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elvárás, a feladatok sokasága a gyerek életkori sajátosságainak,
képességeinek megfelelô. A pedagógusnak minden szükséges
és lehetséges segítséget meg kell adnia ahhoz, hogy a gyerekek ezeknek a kihívásoknak sikeresen megfeleljenek. Az
emberi lét velejárója az erôfeszítés, a nehézségek leküzdése,
a célok kitûzése, a kitartás stb. Az embernek nagyon sok
mindent „muszáj, kell” tennie. Erre (is) képessé kell válnia tanítványainknak.

I. Fejlesztés, olvasás-írás tanítás
1. A tankönyvcsaládban alkalmazott olvasástanítási módszerrôl
1. Az olvasástanítás elsôsorban az analizáló-szintetizáló módszert alkalmaz. A bevezetô szakaszban gyakoroltatja a szótagolást, vagyis kisebb egységekre szedeti szét a kimondott
szavakat: analizál.

Megjegyzés. Kerüljük a hibák pirossal (vagy egyéb megkülönböztetô színnel) való kiemelését. A gyerekek bizonytalansága
nô, önbizalmuk csökken, az akaratlan vizuális tanulás következtében pedig a tanítás kevésbé lesz hatékony. (Az emberek
a plakátokat sem akarják megtanulni, mégis „bevésôdnek”.) Az
észlelt hibát azonnal radírozzuk ki, és írjuk oda a jó megoldást
(vagy a pedagógus, vagy a gyerek). A reális önértékelést, az
önbecsülést, az elvégzett munka pozitív hatását csökkentheti,
torzíthatja a pedagógus által alkalmazott szubjektív értékelés,
a piros pont, a fekete pont és hasonlók. Mivel személytôl,
hangulattól, szituációtól függ ez az „értékelési rendszer”, ne
használjuk.

Megjegyzés. A szótag a beszédfejlôdés természetes egysége,
a gyerekek számára nem okoz gondot a kimondott szavak letapsolása, szótagokra tördelése. Eközben azonban tudatosul
bennük, hogy a szavak kisebb egységekbôl állnak (állhatnak). Az
olvasástanulás elején (általában az elsô két hónapban) kerülni
kell a szavak hangokra való „szétszedését”, ugyanis az izolált
beszédhang „idegen eleme” a nyelvfejlôdésnek, felismerése
annak a hanganalizáló készségnek a megfelelô szintjétôl függ,
mely éppen az olvasástanulással fejlôdik.
2. Az olvasásnál a legkisebb alkotóelemeket, a betûket tanítjuk.
Ezekbôl hozunk létre bonyolultabb egységeket, szótagokat,
szavakat, mondatokat, szöveget: szintetizálunk.
Megjegyzés. Az olvasási készség szintje függ a gyermek analizáló-szintetizáló készségétôl is. Ezért e terület fejlesztésére sok
feladat található tankönyvcsaládunkban.

2. Fejlesztô feladatok
A tankönyvcsalád azoknak a területeknek a fejlesztését vállalta fel, melyek megfelelô szintje szükséges az olvasás, írás
képességének kialakulásához. A feladatok nehezednek, az egyszerûbbtôl a bonyolultabbak felé haladnak. Ha a feladatvégzés
lépéseit megtanulták a gyerekek, önálló részként is szerepelhet
a tanórában. Szinte mindegyik feladathoz további tennivalók
kapcsolhatók. (Ezeket jeleztük az óravázlatoknál.) A fejlesztô
feladatok egyik nagy csoportját alkotják a beszéd fejlesztést célzó
anyagok. A beszédkészség szintje szorosan összefügg a majdani
olvasási készség szintjével. Az Óravázlatok címû részben
jelöltük azokat a helyeket, ahol gyerekjátékot, mondókát, verset
szeretnénk mutatni, tanítani a gyerekeknek. Ezeken túl is minden
alkalmat meg kell ragadni, hogy minél több ilyennel találkozzon
a gyermek. Ha a pedagógusnak van kapcsolata gyermeket küldô
óvodával, érdemes az ott gyakoroltakat elkérni. Ez a gyûjtemény
lehet a nyitókészlet.
Nagyon fontos gyermekeink számára beszédminta, az élô
beszéd hallgatása is. Lehetôség szerint mindennap meséljünk
tanítványainknak, különösen az elsô osztályban. A gyerekek
szókincse bôvül, beszédértése fejlôdik, a hallott szöveghez kapcsolódó belsô képi világ létrehozási mechanizmusa megszilárdul,
és az érzelmi nevelés lényeges eszköze is. A gyerekek csendben
rajzolgatnak, játszanak, ülnek a helyükön, miközben hallgatják
a mesét. A népmeséket és a klasszikus mûmeséket javasoljuk
ebben az életkorban. A verseket, mondókákat ismételjük sokszor.
Így a rosszabb verbális emlékezetû gyerekek is megtanulhatják,
mondogathatják. A gyermekjátékokat játsszuk gyakran. (A hónapokhoz kapcsolódó játékötletek, népi játékok a Kerekedô
esztendô címû kötetben is megtalálhatók.) Munkánk akkor igazán eredményes, ha gyerekeink a szabadidejükben maguktól
mondogatják, mesélik, játsszák ezeket. A tankönyvcsaládban
elôforduló (képek alapján) feldolgozandó mesék rövid tartalma
a kézikönyv mellékletében olvasható.

3. A betûtanítási sorrendben minimalizáltuk a hasonlóság
alapján való tévesztés lehetôségét, vagyis az egymáshoz hasonló
betûket távol tanítjuk egymástól. A két hasonló betû külön-külön
megtanítása után együtt szerepel a két betû, amikor tudatosítjuk
a két hang/betû közti különbséget. Differenciálunk.
Megjegyzés. Természetesen nem csak és nem elsôsorban a
vizuális jelek (a betûk) hasonlóságáról van szó. Legalább ennyire
lényeges a beszédhangok közti képzési, akusztikus hasonlóság
ﬁgyelembevétele. A hasonlóság alapján való tévesztést leíró
tanulási törvényszerûséget Ranschburg Pál kutatta és fogalmazta
meg az 1910-es években.
4. A tananyag spirális elrendezésû. Egy-egy új elem megﬁgyelése,
rögzítése kezdôdik az elsô lépéssel. Késôbb ez az elem visszatér,
és gyakoroljuk, rögzítjük tovább. A visszatérések alkalmával
automatizálódik és természetesen új információkkal egészül ki,
bôvül a hozzákapcsolódó ismerethalmaz.
Megjegyzés. Az új elem megjelenésekor nem lehet reális cél annak
azonnali elsajátítása, automatizálása. A ráismerés segítségével
kezdjük a gyakorlást, és a megfelelô számú ismétlések hatására
fog beépülni a gyermek ismeretei közé. A tananyag spirális elrendezése Jerome Bruner pszichológus nevéhez kötôdik.
5. A tanítás, a tanulás (a tankönyvcsalád használata) elfogadó,
követelményeket támasztó légkörben eredményes. Minden
gyerek érezze, hogy elfogadják, szeretik, „biztonságban” van.
Ezt az érzelmi stabilitást növeli a világos, átlátható követelményrendszer, amit a gyerek megért, elfogad, és amihez tud
alkalmazkodni. Tudjuk, hogy az önbecsülést növelô érzés,
az elvégzett munka (megoldott feladat stb.) nyújtotta öröm. A
pedagógus ezt az érzést növelheti szóbeli megerôsítéssel („Ügyes
vagy. Szépen dolgoztál. Nagyszerû.” stb.). A követelmény, az
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gyereknek több gyakorlási lehetôségre van szüksége, ezek a
feladatok mintaként szolgálhatnak, és hasonlókat kell készíteni/keresni a tanulóknak. A bal oldal könnyebben azonosítható a
gyerekek számára, ha a szívdobogáshoz, a szív oldalához kötjük.
Segíti a gyerekeket, ha a padjuk bal felsô sarkára ragasztunk
egy piros szívet, s ez pár hónapig ott maradhat. Az olvasás, írás
iránya miatt fontos a balról jobbra haladási irány automatizálása.
A szívecskét több évtizede eredményesen alkalmazza a segítô
pedagógiák nagy része.

