szövegfeldolgozás, a befogadás elengedhetetlen eleme. Változatos módon találkozik a gyermek az
előzetes jóslásokkal, amely feladatok egyben kommunikációs gyakorlatokká válnak, hiszen a
gyermeknek meg kell fogalmaznia a gondolatait. Nemegyszer a gondolatok megfogalmazását
indoklással is egybe kell kötni. Mindemellett a jóslás a kíváncsiság felkeltésére, valamint a
folyamatos motiváltság megteremtésére is lehetőséget biztosít.
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(Ok. I./94.)
A tankönyvcsaládban található munkafüzet feladatai mind a jelentésteremtést támogatják
változatos, sokszínű módon. Ezek közül az időrendbeli sorrend megállapítása, a szerepekhez
kapcsolódó tevékenységek, tulajdonságok számbavétele mind-mind a jelentésteremtést segíti.

(Mf. I./39.)
Több esetben komplex módon, táblázatba foglalva jelenik meg a történet kulcsfontosságú
eleme. A táblázat segít az összefüggések meglátásában, valamint támogatja a logikus gondolkodás fejlesztését is.
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A kulcsszavak kiemelését, a történet mondanivalójának könnyebb megértését segítik a kártyák, illetve a kártyákhoz kapcsolódó játékos feladatok. A kártyák használatához módszertani
útmutató, segédlet is társul.
Számos esetben találkoznak a tanulók szólásokkal, közmondásokkal az olvasmányt megelőző
szakaszban. A jelentésteremtés során is tudatosan alkalmazzuk a magyar népköltészet remek
kincsét, a szólást, közmondást. Ezek célja a tudás gyarapítása, illetve a már meglévő tudáselemek közötti kapcsolatteremtés. Számos esetben jóslást támogató szerepe is van, hiszen
utal az olvasandó szövegben történtekre.

A tankönyvcsalád szövegválogatásakor nagy hangsúlyt fektettünk a változatos szövegekre.
A gyerekek által kedvelt mesék, versek mellett megjelenik a plakát, térkép, menetrend is mint
kevert szövegek. Ezeken az órákon tudatosan fejlesztjük a gyerekek szövegértését, támogatjuk a különböző típusú szövegekben való tájékozódást, amely szintén a jelentésteremtés hatékonyságát növeli.

A tanóra utolsó egysége a reflektálás. A gyerekek ebben a szakaszban erősítik meg a tanórán
megszerzett ismereteket. Ez a szakasz segít abban, hogy a megszerzett ismeretet, tudáselemet kellő pontossággal építsék be a meglévő tudáshálóba, valamint megfelelő kapcsolat
alakuljon ki az egyes tudáselemek között. Ennek egy módja a kártyák segítségével, vizuális
szervezővel támogatott eseménysorrend, tartalommondás, lényeges elemek kiemelése, valamint a megértéshez, a megértés pontosságához kapcsolódó vázlatkör kiegészítése, vázlatkör
használata.
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(Mf I./28.)
Számos esetben a reflektálás szakaszában a gyerekek megoszthatják személyes véleményüket, esetleg alkotó, építő jellegű vitára okot adó kérdések segítségével belső világukat, kifejezésmódjukat is megismerjük.

A reflektálás szakaszában is megjelennek a szólások, közmondások. Ezek általában az olvasmány kulcsszavát, mondanivalóját támasztják alá. Változatos módon lehet alkalmazni, akár
szókincsfejlesztéshez, vázlatpontkészítéshez, tartalommondáshoz.

A tankönyvben megjelenik a tanulás tanítására való törekvés. Igaz, még a fiatal korosztály
számára pontokba szedve, szoros segítséget adva, de már jól használható elemként megjelenítve. A tankönyvben leírtak, illetve a munkafüzet feladatai összhangot teremtve lehetőséget
adnak az önálló tanulásra, az önálló szövegfeldolgozásra.
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Törekedtünk a tantárgyi koncentráció megteremtésére, a komplex látásmód támogatására.
Így a kevert szövegek és ismeretközlő szövegek mellett nem csupán az irodalom, hanem a
képzőművészet és a zene is megjelenik a tankönyvben.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Tanítói kézikönyv