A fejlesztô feladatok típusai és egy-egy példa:
Beszéd (szókincsbôvítés)
Ábécéskönyv 8. oldal 1. feladat.

3. Javasolt mesekötetek

Beszéd (történetmesélés)
Ábécéskönyv 11. oldal 1. feladat.

Icinke-picinke. Népmesék óvodásoknak (Móra Ferenc Könyvkiadó)
Minden napra egy mese (Móra Ferenc Könyvkiadó)
Fótonfót király (Móra Ferenc Könyvkiadó)
Vadrózsák. Kriza János gyûjtése (Kriterion, Bukarest)
Grimm legszebb meséi (Móra Ferenc Könyvkiadó)
Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese (Móra Ferenc Könyvkiadó)
Móra Ferenc: Dióbél királyﬁ (Móra Ferenc Könyvkiadó)
Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi (Cicero Könyvkiadó)
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Vizuális észlelés
Ábécéskönyv 24. oldal 2. feladat.

Megjegyzés. A felsorolt kötetek egy lehetséges listát alkotnak a
választható számtalan mesekönyvbôl. Helyettük természetesen
más könyvbôl is mesélhet a pedagógus a tanítványainak. A
kiválasztásnál a mesék minôségét, a gyermekek életkori sajátosságait és nyelvi fejlettségi szintjüket kell elsôsorban szem
elôtt tartani. A népmesék és a klasszikus mûmesekincs minôsége
bizonyított, ezeket használjuk. Ha a gyermekek nyelvi fejlettségi
szintje nem megfelelô, mesefelolvasás közben érdemes megállni,
és „összefoglalni” a lényeget. Ugyancsak segítheti a gyerekek beszédértését, ha saját szavainkkal, az élôbeszéd egyszerûségével
megismételjük a történet lényeges lépéseit egy-egy rész után.
A rendszeres mesélés hatására ez késôbb elmaradhat.
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Grafomotoros készség
Ábécéskönyv 57. oldal 2. feladat.
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1. Minden egyes betû tanításánál lényeges lépés a betûhöz tartozó
hang képzésének tudatosítása. A hangképzés egyszerûsített
leírása a mellékletben megtalálható. Az új betûket mozgatható
betûkkel tanítsuk, differenciáljuk. (A tanítási lépéseket az
Óravázlatok írják le, a mozgatható betûket a Színes Feladatok I.
kötetének melléklete tartalmazza.
2. Az összeolvasás tanítására szintén a mozgatható szótaglapokat
használjuk, mely ugyancsak Színes Feladatok I. kötetének
mellékletében található.
3. A hívóképekrôl.
A magánhangzók hívóképei a hang kiejtésekor megformált szájtartás. Az Ábécéskönyvben egy férﬁarcon látható ez a jellegzetes
szájtartás. A gyermekek számára azonban fontosabb információ
saját beszédmozgásuk megﬁgyelése.
Bevált: kis tükör, amiben a gyerekek megﬁgyelhetik az egyes hangok kiejtése közben a saját szájuk alakját és az egyes hangokhoz
tartozó jellegzetes beszédmozgást.
Segítség a gyerekeknek a pedagógus beszédmozgásának megﬁgyelése is.
Megjegyzés. A rövid és a hosszú magánhangzókat külön tanítjuk.
Az adott betû rögzítése után rendeljük hozzá és különböztetjük
meg a rövid, illetve hosszú hangot jelölô betûket.
A mássalhangzók hívóképei hangutánzásra épülnek. Ez ter-
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Kombinációs készség
Ábécéskönyv II. kötet 9. oldal 3.
feladat.
Szerialitás
Ábécéskönyv 67. oldal 3. feladat.
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Megjegyzés. A fejlesztô feladatok egy része
a további évfolyamok
ol van a lu-fi?
van a fa-lu? például a beszéd
tankönyvcsaládjaiban is megtalálható. olIlyen
különbözô szintjeinek fejlesztése vagy a kombinációs készség,
ﬁgyelem, analizáló-szintetizáló készség. Amennyiben egy-egy
57
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mészetes a hat-, hétéves gyerekeknek, és több évtizede eredményesen mûködik a segítô pedagógiai módszerekben. Amikor
egy új betût tanítunk, ezt a betûhöz tartozó hívóképpel tesszük
kézzelfoghatóbbá, játékosabbá a gyerekek számára. (Például a
lángocska az mondja, hogy l, l. Ez az ô hangja, ô így beszél.) Nem
használhatók a napi gyakorlatban meglévô hangutánzásaink,
ugyanis a betûtanításnál egy hangot kell kapcsolnunk egy
játéktárgyhoz. A maci nem mondhatja, hogy brumm-brumm,
csak azt mondhatja, hogy m. Kerülnünk kell, hogy a gyerek egy
betûhöz egy hangsort kapcsoljon. A hívóképek és a hangutánzás
a betûtanulás megkezdésekor, a tanév elején fontos és hasznos,
késôbb lényegtelenné válik, mert kialakul az olvasástanulás
mechanizmusa, és betûismeretük biztos.
Bevált: a hívóképhez mesélt történet. A játéktárgyak beszélgetnek, és mindegyik a saját hangján „nyelvén” tud csak beszélni.
(Hasonlóan a Játékház tankönyvcsalád meséihez. Meseötletek a
Nemzeti Tankönyvkiadó honlapján olvashatók: www.ntk.hu.)
A hívóképek a Nemzeti Tankönyvkiadó honlapjáról letölthetôk
(www.ntk.hu).

hez társítani. Olvasható az Ábécéskönyv 49. oldalától, a javasolt
óravázlatok szerinti haladási ütemben az 59. tanórától kezdve.
A 8. mellékletben ötbetûs szavak képpel való egyeztetése a
feladat. Olvasható a b–d differenciálásának megkönnyítésére, a
javasolt óravázlatok szerinti haladási ütemben a 139. tanórától.
Ezek az oldalak többször elôvehetôk, memóriajátékként is
használhatók.
5. A mondatok olvasásának tanítása is a fokozatosság elvére épül.
A kérdô mondatokra való válaszadás esetén tudjuk ellenôrizni
a jelentéstársítást. (A különbözô válaszadási lehetôségekre az
Óravázlatok címû részben utalunk.) A kijelentô mondatok megértését a mondat megismételtetésével ellenôrizhetjük. (Mondd
el, mit olvastál!)
6. Az összefüggô szöveg olvasásánál nagyon fontos a lényeges
információ megértése és kiszûrése, valamint az információ
emlékezetben tartása. A gyerekeknek saját olvasásuk során kell
információhoz jutniuk. Ezért egy-egy felszólított gyerek olvas
egyénileg, hangosan, miközben a többi gyerek is (némán) olvassa
ugyanazt a szöveget. Az ô olvasási tempójuk valószínûleg nagyon
hasonló. A következô mondatot már másik gyerek olvassa
hangosan. Az esetleges olvasási hibát a pedagógus azonnal
javítja, és kérdésekkel segíti a lényeges információ kiszûrését,
amivel megerôsíti az esetleg elbizonytalanodó gyereket. Mivel
fô feladatunk az olvasóvá válás folyamatát irányítani, segíteni,
ezért nincs bemutató olvasás, akkor ugyanis a gyerekek a
beszédértés segítségével, vagyis az akusztikus ingerek értésével
jutnak információhoz. Következésképp a vizuális jelek (a betûk)
jelentéshordozó mivolta és így az olvasástanítás kimarad a
folyamatból.
Megjegyzés. A mesélés, a mesehallgatás fontosságára a beszédfejlesztési résznél külön kitértünk. Itt most az olvasás tanításáról van szó. Ezt a két területet nem szabad összemosni,
ez ugyanis nagyon nagy veszélyt rejt magában. Feltételezésünk
szerint a bemutató olvasás az egyik oka annak, hogy az elmúlt
évtizedekben tömegesen kerültek ki olyan gyerekek az általános
iskolákból, akik nem tudták/tudják az olvasást az önálló
információszerzés eszközeként használni.

4. A szavakat szótagolva láttatjuk. A szótaghatárokat vízszintes
vonalak jelzik. Az egyszerûbb, rövidebb szavakkal kezdjük a
szóolvasást, és lassan, fokozatosan haladunk a bonyolultabb,
hosszabb szavak felé. A szavak olvasásánál nagyon fontos a
jelentéstársítás kialakítása. Az óravázlat tartalmazza azokat a
feladattípusokat, melyeknek segítségével gyakoroltathatjuk,
ellenôrizhetjük ezt. (Például a szó mondatba foglalása, rajz
készítése, képpel való összekötése stb.) A szóolvasás gyakorlását,
a globális szólátás kialakulását és olvasástechnikai segítséget is
nyújt az azonos hosszúságú, szerkezetû szavakból álló szógyûjtemény olvasása.
Megjegyzés. „A szótípusoknál egyszerre sok szót olvashatunk.
Ezáltal a gyermek az analógia segítségével megtanulja, hogyan kell az ilyen szavakat vizuálisan analizálni; és milyen
artikulációs mozgássorral (mássalhangzók és magánhangzók
milyen váltakozásával) kell a szavakat szintetizálni.” (Meixner
Ildikó: A dyslexia prevenció, reedukáció módszere. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzô Fôiskola, Budapest, 1995. 51.
oldal.)
A szótagolás fokozatosan szûnik meg. Az egyszerûbb és rövidebb
szavakat már egyben látják a gyerekek a kiadványainkban, a
hosszabb, bonyolultabb szavak még szótagolva kerülnek a
gyerekek elé ugyanabban a szövegben. Ha olyan hosszabb szó
szerepel a szövegben, melynek az elejét már egyben is átlátja
a gyermek, csak a szó végét szótagoljuk. (Például: járó-ke-lôket, tükör-ké-pét stb. Ábécéskönyv 107. oldal.) Ennél a szintnél
a gyerekek a négy- és ötbetûs szavakat már egyben olvassa.
Könyvünkben négy- és ötbetûs egységekhez (a szó elejéhez)
kapcsoljuk a további szótagokat. A gyermeknek, mivel képes
egyben látni négy és öt betût, nem kell további szótagokra
tördelni a két vagy három betûbôl álló szótagokat. Ez számára
visszalépést jelent, lassíthatja a globális szólátás kialakulását.
Megjegyzés. A nyomtatott szövegekben a sorok végi elválasztásoknál sok ilyen, illetve hasonló szótagolással és szóképpel fog
találkozni az olvasóvá vált gyermek. Ezt a módszertani lépést
több évtizede eredményesen alkalmazzák a segítô pedagógiák.
A gyermekek természetesen addig szótagolnak, amíg erre szükségük van. Semmilyen mesterséges „érési tempót” nem szabad
rájuk kényszeríteni, elvárni tôlük. Szótagolás nélkül fogja olvasni
a szót, ha már képes annak átlátására.
Megjegyzés. A szóolvasást segíti a Színes Feladatok 7. és 8.
melléklete. A 7. mellékletben hárombetûs szavakat kell a képek-

7. A verseket célszerû a pedagógusnak bemutatni. Mivel szövegük kötött, és gyakori a szokatlan szórend, a rutintalan olvasónak nehéz (lehet) a vers olvasása. A költemények meghallgatása után röviden értelmezni kell a gyermekeknek. Ezután
következhet a vers gyakorlása. (Többszöri elolvasás, illetve a
vershez kapcsolódó feladatok elvégzése.) Idôrôl idôre érdemes
visszatérni a hallott versekhez, ismételni, gyakorolni ôket. Az
ismétlésekkor már egy-egy gyerek olvassa hangosan az ismerôs
költeményeket.
Megjegyzés. A versrészleteknél javasoljuk az egész költemény
bemutatását. A pedagógus keressen további gyerekverseket, melyekkel megismerteti tanulóit. Ebben az életkorban a pedagógus
fô feladata a vers megszerettetése.
4. Írástanítás
1. A betûk írástanítását megelôzi egy hosszabb fejlesztô idôszak.
A tanév elsô pár hetében a különbözô írásmozdulatokat gyakoroltatjuk be a gyerekekkel, elôkészítjük a betûk írását, ügyesítjük
a kezüket.
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Megjegyzés. A 6–7 éves gyerekek keze általában „ügyetlen”,
nehéz nekik nagyon kis helyen célzott grafomotoros mozgást
végezni. Ha a tanév elején „csúnya, rendezetlen a gyerek írása”,
nem minôsítjük, nem szidjuk meg. Tudomásul vesszük, hogy
neki több gyakorlásra és több idôre van szüksége, és mindezeket
megadjuk neki. Az íráskészség kialakításánál külön szeretnénk
hangsúlyozni az 1. fejezet 4. pontjában leírtakat. A pedagógus
attitûdje, nevelési stílusa döntôen hat a gyerekek fejlôdésére,
a tanuláshoz, tantárgyhoz fûzôdô viszonyára.