77

Differenciálás és csoportmunka
az óraszervezés során
A tanulók az iskolába különböző családi háttérrel, eltérő képességekkel ‒ érzékelés, észlelés,
figyelem, emlékezet, gondolkodás ‒ érkeznek. Különböznek egymástól a tanuláshoz való
hozzáállásban, motiváltságban, attitűdben. Más-más az érdeklődési körük, más-más tanulási stílus jellemzi őket, és ez a különbség megmutatkozik a különböző agyfélteke-dominancia,
érési tempó terén is. Mindez megnehezítheti a hatékony tanulási-tanítási folyamatot. A sikeres elsajátításhoz elengedhetetlen a differenciálás.
A differenciálás egyik formája az iskola profiljából, szociokulturális közegéből, illetve az osztály összetételéből adódó heti óraszám megválasztása. Tankönyvcsaládunkhoz készült heti
7, illetve heti 8 órás tanmenet. A heti 8 tanóra lehetőséget nyújt a lassabb haladási tempóra,
a hosszabb, több új információt tartalmazó szövegekben való elmélyülésre.
Célunk volt az is, hogy a kiemelkedő és jó képességű tanulók is találjanak kihívást, számukra
megfelelő szintű feladatot a tankönyvben. Természetesen a tankönyv feladatait nem lehet,
és nem is kell átgondolt tervezés nélkül, automatikusan „letanítani”. Lehetőséget nyújtunk a
feladatok közti válogatásra, valamint a munkafüzeti feladatok alkalmasak differenciálásra is.
Mindenképpen javasoljuk, hogy a tankönyv ráhangolódási részében megjelenő első feladatokat ne használják differenciálásra, hiszen ezek a feladatok a jelentésteremtést támogatják.
Tovább haladva a szómagyarázatot támogató, illetve az olvasástechnikai gyakorlatokat nyugodtan tervezhetjük az adott osztály szókincséhez, tudásához megfelelő módon. Kiegészíthető, illetve szűkíthető a felkínált szókészlet, magyarázatok mennyisége.
A hosszabb szövegek gondot okozhatnak a lassabban olvasóknak, esetleg olvasási nehézséggel küzdő tanulók számára. Ilyen esetben mindenképpen javasoljuk a hallás utáni szövegfeldolgozást. Akár tanítói bemutatás, bemutattatás is segítségünkre lehet. Ha a jól olvasók
segítségét kérjük, a szöveget megismerjük, megismertetjük, már tettünk valamit a differenciálás terén. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a hosszabb szövegek feldolgozása során
csak a jól olvasók jutnának szerephez. Támogatjuk, javasoljuk a különböző olvasási technikák alkalmazását, mint például a csillagolvasásét, ahol a jobban olvasó gyerekek kaphatnak
nagyobb szerepet. Az apály-dagály olvasás során a jól olvasók kapcsolódnak be hamarabb,
illetve a gyengébben olvasókat hamarabb választhatjuk az apadó részben.
Hosszabb szövegek esetében javasoljuk a hagyományos szövegfeldolgozás kombinálását a
kooperatív mozaiktechnikával. A szöveg egy részét, a bevezető, problémafelvető részt együtt
olvasva, együtt haladva dolgozzuk fel. Ezt követően a szöveg további részét csoportokra osztva, részletekben dolgozzák fel a tanulók. Az egyes csoportok munkájuk végeztével bemutatják saját szövegrészüket. Erre a technikára jó lehetőséget mutatunk be a második kötet
kezdetén Andersen A Hókirálynő című meséjében. Ezt a technikát alkalmazhatjuk a hosszabb
szövegek részekre osztására, feldolgozására.
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A változatos munkaformák alkalmazásával sokat tehetünk a sikeres jelentésteremtés érdekében. A frontális osztálymunka mellett az egyik legtöbbet alkalmazott munkaforma a csoportmunka. A csoport lehet heterogén, illetve homogén összetételű. Nincs jó recept a csoportválasztáshoz. Mindkét csoportképzési módot alkalmazhatjuk, ezt minden esetben az óra
feladata, típusa határozza meg. Egy igazán hosszú, nehezen feldolgozható, új ismeretet közlő
óra során célszerű heterogén csoportok szervezése, hiszen a tudáselemek minden esetben a
már meglévő tudáshálóba épülnek be. Ha a gyermekek nagyon különböző tudással dolgoznak
együtt, akkor ilyen esetben a jelentésteremtés nem mindenkinél menne végbe. A mozaiktechnikával kiegészített szövegfeldolgozás során a homogén csoportok kialakítása lehet jobb
megoldás. Egy ismereteket rendszerező, átfogó óra esetében a heterogén csoportok tanulói
jobban tudják segíteni, támogatni a nehezebben haladó társakat. A csoportszerepek ‒ irányító, jegyző, szóvivő, rajzoló ‒ kiosztása szintén a differenciálás eszközévé válhat. Mindenki
a neki megfelelő szintű, stílusú feladatot, csoportszerepet kapja! Ha tanulóink már jártasak
a csoportmunkában, szerepekben, természetesen meg lehet ismertetni a gyerekeket a tőlük
kicsit idegenebb szereppel.
A csoportmunka remek formája lehet a kerekasztalmódszer. Ismeretek számbavételénél,
rendszerzésénél használhatjuk. A csoport közösen használ egy lapot, íróeszközt. A lap közepére kerül az adott téma kulcsszava, pl. mese. Minden tanuló felír egy szót a lapon szereplő
szóval kapcsolatban, majd az eszközöket továbbadja a társának. A csoportok adott ideig dolgozhatnak, majd bemutatják az elkészült munkákat.
Csoportban használhatjuk a feladatkészítés, feladatküldés technikáját is. Az adott csoporttagok együtt készítenek feladatot a többiek számára. A feladatmegoldás, a megoldókulcs kerüljön fel a feladatkártya hátoldalára. A feladatkészítést követően forgószínpadszerűen adjuk
tovább a csoportoknak az elkészült feladatokat. A megoldást minden esetben az önellenőrzés
kövesse! Ezt a technikát szeretik a gyerekek, hiszen saját feladatot készíthetnek, kreativitásukat megcsillantva.
Változatossá tehetjük óráinkat a különböző drámatechnikákkal is. A dráma módszerével a tanuló szerepbe lép, helyet adva a tapasztalatoknak, érzéseknek. Ezzel a módszerrel megtudjuk
a véleményét az adott olvasmánnyal, szereppel kapcsolatban.
Ilyen drámamódszer lehet a szerep a falon játék. A szereplő képét, körvonalát felrajzoljuk
egy nagy alakú lapra. A gyerekeket arra kérjük, hogy az adott szereplő belső tulajdonságait
a rajzon belülre, a külső tulajdonságait az alakon (rajzon) kívülre gyűjtsék össze. Az elkészült
lapokat kirakják a falra, úgy mutatják be társaiknak.

Pl.
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A szövegfeldolgozást segítheti a tablójáték, amellyel a történet egy-egy kulcsjelenetét ábrázoljuk pillanatfelvételként, tablóként. A csoportok kiválasztanak egy jelenetet, majd bemutatják a társaknak, és a többieknek ki kell találniuk, melyik jelenetet látták. A bemutatást,
kitalálást követően sorrendezhetik a történet szerint a megjelenített tablókat, így a tartalommondást, vázlatkészítést is segítjük.
A drámamódszerhez kapcsolódik a szituációs játék, amelyben egy adott olvasmánnyal kapcsolatos helyzet, vélemény jelenik meg. Ez a feladattípus kiváló a kommunikáció fejlesztésére
is.
A felsorolt módszerek, játékok mindegyikét használhatjuk arra is, hogy a nehezebben haladó,
tanulási nehézséggel küzdő gyerekeknek ne kelljen elolvasniuk a teljes szöveget. A szöveg
egy részét kiemelve, társak által bemutatva, szerepjátékban megjelenítve tárhatjuk eléjük a
történetet.
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15 perc

Időkeret

I. Ráhangolódás
1. Ablak-Zsiráf lexikonban szókeresés, a lexikonhasználat gyakorlása.
2. Lexikonfajták bemutatása – az iskolai könyvtárból vagy a tanító otthonából hozottak
bemutatása.
3. Ok. 48./1.: szócikkek és lexikonok párosítása
A táblára felrajzoljuk a lexikonfajtákat és a szókártyákat alárakatjuk a gyerekekkel. Majd
megkérjük, hogy úgy rendezzék el őket, ahogy egy lexikonban találhatóak, azaz betűrendben.
4. Célkitűzés: A mai órán egy különleges lexikonnal ismerkedünk meg, a Meselexikonnal.

Az óra menete

Felhasznált források: Olvasókönyv I./48–49. o., Mf. I./27. o.

gyakorlás

Olvasókönyv
szókártyák

különböző lexikonok

lexikonban
tevékenykedtetés

Eszközök
Ablak–Zsiráf
lexikon
önálló munka
frontális

Tanulói
munkaformák
bemutatás

Módszerek

Nevelési-oktatási stratégia

Az óra didaktikai feladatai: Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb,
pontosabb olvasás elsajátítása.

Az óra cél- és feladatrendszere: Az olvasás pontosságának és megértésének fejlesztése. A betűrendről tanultak felidézése, megfogalmazása szóban. Képek neveinek betűrendbe sorolása. Alapvető ismeretek a lexikonról: szócikk, betűrend. A lexikonhasználat gyakorlása.
Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése szómagyarázatokkal. Betűrácsban értelmes szavak keresése.

Az óra témája: A Meselexikon c. olvasmány olvasása és feldolgozása

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom
Tantárgy: Olvasás
Osztály: 2.

Meselexikon

Óravázlatok
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II. Jelentésteremtés
1. Mf. 27./1. Öt szó megkeresése a betűrácsban.
Ezek a szavak vajon szerepelnének-e a Meselexikonban? Milyen sorrendben? Írjátok le úgy,
azaz betűrendben!
2. Mf 27./2. Meselexikonban szereplő szavak beszámozása betűrend szerint.
3. Ok. 49.o.: A meselexikon címszavainak felolvasása
4. Válogató olvasás:
- Keressünk olyan címszavakat, amelyek szereplőt neveznek meg!
- Keressünk olyan címszavakat, amelyek helyszínt neveznek meg!
- Keressünk olyan címszavakat, amelyek mesés tárgyakat neveznek meg!
5. Mf. 27./3. Szereplők tulajdonságainak leírása

III. Reflektálás
1. A Meselexikon meghatározása alapján a címszó kitalálása.
Lehet frontálisan, de lehet akár csoport vagy páros munkában.
2. Mf. 27./4. A 3-as számhoz példák gyűjtése