II. melléklet

2. A betûk írásának tanításakor a pedagógus megmutatja a
szükséges írásmozdulatot, majd minden gyereknél ellenôrzi. A
gyerekek munkáját folyamatosan ellenôrzi, segíti, javítja. (Az
Óravázlatok címû részben írtunk errôl.) A hasonló írásmozdulattal
íródó betûket téveszthetik a gyerekek, ezért ezeket egymástól
távol tanítjuk. Az írásgyakorlásnál nagyon fontos a hanghoz
kötés. Amint van egy-két betûnk, elkezdjük a diktálást.
Megjegyzés. A diktálás nagyon hatékony módszere az írás-,
a helyesíráskészség fejlesztésének (ellentétben a másolással).
Ugyanis az írás tulajdonképpen öndiktálás. Az Óravázlatok címû részben megadtuk a diktálási anyagot. Természetesen ennél
sokkal többet lehet/kell gyakoroltatni.

ó

1. Az adott betûnél (mássalhangzóknál a hívókép) a betû által
jelölt hang kiejtéséhez szükséges beszédmozgás egyszerû leírása
Megjegyzés. A betûk sorrendje megegyezik a tankönyvcsalád
(kisbetûk) olvasás-, betûtanítási sorrendjével.
Magánhangzó. A szánk pici, kerek, nyelvünk hegye nem
ér az alsó fogsorunkhoz.
e
Magánhangzó. A szánk se nem széles, se nem nagy.
i
Magánhangzó. A szánk széles, mosolygós, nyelvünk hegye hozzáér az alsó fogsorhoz. A két fogsorunk összeér.
a
Magánhangzó. A szánk közepesen nagyra nyitott, nyelvünk hegye alig érinti az alsó fogsort.
z (méhecske) Zöngés mássalhangzó, a torkunk morog. A szánk
mosolygós, a két fogsorunk majdnem összeér. Nyelvünk
hegye az alsó fogsorunk mögött a van. Nyelvünk közepe
a felsô fogsorunk mögött a fogmedernek nyomódik, és
csak kicsi rést hagy a levegônek.
l (lángocska) Zöngés mássalhangzó, a torkunk morog. A szánk
nyitva van. Nyelvünk hegye felemelkedik a felsô fogsorunk mögé, és a szájpadlásunknak nyomódik.
m (maci) Zöngés mássalhangzó, a hangszálaink rezegnek. Szánk
két szélét összeszorítjuk. Az orrunk is morog. A levegô az
orrunkon jön ki.
h (kis hûtôszekrény) Zöngétlen mássalhangzó, nem morog a torkunk. A levegôt akadály nélkül, „lehelgetve” fújjuk ki.
v (kutya) Zöngés mássalhangzó, morog a torkunk. A felsô fogsorunk hozzáér az alsó ajkunkhoz. A levegôt a fogaink
között, mellett fújjuk ki.
t (trombita) Zöngétlen mássalhangzó, a torkunk nem morog. A
szánk nyitott. Nyelvünk hegye felemelkedik a felsô fogsorunk mögé, nekinyomódik a szájpadlásunknak, majd
lepattan.
ú
Magánhangzó. A szánk nagyon pici, kerek. Nyelvünk hegye hátrahúzódik. Az állunkat elôretoljuk.
s (kisvonat) Zöngétlen mássalhangzó, a torkunk nem morog.
A szánk csücsörít, a két fogsorunk majdnem teljesen
összeér, nyelvünk hegye felemelkedik, és hátrahúzódik.
b (buborék) Zöngés mássalhangzó, morog a torkunk. Szánk két
szélét összeszorítjuk, majd felpattintjuk.
n (mentôautó) Zöngés mássalhangzó. Morog a torkunk, és morog
az orrunk is. A szánk nyitva van. Nyelvünk hegye a felsô
fogsorunk mögötti fogmedernek nyomódik. A levegô az
orrunkon keresztül jön ki.
f (kisfa) Zöngétlen mássalhangzó, nem morog a torunk. A felsô
fogsorunk hozzáér az alsó ajkunkhoz. A levegôt a fogaink
között, mellett fújjuk ki.
á
Magánhangzó. A szánkat hatalmas nagyra nyitjuk. Nyelvünk hegye hozzáér az alsó fogsorunkhoz.
c (kisegér) Zöngétlen mássalhangzó, nem morog a torkunk. A
szánk kicsit mosolygós. Nyelvünk hegye hozzáér az alsó
fogsorunkhoz. Nyelvünk közepe egy pillanatig elzárja a
levegô útját, aztán egy kicsi résen kiengedi a levegôt.
j (jelzôlámpa) Zöngés mássalhangzó, morog a torkunk. Nyelvünk hegye az alsó fogsorunk mögött van. Nyelvünk
közepe felemelkedik, és majdnem hozzáér a szájpadlásunkhoz.

3. Az írástanítás célja az olvasható, rendezett íráskép, a gyors
írástempó, a helyesírási szabályok automatikus alkalmazása.
Megjegyzés. A szép írás nem elsôdleges célunk. Akinek „ügyes”
a keze, annak szép lesz az írásképe, az ügyetlen gyerek azonban
nagy erôfeszítések árán sem tudná produkálni ugyanazt. Nekünk
mindenkit meg kell tanítanunk olvashatóan, helyesen írni.
minden gyereket a gondos munkavégzésre kell szoktatnunk a
veleszületett (grafo)motoros ügyességétôl, vizuális képességétôl
függetlenül.
5. Felmérések
Tankönyvcsaládunkhoz két felmérés tartozik. A gyerekek olvasás- és íráskészségét mérik a javasolt haladási ütemnek
megfelelôen. Az elsô és a második félév végén célszerû ezek
felhasználása. Az értékelôlap a mérési eredmények rögzítésére
szolgál. Az alapfeladatokban és a kiegészítô feladatokban elért
jó megoldások számának leírására és ennek a teljesítménynek
százalékos megadására van lehetôség. Részletes értékeléssel
megállapítható az adott gyermek esetleges olvasási nehézsége
különbözô szinteken, területeken. (Betûtévesztés, a zöngés és a
zöngétlen mássalhangzók megkülönböztetése, a magánhangzók
idôtartamának megkülönböztetése, a szótagolás, a szó- és
mondatértés, a szövegértés, a betû- és szóírás, a nagybetûk felismerése és írása.) Fel lehet tüntetni az egyéb megjegyzéseket is.
Megjegyzés. Célszerû megﬁgyelni minden gyerek egyéni hangos
olvasását is. Erre az Ábécéskönyvbôl kereshetünk anyagot. A
felmérések célja elsôsorban az idôben történô segítség nyújtása,
a felismert problémák, nehézségek kiküszöbölése. Kerülni kell
az indokoltan, önmagáért való „diagnosztizálást, minôsítést”.
A 180 körüli tanítási napnak a tanítással, a segítséggel, a fejlesztéssel kell eltelnie.
Soha nem szabad szem elôl téveszteni, hogy munkánk célja az
olvasás- és az íráskészség kialakítása, vagyis a tananyag maga az
olvasás, az írás, és nem egy-egy történet, vers megtanítása, egyegy szó vagy mondat tökéletes leírása.
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Ábécéskönyv 11. oldal
A bûvös ásó (ujgur népmese nyomán)
Volt egy király és annak két ﬁa.
Egyszer nagy baj történt: a két
királyﬁ elveszítette étvágyát. A király nagyon aggódott, mert senki
sem tudott segíteni.
A két királyﬁ elindult világgá. Hátha idegen országban találnak segítséget.
Amint mentek, mendegéltek, találkoztak egy gazdával, aki éppen a
földjét ásta. Nagyon kemény volt
a föld, szegény ember izzadt.
– Nem tudsz orvosságot a bajunkra? – kérdezték a királyﬁak.
– Tudok én! – válaszolta a gazda. – De láthatjátok, mennyi
dolgom van. Fel kell ásnom ezt a nagy darab földet. Ha segítetek
ásni, utána én is segítek nektek.
A királyﬁak beleegyeztek. A gazda odaadta az ásóját, és hazament.
A két királyﬁ dolgozott, nagyon igyekeztek, annyira szerették volna megkapni az orvosságot.
A gazda közben hazaért, és azt mondta a feleségének:
– Fôzz estére egy nagy fazék kását! De sokat fôzz, ne félj, mind
el fog fogyni.
Este a gazda visszament a földhöz, és a két királyﬁt a házába
vezette.
Ott leültek vacsorázni, és bizony az utolsó kanál kása is
elfogyott.
– Mi volt ebben a kásában, hogy ilyen ﬁnom volt? – kérdezték
a királyﬁak.
– Az ásó volt a bûvös orvosság. Az gyógyította meg a bajotokat – mondta a gazda.
A királyﬁak elkérték az ásót. Másnap hazasiettek apjukhoz.
Azóta is ôk ássák a kertet, és semmi baj nincs az étvágyukkal.

Magánhangzó. A szánk mosolygós, széles. Nyelvünk hegye hozzáér az alsó fogsorunkhoz.
sz (kígyó) Zöngétlen mássalhangzó, a torkunk nem morog. A
szánk mosolygós, a két fogsorunk majdnem összeér.
Nyelvünk hegye az alsó fogsorunk mögött a pincében
van. Nyelvünk közepe csak kicsi rést hagy a levegônek.
(A hideg levegô lefelé, az állunk felé megy.)
p (palack) Zöngétlen mássalhangzó, nem morog a torkunk.
Szánk két szélét összeszorítjuk, majd felpattintjuk.
ô
Magánhangzó. A szánk kicsi, kerek. Nyelvünk hegye hozzáér az alsó fogsorunkhoz.
k (kakas) Zöngétlen mássalhangzó, nem morog a torkunk. A
szánk nyitva van. Nyelvünk hegye hátrahúzódik. Nyelvünk hátsó része a szájpadlásunknak nyomódik. Egy
pillanatra zárja a levegô útját, majd ez a zár felpattan.
cs (csibe) Zöngétlen mássalhangzó, nem morog a torkunk. A szánk
csücsörít. Nyelvünk hegye felemelkedik, egy pillanatra
hozzáér a felsô fogsorunk mögötti fogmedernek, majd
pici rést nyit a levegônek.
g (galamb) Zöngés mássalhangzó, morog a torkunk. A szánk
nyitva van. Nyelvünk hegye hátrahúzódik. Nyelvünk
hátsó része szájpadlásunk hátulsó részének nyomódik.
Zárja a levegô útját, majd ez a zár felpattan.
û
Magánhangzó. A szánk nagyon pici, kerek. Nyelvünk hegye
hozzáér az alsó fogsorunkhoz. Az állunk elôre tolódik.
r (motor) Zöngés mássalhangzó, morog a torkunk. A szánk nyitva
van. Nyelvünk hegye felemelkedik a felsô fogsorunk
mögé és ott pereg.
ny (nyuszi) Zöngés mássalhangzó. Morog a torkunk, morog az
orrunk is. A szánk nyitva van. Nyelvünk hegye az alsó
fogsorunk mögött van. Nyelvünk közepe felemelkedik,
és nekinyomódik a szájpadlásnak. Zárja a levegô útját. A
levegô az orrunkon jön ki.
zs (zsizsik) Zöngés mássalhangzó, a torkunk morog. A szánk
csücsörít, a két fogsorunk majdnem teljesen összeér,
nyelvünk hegye felemelkedik, és hátrahúzódik.
d (delﬁn) Zöngés mássalhangzó, a torkunk morog. A szánk nyitott. Nyelvünk hegye felemelkedik a felsô fogsorunk
mögé, a szájpadlásunknak nyomódik, majd lepattan.
gy (gyíkocska) Zöngés mássalhangzó, morog a torkunk. A
szánk nyitva van. Nyelvünk hegye az alsó fogsorunk
mögött van. Nyelvünk közepe felemelkedik, és a
szájpadlásunknak nyomódik, és zárja a levegô útját.
Majd ez a zár felpattan.
(w, dz)
ty (tyúkanyó) Zöngétlen mássalhangzó, nem morog a torkunk.
A szánk nyitva van. Nyelvünk hegye az alsó fogsorunk
mögött van. Nyelvünk közepe felemelkedik, és a szájpadlásunknak nyomódik. Zárja a levegô útját. Majd ez
a zár felpattan.
(x, q, dzs)
ly Nincs hívóképe, és ugyanazt a hangot jelöli, mint a j betû.
Zöngés mássalhangzó, morog a torkunk. Nyelvünk hegye az alsó fogsorunk mögött van. Nyelvünk közepe felemelkedik, és majdnem hozzáér a szájpadlásunkhoz.
(y)

11

Színes Feladatok, 17. oldal
Hófehérke és a hét törpe
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király és királyné. Született egy gyönyörû kislányuk. Fev h v l m v l h l v m v
h l m v v l h m h m l h
hér volt a bôre, mint a hó, piros
az arca, mint a vér, fekete a haja,
mint az ébenfa. El is nevezték Hófehérkének. S ahogy a gyermek
megszületett, a királyné meghalt.
A király új feleséget hozott a házhoz. Szép asszony volt és nem
tûrhette, hogy valaki szebb legyen nála. Volt egy varázstükre,
azt kérdezgette:
– Mondd meg nékem, kis tükröm:
ki a legszebb a földön?
Ilyenkor a tükör mindig azt felelte:
– Úrnôm, nincs a világnak
szebb asszonya tenálad.
Erre aztán a királyné nem aggodalmaskodott tovább, mert tudta,
hogy a tükre mindig igazat mond.
Hófehérke nôtt, növekedett, és gyönyörû szép lett. A királyné
gyanút fogott, bezárkózott a szobájába, elôvette a tükrét, és
megkérdezte:
17