22 perc

8 perc
válogató olvasás

írás

olvasás
válogató olvasás

beszélgetés

tevékenykedtetés

frontális/páros/
csoport

frontális

önálló

Munkafüzet

Olvasókönyv

Munkafüzet

Olvasókönyv
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8 perc

Időkeret

I. Ráhangolódás
1. Motiváció – képolvasás OK. I./92./1.
A) Spontán reakciók meghallgatása
B) Irányított beszélgetés: Milyen lehetett az élet a királyi palotában? Milyen a környezet?
Mire készülődnek? Mi az, ami számodra szokatlan a képen?
2. Az ízek
A) Mondóka elolvasása OK I./92./4.
B) Játék OK I./92./4., 5.
- Frontálisan elpróbáljuk a játékot, majd padsoronként megalakítjuk a három csoportot.
(Fakanalat a tanító viszi otthonról.) Mindig más írja fel a mondott étel nevét egy írólapra.
(Megkérjük a gyerekeket, hogy nagyméretű betűkkel írja, hogy majd jól látszódjon a táblán.)
- A táblára felírjuk az alapízek nevét: ÉDES SÓS SAVANYÚ KESERŰ
A padsorokból egy-egy gyerek odateszi az ételük nevét a megfelelő ízhez.
C) Hasonlatok: Úgy szeretem, mint … (A tanítónak valahogy meg kell találnia, hogy vezeti
át az előző feladattól ehhez. Pl. azt mondja, hogy ezt az ételt én is nagyon szeretem, mint
például a kutya a csontot.)
- OK. I./92./3.
- Mf. I./47./1.

Az óra menete

Felhasznált források: Olvasókönyv I./92-94. o., Mf. 47.o.

szólások,
közmondások
felismerése

játék

olvasás

beszélgetés

Módszerek

önálló munka

csoportmunka

frontális

Tanulói
munkaformák

Munkafüzet

írólap

Olvasókönyv

Eszközök

Nevelési-oktatási stratégia

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom
Tantárgy: Olvasás
Osztály: 2.
Az óra témája: Népmesék, mesefeldolgozás: A só 1. rész
Az óra cél- és feladatrendszere: Beszédkedv felkeltése, beszédkészség fejlesztése, szóbeli szövegalkotás adott téma kapcsán. Népmese
jellemző jegyei: szereplők, mesekezdés, mesebefejezés. Értő olvasás fejlesztése sza¬kaszos szövegfeldolgozással.
Az óra didaktikai feladatai: Ismeretszerzés, ismeretek alkalmazása, a népmese jellemző jegyei kapcsán. Gyakorlati alkal¬mazás szakaszos szövegfeldolgozás során.

A só 1. rész
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30 perc

Mint forró meleg
nyárban a szellőt.

Mint a galamb
a tiszta búzát.

III. Hiába sírt, könyörgött … papot hívatott, megesküdtek.
A) Hangos olvasása ennek a résznek.
B) Húzd alá a kérdéseimre a választ az olvasókönyvben!
- Mit kellett tennie a lánynak a válasza után?
- Ki talált rá a lányra az erdőben?
- Mit tett a királyfi a lánnyal?

középső lány

legidősebb lány

Hogy szeretsz te engem?

Ahogy az emberek a sót!

legkisebb lány

II. Jelentésteremtés
1. Célkitűzés: A mai órán egy királyi palotába látogatunk el, és fontos szerepe lesz az ízeknek
is a történetünkben.
2. Tanítói bemutatás
A) Előzetes szempont: Milyen, a népmesékre jellemző szokásos fordulattal találkoztatok a
mese meghallgatásakor? Mi az, ami más volt, mint általában a mesékben?
B) Az előzetes szempontokra adott válaszok meghallgatása
3. A mese részenkénti feldolgozása
I. Volt egyszer egy öreg király … őt a legjobban szereti.
Mi mindenre igaz itt a mesekártya? Miben kellett döntenie a királynak? Hogy döntött?
Mit gondoltok erről a döntéséről?
II. Sorba kérdezte a leányokat … ha csak ennyire szeretsz!
- Szerepek szerinti olvasása ennek a résznek.
- A lányok válaszának vázlatos rögzítése az olvasás füzetben.
önálló

gondolattérkép
írása

ellenőrzés

frontális

beszélgetés

olvasás:
dramatizáló,
válogató

olvasás füzet

Olvasókönyv
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7 perc

III. Reflektálás
A) Jó éjszakát! játék
4 fős csoportok alakítása, majd csoporttagok „beszámozása” 1-től 4-ig. Játékvezetői utasítás: Jó éjszakát mindenkinek! (Mindenki lehajtja a fejét a padra, becsukja a szemét!)
Következő játékvezetői utasítás: 1-esek, jó reggelt!
Az 1-es számú tanulók ‒ de csak ők ‒ felemelik a fejüket, a tanítóra néznek. A tanítónál lévő
2 szó-kártyát alaposan megfigyelik, megjegyzik a rajta olvasottakat. Játékvezetői utasítás:
Jó éjszakát, 1-esek, jó reggelt, 2-esek! A 2-esek szintén megjegyzik a nekik mu¬tatott szavakat. Így tovább, mind a 4 játékossal. Végül játékvezetői utasítás: Jó reggelt mindenkinek!
A gyerekek felemelik a fejüket, és leírják az általuk megjegyzett szavakat a közös lapra. A
lapon lévő szavakból mondatot kell összeállítani.
B) 1-esek szavai: az, király
2-esek szavai: akart, öreg
3-asok szavai: közül, választani
4-esek szavai: a , leányai
C) 1-esek szavai: a , lányának
2-esek szavai: apának, tetszett
3-asok szavai: válasza, nem
4-esek szavai: az, legkisebb
D) A leírt mondatok folytatása 2-3 mondattal.
játék