2. A mesék rövid tartalma
Megjegyzés. A mesék a tankönyvcsaládban találhatók, képtörténetként szerepelnek. Feldolgozási javaslat Óravázlat címû részben található.
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– Igaza lehet – gondolta az öreg.
v h l t m t v t h z t m
Letették a szamarat a földre, talpra
állították, és az öreg a szamár
hátára ültette a ﬁát.
Megint találkoztak egy emberrel.
– Hát ez meg mi dolog? A ﬁatal
pöffeszkedik a szamáron, az öreg
meg gyalogol?
– Igaza lehet – gondolta az öreg.
Helyet is cseréltek. Az öreg
ült a szamáron, a ﬁú ballagott
mögöttük.
Találkoztak egy ﬁatalasszonnyal:
– Micsoda szívtelen ember! Ott ül
a szamár hátán, szegény gyerek meg alig vonszolja magát!
– Igaza lehet – gondolta az öreg. Intett a ﬁának, hogy üljön fel
ô is.
Megint találkoztak valakivel.
– Micsoda gonoszság! Ketten ülnek azon a gyönge állaton! Jó,
hogy a házukat nem rakják rá!
– Igazuk lehet – gondolta az öreg. Leszálltak a szamár hátáról, és
gyalog mentek tovább. Elöl ugrándozott a csacsi, utána kullogott
az öreg és a ﬁa.
Megint találkoztak valakivel.
– Bolond egy világot élünk! Elöl táncol a szamár, utána liheg az
öreg és a ﬁa!
Most már mérges lett az öreg.
– Eddig mindenkire hallgattam, de ennek vége. Mától fogva a
magam józan eszére fogok hallgatni. Azt teszem, amit jónak
látok – mondta. Így is lett.

– Mondd meg nékem, kis tükröm:
ki a legszebb a földön?
A tükör azt mondta:
– Szép vagy, úrnôm, de tudd meg:
Hófehérke százszor szebb tenálad.
A királyné hívatta a vadászt, és megparancsolta, hogy vigye
Hófehérkét az erdôbe, és ölje meg. A vadász azonban meghagyta
Hófehérke életét.
A szegény lány ott bolyongott a sûrû erdôben, végül egy kis
házikót pillantott meg. Odaszaladt a kis házhoz, és belépett. A
szoba közepén terített asztalka állt, az asztalkán hét tányérka, s
mindegyik mellett kicsi kanál, kicsi kés, kicsi villa, pohárka. A
fal mellett hét ágyacska. Hófehérke minden tányérból evett egy
kicsit, majd lefeküdt, és nyomban elaludt. A hét törpe, akié a
ház volt, késô este jött haza. Nyomban észrevették, hogy valaki
járt ott: nem találták a szobácskát olyan rendben, amilyenben
reggel hagyták. Futkostak, nézegettek, végül az egyik ágyban
megtalálták Hófehérkét.
Amikor megtudták, mi történt vele azt mondták:
– Ha megígéred, hogy gondját viseled a házunknak, fôzöl,
mosol, varrsz és foltozol ránk, mi szívesen itt tartunk magunknál;
meglásd, jó sorod lesz, nem lesz semmiben hiányod.
Hófehérke megörült az ajánlatnak, megköszönte a törpék jóságát
és náluk maradt.
A gonosz királyné egy nap megint elôvette a varázstükrét, és
megtudta, hogy Hófehérke él.
Vénasszonynak öltözött, odament a törpék házához, és meg
akarta ölni a lányt. A törpék kétszer megmentették, de harmadszor, amikor mérgezett almát adott a lánynak, nem tudtak segíteni.
Hófehérke élettelenül zuhant a földre. A törpék elsiratták, üvegkoporsóba fektették, és felváltva ôrizték.
Telt-múlt az idô. Egyszer egy királyﬁ vetôdött az erdôbe, meglátta
Hófehérkét, s csak nézte, nézte a szépséges halottat. Végül aztán
rászánta magát, s így szólt a törpékhez:
– Adjátok nekem ezt a koporsót. Megﬁzetek érte!
A törpéknek megesett a szívük rajta, nekiadták a halott Hófehérkét.
Akkor a királyﬁ elôszólította a szolgáit, és megparancsolta
nekik, vegyék vállukra, s úgy vigyék haza kastélyába a koporsót.
Azok meg is indultak vele, s amint vitték, egyikük egyszer csak
megbotlott, a koporsó megbillent a vállukon, s attól a rázkódástól
Hófehérke szájából kifordult a mérgezett almadarab; mert
amikor a gyümölcsbe belekóstolt, túl nagyot harapott, és a falat
megakadt a torkán.
– Hol vagyok? – kérdezte meglepetten.
– Nálam! – felelte boldogan a királyﬁ. – Gyere velem édesapám
kastélyába, légy a feleségem!
Kitûzték a lakodalom napját, s arra minden szomszédos ország
királyát, királynéját meghívták. Oda készülôdött Hófehérke gonosz mostohája is. Ahogy a gonosz királyné a terembe lépett,
és megpillantotta Hófehérkét, holtan rogyott össze rettenetes
dühében.
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Színes Feladatok, 23. oldal
A róka és a daru vendégsége (magyar népmese nyomán).
A róka és a daru találkozott. A róka meghívta a darut ebédre. Másnap ment is a daru. A róka ﬁnom
ebédet fôzött, de lapos tányért tett
az asztalra. A daru egy falatot sem
tudott kiszedni hosszú csôrével,
és bizony éhes maradt. Ô is meghívta ebédre a rókát. Másnap délben ott volt a róka a darunál. Már
elôre örült a sok ﬁnomságnak.
Hanem a daru hosszú nyakú edényben szolgálta fel az ebédet.
A róka vastag orra nem fért bele, és bizony éhes maradt.
– Haragszol, róka koma? – kérdezte a daru.
– Már hogyne haragudnék, mikor semmit sem ettem – morgott
a róka.
– Ugyan, róka koma, én csak
f n b f n f l f n s f z
megtanultam nálad, hogyan kell
felszolgálni az ételt – válaszolta
f s l f z f f n b s f n
a daru.
23

Színes Feladatok, 19. oldal
Az öreg, a ﬁa és a szamár (német mese nyomán).
Volt egy szegény ember, annak egy ﬁa. Volt egy szamaruk is.
Úgy gondolták, hogy eladják a vásáron. Féltek, hogy a csacsi
nagyon elfárad az úton, esetleg a lába is megsérül. Ezért összekötötték a csacsi lábát, egy rúdra tették, a rudat a vállukra, és úgy
vitték a vásárba. Találkoztak egy asszonnyal, aki rájuk kiabált:
– Micsoda bolondok vagytok! Ti viszitek a szamarat ahelyett,
hogy ô vinne benneteket!