csoportmunka

szókártyák
írólap
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Az óra menete

15 perc I. Ráhangolódás
1. Az ürge – ismeretközlő szöveg feldolgozása
Ok. 73.o.-án lévő szöveg önálló elolvasása, majd hangos olvasása.
Feladatlapon (vagy kivetítve) az alábbi feladatot kapják a gyerekek:
Húzzátok alá a kérdésekre válaszoló szót, szavakat vagy mondatot!
A) Milyen állat az ürge? B) Melyik állat a legközelebbi rokona? C) Mivel táplálkozik?
B) Mit csinál télen?
2. Ok. 70./3. – Időutazás: Ismeretlen szavak magyarázatának olvasása
3. Mf. 39./1. Szavak és jelentésük párosítása
4. Célkitűzés: A mai órán Petőfi Sándor: Arany Lacinak c. versét fogjuk közösen elolvasni.
A) Mit árul el nektek a vers címe? Ki lehet Arany Laci?
B) Ok. 70./1., 2.

Időkeret

Felhasznált források: Olvasókönyv I./70-73. o., Mf./I./39.o.

tevékenykedtetés

olvasás

Módszerek

frontális

önálló

Tanulói
munkaformák

Munkafüzet

Olvasókönyv

Eszközök

Nevelési-oktatási stratégia

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom
Tantárgy: Olvasás
Osztály: 2.
Az óra témája: Petőfi Sándor: Arany Lacinak
Az ürge – ismeretközlő szöveg
Dupla óra
Az óra cél- és feladatrendszere: Beszédkészség fejlesztése: Ismeretlen szavak, kifejezések értelmezése.
Olvasástechnika fejlesztése: szószerkezetek, mondatok megfelelő olvasása. A sorvégi átmenetek megszakítás nélküli olvasása. Mondatés szövegfonetikai eszközök alkalmazása a hangos olvasáskor. Irodalmi ismeretek nyújtása, esztétikai értékek közvetítése. A művészi
nyelvhasználat megfigyeltetése, értelmezése.
A vers hangulatának, képeinek felismertetése; ritmusának érzékeltetése kopogással. A memoriter fejlesztése versrészlet megtanulásával.
Az óra didaktikai feladatai: Irodalmi művek befogadásának megalapozása. Szépirodalmi (lírai) művek jellemző jegyei, elemi verstani
ismeretek elsajátítása. Rímkeresés. Tanulási képesség fejlesztése

Petőfi Sándor: Arany Lacinak, Az ürge

Tanítói kézikönyv
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30 perc

II. Jelentésteremtés
1. A vers tanítói bemutatása (Lehet színészi előadást is meghallgatni, sok jó feldolgozása
található a világhálón.)
2. A vers részenkénti feldolgozása
A) Ok. 73./1. kérdéséig
B) Ok. 73./2. kérdéséig
C) Ok. 73./3. kérdésig
3. Mf. 39./2. A vers eseményeinek sorba rendezése
4. Teszt a vers megértésének ellenőrzésére

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
feladatmegoldás

bemutatás

önálló

frontális

feladatlap

olvasókönyv
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45 perc

4. Rímjáték – csoportmunkában (3 vagy 4 fős csoport javasolt)
Borítékban megkapják a szókártyákra írt rímpárokat, s lapra egymás mellé ragasztják a
rímpárokat.
5. A vers hangos olvasása. A vers tanulásának elkezdése.
6. Rajz készítése a vers kedvenc jelenetéhez, vagy az egész vershez

2. Mf. 39./3. Az ember, az ürge tevékenységeinek párosítása
3. Költői és hétköznapi kifejezések összehasonlítása
Differenciáltan javasolt.
1. csoport: Keressék meg az alábbi hétköznapi kifejezéseket és húzzák alá a versben
2. csoport: Kössék össze a hétköznapi kifejezéseket a versben előforduló kifejezésekkel!

III. Reflektálás
1. Olvasd és csináljátok!
Hét csoportot alakítunk. Minden csoport húz egyet az alábbi verssorok közül. A feladatuk
az, hogy eljátsszák a verssort. A többi csapatnak ki kell találni, melyik verssort játszották
el, és azt jelölni a kis papírjukra (A könnyebb változatban a csoport megkapja az összes
eljátszandó verssort, és azon jelölik, melyikre ismertek rá.)

rajzolás

olvasás

feladat-megoldás

pantomim játék

frontális

csoportmunka

írólap

olvasókönyv

feladatlap

munkafüzet

papírcsíkok
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7 perc

Időkeret

1. Auditív tagolás és differenciálás fejlesztése
A) Hány szóban hallod a „sz” hangot? Jegyezd is meg azokat a szavakat!
- szőnyeg, napraforgó, pacsirta, szúnyog, maszat, kacat
- parázs, denevér, tavasz, csipesz, fodrász, bokszol
B) Hány szóban hallod a „cs” hangot? Jegyezd is meg azokat a szavakat!
- zsemle, fagylalt, zacskó, szivacs, vizsla, gyógyszer
- szöcske, mocsár, pogácsa, kesztyű, bogrács
C) Koppintással jelezd, ha ugyanazt a szópárt hallod!
- futás-futár, vaku-falu, fonás-vonás, vonal-fonal, vezet-vezet, fazék-fazék
- család-csalán, céloz-céloz, csöpög-csörög, lecke-kecske, kancsó-bicska, kocog-kocog
D) Nyelvtörök utánamondása
- Láttam szőrös hörcsögöt. Éppen szörpöt szörcsögött.
- Egy tucat kupac kopasz kukac, meg még egy tucat kupac kopasz kukac, az két tucat kupac
kopasz kukac.
- Kecském kucorog, macskám mocorog, vizslám vicsorog, ürgém ücsörög s vígan vigyorog.

Az óra menete

Felhasznált források: Olvasókönyv I./65. o., Mf./I./35. o.

utánmondás

megfigyelés

hanganalízis

Módszerek

frontális

Tanulói
munkaformák

Eszközök

Nevelési-oktatási stratégia

Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom
Tantárgy: Olvasás
Osztály: 2.
Az óra témája: Filmgyár
Az óra cél- és feladatrendszere: Auditív tagolás és differenciálás fejlesztése. Az f, t, sz, c, v, és cs hangok pontos ejtése. Az olvasás
pontosságának és megértésének gyakorlása. Szókincsbővítés. Rácsrendszerben való tájékozódás fejlesztése, mintának megfelelő betűk
elhelyezésével. Összetett szavak alkotása, olvasásának gyakorlása. Betűkből szóalkotási feladatok. Az olvasmány kapcsán beszélgetés a
riport, az újságcikk műfajáról
Az óra didaktikai feladatai: Szövegértő olvasás fejlesztése, olvasástechnikai gyakorlatok. Olvasási kedv fejlesztése, magabiztosabb,
pontosabb olvasás elsajátítása. Hang, betű, szótag, szó. Szóalkotás betűkből, szótagokból.

Filmgyár
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2. Szópiramisok olvasása (Kivetítve, táblára írva, vagy külön papíron)
váll
közel
szed
játék
utasít
vállal
közelebb
felszed
játszom
utasított
vállalta
közelebbi
felszednem eljátszom
visszautasított
elvállalta
legközelebbi
eljátsszam
visszautasította

3. Összetett szavak alkotása (Külön papíron)
Összekötéssel alkoss a szavakból új, összetett szavakat!
úszó
testű
száraz
lábú
nagy
hártya
növény
fül
vízi
föld
legyező
ló
négy
evő

4. Visszautasította az elefánt szerepét - Interjú a vízilóval Ok. 65.o.
A) Képolvasás
B) Az interjú szerepek szerinti elolvasása
C) Meséld el egy barátodnak, milyen érdekes interjút olvastál.

5. Ismeretek a vízilóról
A) Hangos olvasás Mf. 35./1.
B) Önálló olvasás és saját ismeretek jelölése
C) Az elefánt és a víziló összehasonlítása Mf. 35./2., 4.
D) A víziló rokonainak felismerése Mf. 35./3.