Színes Feladatok, 31. oldal
A szél és a Nap (magyar népmese
nyomán).
A szél és a Nap azon vitatkozott,
hogy ki tudja levenni az emberrôl
a köpenyt. Fogadást kötöttek.
Elôször a szél próbálkozott. Fújta, tépte, cibálta a köpenyt. Minél
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száját, és a nagy fazék forró vízzel leforrázta a farkast. A kismalac
fogta magát, és felmászott egy magas fára. A farkas ordított,
hányta-vetette magát, végül kiszabadult a zsákból. Szaladt
segítségért. Vissza is jött tíz másik farkassal együtt. Keresték a
kismalacot, míg végül valamelyik farkas meglátta a magas fa
tetején. Tanakodtak, hogyan fogják meg. Végül kitalálták, hogy
egymás hátára fognak állni. A kopasz farkas maradt legalul, mert
nem mert feljebb mászni. Már majdnem elérték a kismalacot.
Akkor a kismalac elkiáltotta magát:
– Forró vizet a kopaszra!
A kopasz farkas megijedt, kiugrott a többi alól, és úgy elmenekült,
hogy sose látták többet. A többi farkas mind lezuhant, kinek lába,
kinek háta tört. A kismalac lemászott a fáról, szépen hazament.
Többé a háza tájékára sem mertek menni a farkasok.

erôsebben rángatta, annál erôsebben fogta a szegény ember
a köpenyt. Aztán a Nap következett. Mosolygott a szegény
emberre, egyre melegebben sütött. Annak hamarosan nagyon
melege lett, és levetette a köpenyt. A fogadást a Nap nyerte
meg.
Színes Feladatok, 38. oldal
A róka és a sajt (magyar népmese
nyomán).
A róka egy éjszaka beszökött az
udvarba. Belenézett a kútba. A
kút vízében meglátta a hold képét.
Azt hitte, hogy egy nagy kerek
sajt. Felmászott a kút tetejére, és
beleült az egyik vödörbe. A róka
súlyától nehezebb lett ez a vödör,
és leereszkedett a vízhez. Ott már
látta a róka, hogy nem sajt az,
hanem a holdvilág. Törte a fejét,
hogyan juthatna fel onnan, de
semmi okosat nem tudott kitalálni. Hát egyszer csak meglátta a
farkast. Az is arra járt, és az is benézett a kútba. A farkas is azt
hitte, hogy egy nagy sajt van ott.
– Adjál nekem is abból a sajtból róka koma! – mondta a farkas.
– Szívesen, csak gyere le!
A farkas beült a fent lévô vödörbe, és elindult lefele. A róka pedig
a másik vödörben ment szépen felfelé. Amint felért, gyorsan
kimászott a vödörbôl, és elfutott. A farkas is látta, hogy nem
sajt van ott a kút mélyén, de már késô volt. Reggel az emberek
megtalálták, és felhúzták a kútból. Szegény farkas alig tudott
elmenekülni a sok mérges ember elôl.

3. Gyermekjáték leírása. A 17. és a 24. tanórához
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„Mackó, mackó, ugorjál” kezdetû páros játék. A játék szövege:
Mackó, mackó ugorjál!
Mackó, mackó, forogjál!
Tapsolj hármat!
Ugorj ki!
A játék leírása:
Minden gyerek párt választ magának, a párok tagjai egymással
szemben állnak, megfogják egymás jobb kezét.
1. Miközben a szöveg elsô sorát mondják, egy lábon ugrálnak.
Mackó, mackó ugor-jál! (Összesen négy ugrás.)
2. Miközben a szöveg második sorát mondják, együtt (kart karba
öltve) forognak.
Mackó, mackó forog-jál! (Négy forgás.)
3. Miközben a harmadik sort mondják, egymás tenyerébe
csapnak (tapsolnak) hármat.
Tapsolj hár-mat!
4. Miközben a negyedik sort mondják, mindegyik gyerek
magasra felugrik, majd leguggol.
Ugorj ki!
Megjegyzés. A Kerekedô esztendô címû kötet sok népi játékot
ismertet. Ezeken kívül is érdemes minél többet tanítani, gyakoroltatni.

Színes Feladatok, 47. oldal
A két kecskegida (magyar népmese nyomán).
Két kecskegida legelt a patak két
oldalán. Észrevették, hogy egy
keskeny híd vezet át a patakon.
Egyszerre jutott eszükbe, hogy átmennek a túlsó partra. A keskeny
híd közepén találkoztak. Egyik sem tért ki a másik elôl. Összeakaszkodtak. Végül mind a kettô a patakba esett. Alig tudtak kimászni.
47

Színes Feladatok, 72. oldal
A kis-ma-lac és a far-ka-sok
A kismalac és a farkasok (Arany
László meséje nyomán).
A kismalac békésen élt az erdô
közepén a házikójában. Egyszer
odament a farkas, és beszólt az
ajtón:
– Engedj be malackám, mert nagyon fázom.
– Nem engedlek, mert megeszel.
– Engedd be akkor legalább a hátsó lábamat.
A kismalac beengedte a farkas hátsó lábát. Közben egy nagy fazék
vizet forralt a tûzhelyen.
A farkas tovább könyörgött, a kismalac meg odatett egy zsákot,
és a farkas szépen lassan abba ment bele háttal. Amikor az egész
farkas bent volt a zsákban, a kismalac gyorsan bekötötte a zsák

III. Óravázlatok gyûjteménye
Tartalmazza:
egy adott tanóra a feldolgozásra javasolt tananyagmennyiséget;
a bevált módszertani fogások rövid leírását;
további feladatötleteket, javaslatokat.
Megjegyzés. Természetesen a pedagógus a saját eszköztárából
további feladatokat, ötleteket vihet a tanítás folyamatába, ezekkel
egészítse ki, hogy hasson nevelési stílusa, egyénisége, alkotó
értelmiségi attitûdje. A taneszközök kiválasztásával érvényesülô
módszertani szabadság további érvényesítését támogatjuk, jónak
tartjuk minden olyan esetben, amikor a szakmai céltudatosság
nem kerül háttérbe.

72
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Tanítási hét/óra: 1/1. Dátum:
1. a) Ismerkedés az Ábécéskönyvvel.
Milyen feladatok, rajzok vannak
benne? Kinek mi tetszik, mi az érdekes? stb.
b) A képkeretbe bele lehet ragasztani a gyerek fényképét vagy lerajzolhatják magukat.
Ha elôre kértünk a szülôktôl képet,
az órán is elvégezhetjük, de a szülôknek és a gyereknek közös házi
feladat is lehet.
c) A könyvjelzôre lehet írni a gyerek
kereszt-, illetve becenevét.

3. Beszélgetés az iskolákról.
a) Melyikhez hasonlít a mi iskolánk? Mi tetszik az épületeken?
b) Rajz készítése: mindenki rajzolja
oda magát a hasonló épülethez!
(Ábécéskönyv 4. oldal.)

1.

4
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4. a) Beszélgetés. Ki hol üljön? Húzz vonalat a gyerektôl a székhez!
b) Téged hogy hívnak? A szomszédod is mondja meg a nevét!
(Bemutatkozás.)
c) Ki mellett ülsz?
d) Ki ül melletted?
(Ábécéskönyv 5. oldal 2. feladat.)

2. Köszöntô és a versrészlet felolvasása. Beszélgetés.
Ki mi szeretne lenni? Milyen foglalkozásokat ismernek?
Mi minden nôhet egy magocskából? Hogyan nônek fel a növények,
az emberek? Mit tud egy kisgyerek,
mit tud a felnôtt? stb.
(Ábécéskönyv I. kötet 3. oldal.)

Kedves Gyerekek!
Reméljük, ez a könyv segít nektek abban, hogy megérezzétek a kedvvel végzett tanulás örömét. Bízunk benne, hogy
meg�rzitek kíváncsiságotokat, vidámságotokat.
Jó munkát kívánunk!
5

A tankönyv készít�i

5. Játék
a) Laci álljon a tábla elé, Piri a szekrény mellé! stb. Elôször a pedagógus mondja az utasításokat, majd mintaadás után a gyerekek is
mondhatják egymásnak.
b) Hol áll Laci, hol áll Piri? (A gyerekek válaszolnak.)
c) Az ablak elôtt álló kislány üljön a helyére!

„Jelek ti, világ jelei,
ki tud titeket érteni,
egy ágacskát megfejteni?
Elvetjük a magot a földre:
ki sejti, hogy lesz szár bel�le?…”

6. a) Mindenki vegyen elô egy színest! Kössük össze az oszlopokat,
a pontokat, a fákat!
b) Egészítsétek ki az autókat!
c) Színezzétek ki! (A gyerekre
bízhatjuk a szín eldöntését, de
adhatunk utasítást is. Például: az
elsô és az utolsó autó legyen kék,
a középsô sárga, és legyen egy fekete is.)
(Írásgyakorló I. kötet 3. oldal.)

(Weöres Sándor, részlet)

3

Kedves Tanuló!
Az írás segítségével láthatóvá teheted gondolataidat. Biztosak vagyunk benne, hogy gondos, takaros munkát végzel. Reméljük,
hamarosan mások is el tudják olvasni leírt gondolataidat, ötleteidet,
véleményedet!
Jó gyakorlást kívánunk!
A tankönyv készítôi

3

Megjegyzés
1. Segíti a pedagógus munkáját a gyerekek keresztnevét tartalmazó névkártya. (Így könnyebb megjegyezni a gyerekek nevét. A keresztnéven szólítás a gyerekeknek biztonságot, otthonosságot jelenthet. A szülôktôl elôre el lehet kérni a gyerek becenevét, és elôre
el lehet készíteni a névkártyát.)
2. A gyerekek rajzolását, színezését segítjük. Nem minôsítjük.
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Tanítási hét/óra: 1/2. Dátum:

3. Formák felismerése.
a) Karikázd be zölddel a telefonokat, sárgával a kiﬂiket! (Pirossal
a labdákat, kékkel az autókat, szürkével a poharakat, barnával a
fákat!)
b) Soroljuk fel, mi van az elsô sorban! Mi van a második sorban?
stb. (Balról jobbra haladási irány gyakorlása.)
c) Mi van a harmadik sorban a kiﬂi mellett, a második sorban az
autó alatt? stb.
d) Sorold fel az elsô sorban lévô rajzokat! Csukd be a könyvet, és
próbáld emlékezetbôl elmondani! Stb.
(Ábécéskönyv 6. oldal 1. feladat.)

1. a) Szótagolás. Tapsoljuk le
a rajz nevét! (ce-ru-za) Hányat
tapsoltunk? (hármat) Rajzoljunk
annyi karikát a rajz alá, ahányat
tapsoltunk! Hány karikát fogunk
a ceruza alá rajzolni? (hármat)
(Rajzok: ceruza, kiﬂi, ház, alma,
sál, vonalzó, könyv, cipô, kígyó,
kukorica, szék, telefon)
b) Mondatalkotás
Mi van az elsô rajzon? Ceruza. Mondjunk róla valamit!
A jelentkezô gyerekek közül szólítunk fel egyet, és az ô mondatát
hallgatjuk meg. Egy rajzról két-három gyerek is mondhat mondatot. Szükség esetén mintaadással segítjük a gyerekek mondatalkotását. (Ábécéskönyv 5. oldal 1. feladat.)
5

2. a) A versrészlet felolvasása. Beszélgetés. Mi mindent hozunk az
iskolába? Mi az ami, fontos? Ki mit szeretne még magával hozni?
b) Ki hogyan, mivel jön iskolába? Milyen útvonalon?
c) Rajz készítése (jármû, épület stb.) a közlekedéssel kapcsolatban.
Például: rajzold le azokat a jármûveket, amikkel akkor utazol,
amikor jössz az iskolába! Rajzold le azt a szép épületet, ami
mellett eljössz akkor, amikor jössz az iskolába! Rajzold le magadat, ahogy jössz az iskolába! Rajzold oda azokat is, akikkel együtt
jössz!) (Feladatok I. kötet 3. oldal.)

4. Grafomotoros mozgás ügyesítése, a célszerû ceruzafogás
kialakítása, gyakoroltatása, az íráshoz szükséges helyes testtartás
gyakorlása.
a) A gyerek választ egy íróeszközt (graﬁt- vagy színes ceruzát).
A célszerû eszköztartás a „tollszárfogás” (a hüvelyk-, mutató- és
középsô ujj közé fogott ceruza). Így a legkevésbé fárasztóak az
írásmozdulatok. A gyerek másik keze a füzetet rögzíti. A gyerek
háta egyenes.
b) Formák kiegészítése, rajzolása, színezése.
(Írásgyakorló 4. oldal 1-3 sora.)

Kedves Gyerekek!
Reméljük, sok olyan feladatot találtok ebben a könyvben, amit szívesen,
örömmel oldotok meg. Figyelmes
munkát, jó tanulást kívánunk!
A tankönyv készítôi

6

Mindenki lót
mindenki fut
Ma
Zolkó iskolába megy
– a lába megy
meg feje megy,
a szája megy, a füle megy,
az egész gyerek, hû de megy!
Mögötte ház, elôtte hegy,
az ábécé is vele megy,
az 1×1 is vele megy.

5. Szájtartás megﬁgyeltetése. A pedagógus mondja a magánhangzókat, a gyerekek megﬁgyelik.
Javasolt magánhangzósorrend: nagy család: á, a, ó, ú,
mosolygós család: í, é, e.
a) A pedagógus többször megismétli a két magánhangzócsoportot,
a gyerekek ﬁgyelik.
b) A gyerekek együtt mondják a pedagógussal a magánhangzókat,
és saját beszédmozgásukat is próbálják ﬁgyelni.

(Mándy Stefánia, részlet)
3

Megjegyzés
1. A célszerû eszközhasználatot megtanítjuk, a gyerekek rajzolását, színezését segítjük. Csak dicsérünk, negatívan nem minôsítjük a
munkáját. Nagyon fontos a kedvvel végzett munka kialakítása, illetve megôrzése.
2. Segíti a szájtartás megﬁgyeltetését, ha minden gyereknél van egy kis tükör, ahol a saját beszédmozgását is követheti.
4
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