6. Mit tudsz a vízilóról
Önálló „kiselőadás”

5 perc

5 perc

11 perc

12 perc

5 perc

beszámoló

olvasás
feladatmegoldás

szerepek
szerinti olv.
tartalommondás

szóalkotás

olvasás

frontális

frontális
önálló

frontális
páros

önálló

frontális

munkafüzet

olvasókönyv

feladatlap

feladatlap vagy
számítógép vagy
írásvetítő
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A mérés-értékelés és a dicséretkártyák
A pedagógiai mérés és értékelés
A szűkebb értelemben vett és mára már önálló diszciplínává vált pedagógiai értékelés mint
oktatási-nevelési módszer a tanulásszervezés egyik igen lényeges összetevője, ennek ellenére
ez a tanórák szintjén is nélkülözhetetlen komponens – noha a felismerés maga több évtizedre
tekinthet vissza – mintha manapság is még háttérbe szorulna az oktatás folyamatában.
Holott nyilvánvaló, hogy a tanítási folyamatba beépülő és azt jelentékenyen támogató folyamatos és időszakos mérés nélkül nem állapítható meg, mi az oka annak, ha mondjuk egyik
vagy másik tanuló ideiglenesen vagy hosszabb távon lemarad a többiektől (azaz hol, miben,
hogyan kell a pedagógusnak lépnie a fejlesztés-felzárkóztatás során), de az sem világos, hogy
az úgymond jobban teljesítő tanulónak mire van szüksége ahhoz, hogy önmagához képest
fejlődni tudjon (azaz hol, miben, hogyan kell a pedagógusnak haladnia a gyermekkel a fejlesztés-tehetséggondozás területén).
A pedagógiai értékelés tehát már nemcsak a tanulási folyamat eredményeinek feltárását, hanem a tudatos fejlesztést is magában foglalja: fejlesztéselvűség jellemzi. A tanulók képességeinek és tudásának fejlesztése a felmérőkben kapott eredmények értékelésével együtt zajlik.
Michael Scriven brit származású tudós, a modern tanulói értékelés módszereinek – teóriájának és gyakorlatának – kidolgozója már az 1960-as években három értékelési funkciót különböztetett meg.

A minősítő értékelés
A minősítő (tanítási egységet lezáró, szummatív) értékeléskor a pedagógus az addig elért
teljesítményt osztályozza. A sokáig egyeduralkodó és még manapság is inkább jellemző
szummatív értékelés alapvető vonásai közé tartozik azonban (minden köztudomású haszna
mellett), hogy általános, külső szinthez képesti, számonkéréses és rangsorolós-kategorizálós
jellegű. Ezáltal a gyermek számára (a tanulócsoportban betöltendő helye, a szociális hálóban
kijelölt területe mellett) a külső tényezők válnak fontossá a teljesítményt sokkal inkább növelő belső igény: az elsajátítási motívumok összességeként kialakuló tanulási motiváció kárára,
és lezáró jellegénél fogva nincs hatással a tanulási-tanítási stratégiákra sem. A tanuló inverz
módon a jó értékelésért, a jó jegyért (piros pontért vagy más, akár szülői dicséretért) tanul,
így az értékelés nem segíti a tanulást, ami az értékelés eredeti és tulajdonképpeni célja lenne.
Ezt úgy tudnám leginkább demonstrálni a praktikum szintjén, hogy ha felkeltjük a kisgyermek érdeklődését az éppen soros tanulnivaló, tudásmorzsa iránt, akkor nem annak majdani
értékelése lebeg előtte jó esetben, hanem annak felfedezése, megoldása, megértése, a vele
való foglalkozás jár a fejében. A mérés ilyen esetben csupán „állapotfelmérés”, az értékelés,
jutalmazás pedig rásegít a gyermekben egyébként már aktivizált tanulási-figyelmi energiákra.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Tanítói kézikönyv

91

A formatív értékelés
Nyilvánvaló, hogy a tanulási-tanítási folyamat akkor sikeres, ha a tanuló aktívan vesz részt
benne. A tanulót és a tanulási folyamatot fejlesztő-formáló, ún. formatív értékelés a tanuló
által bepótolandó hiányosságokat specifikálja és foglalja össze, azaz reflektív, így a tanuló
számára világossá válik, miben kell fejlődnie, változtatnia. A formatív értékelés – a minősítőlezáró, szummatív értékeléssel szemben – végigkíséri és támogatja az oktatást, és folyamatos
visszacsatolást jelent mind a tanuló, mind a pedagógus számára a meglévő hibák, hiányosságok feltérképezése és azok kiküszöbölése céljából az oktatás során.

A helyzetfeltáró értékelés
A harmadik értékelési funkció a helyzetfeltáró. A diagnosztikus értékelés nagy jelentőséggel
bír mind a felzárkóztatásban, mind a tehetséggondozásban. Célja az oktatási folyamatban az
előzetes készségek, valamint a tanítási egység elején, a folyamat kezdetekor (illetve az esetleges tanulási problémák jelentkezésekor) meglevő tudás, a bemeneti állapot felmérése, majd
a módosító stratégiák megtalálása és a tanítási mód kiválasztása a pedagógus módszertani
apparátusából a tanulók mért jellemzői alapján.
A helyzetfeltáró és egyúttal markánsan szintezett-specifikált méréssel és értékeléssel állapíthatja meg a pedagógus az egyén és a tanulóközösség különféle tudás- és képességszintjét,
állapotát, általános és specifikus elakadásait, problémáit, azaz egyféle diagnózist állíthat fel.
Ez nemcsak a tanítási-tanulási folyamat mikéntjeinek, „terápiájának” a megállapításához,
a tanítási stratégiák megválasztásához elengedhetetlen, hanem alapvető jelentőséggel bír
a személyiségfejlődés segítésében és a közösségformálásban is.
Lényeges továbbá, hogy az oda-vissza hatni képes, reflektív értékelés – különféle eszközeinek
segítségével – a tanulási folyamatot és a tanulót magát is fejleszti, formálja: folyamatos vis�szacsatolást jelent nemcsak a pedagógus, hanem a gyermek számára is – növelve az önértékelés képességét és igényét, valamint az elsajátítási motivációt. A formatív és a diagnosztikus
értékelési funkciók tehát segítő típusú értékelési módok a fejlesztés–mérés–visszacsatolás
szüntelenül ismétlődő, körkörös folyamatában.

A dicséretkártya szerepe az oktatási-nevelési folyamatban
Fentebb összefoglaltam, hogy a mérés milyen pedagógiai haszonnal jár a tanulási
folyamat során. Az értékelést tekintve azt gondolom, hogy jóval kevésbé árnyalt a helyzet.
A számtalan, de egyformán sematikus értékelési módok mellett (az olykor semmitmondó,
mert általánosságokat közlő szöveges, a megszokott és a szülők számára hamar világos
osztályzatos, a sejtelmes százalékos, a mosolyjelekre, narrációkra alapozott és nem túl
normatív típusokra gondolok) nincs olyan értékelés, amely valóban a tanulási motiváció
irányába hatna.
Az 5 dicséretkártya reményeim szerint (a köréje épített egyéb tanulásszervezési eljárások
alkalmazásával együtt) azt a célt szolgálja, hogy a puszta jutalmazásnál – piros pont, katica,
szóbeli általános dicséret, pl. „ma ügyesek voltatok…” stb. – kifejtettebb szöveges értékelést
kapjanak a gyerekek a minél jobb teljesítés és minél nagyobb tanulási kedv érdekében.
A dicséretkártyák a minősítést viszonylag gyakorivá és differenciálttá, specifikussá és
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személyre szabottá, interaktívvá és egyben megfoghatóvá, vizuálissá is teszik a gyerekek
számára a kezdő szakaszban. (A dicséretkártyák az olvasókártyák csomagjában találhatók,
l. fentebb.)
A dicséretkártyákkal mint a jutalmazás eszközeivel az egyéni teljesítmény éppúgy
jutalmazható, mint a csoport- vagy a pármunka. Érdemes a kártyákhoz dicséretfalat készíteni,
amely napról napra, illetve hétről hétre mutatja, hogy kinél, kiknél van most éppen a kártya.
A dicséretkártyákat – kiosztásukat követően – javasolom minél gyakrabban (órai, napi, esetleg
heti bontásban) beszedni. Használatuk így teret enged ugyanis a minősítő értékelés mellett
a fejlesztő értékelésnek is, hiszen minden héten vagy napon, minden olvasásórán, minden
feladat sikeres teljesítésével ugyanannyi esélyt kap az összes tanuló az önmagához képest
jobb, eredményesebb teljesítés elérésére.
A kártyák rendszeres használatával azt is elérhetjük, hogy a gyerekek felfedezzék: egyikőjük
sem „általában” jól vagy „általában” gyengén teljesít, hiszen a pusztán minősítő értékelés
(piros pont, katica stb.) alkalmazása során kialakuló ilyen következtetések a tanulási
motívumok és tanulási célok, az alkalmazásképes tudás megszerzésének igénye ellen hatnak.
Az értékelésnek ez a módja tehát jóval túlmutat a hagyományos (formatív, szummatív és
diagnosztikus) értékelési formákon, és a haszna vitathatatlan a tanulók és a pedagógus
számára is. Ha az egyik tanuló ugyanis folyton piros pontot, dicséretet kap (természetesen
megérdemelten), akkor az osztály hierarchiájában ugyan felülre kerül, de akármilyen
furcsa: elveszíti a tanulási motivációját, mivel általánosít. Neki már „úgyis” megvan a helye,
már „úgyis” sok piros pontot kapott, mindez megszokássá válik számára. Minek gyötörje
hát magát? Kipipálja, mint egy rossz házasság valamelyik tagja az ágyba hozott kávét. A
teljesítménye azonban pontosan ezért visszaesik.
A másik tanuló folyvást fekete pontokat gyűjt (bizonyára indokoltan persze), ezért nyilvánvaló,
hogy nincs motiválva általánosságban a további „küzdelemre” valami jobbért, mondván: „á,
nekem úgysem szokott sikerülni”. Holott önmagához képest lehet, hogy éppen aznap neki
sikerült szebben az olvasás. Önmagát sikerült legyőznie. Önmagához képest javult. A mindig
másnál lévő dicséretkártya tehát újra és újra elérhető, megszerezhető minden gyermek és
tanulócsoport számára. Ha nem túl sokat és sűrűn kapnak a kártyákból, nem fogy el motiváló
erejük (vö. év végi, személyre szabott ajándék könyv, oklevél, örökre személyes emlékként).
Mindenki a nulláról indul azon az órán, azon a tanítási napon vagy héten, ösztönözve őt a
napi-heti megmérettetésre…
Az 5 dicséretkártya tartalma: Mosolyjelek (A legjobban együttműködő csoport voltatok.);
Fejére mutató mosolyjel (Ma te adtad a legjobb ötletet.); Nyitott olvasókönyv (Ma te olvastál a
legszebben.); Együttműködő fiú és lány (A legügyesebben dolgoztatok a pároddal.); Méhecske
(Órai munkáddal a legjobban segítetted a közös tanulást.).
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