Anyanyelvi képzés az alsó
tagozaton
II. rész*
HARGITAI JÓZSEF

Általános szempontok a nyelvi képzés hatékonyságának emelésében
A tanítói beszéd kultúrája
A beszéd a tanító nélkülözhetetlen eszköze. Példa, minta tanulói számára. A nevelő
szavainak "világítania” kell. Munkája, beszéde közben számtalan kérdést tesz fel. Ne
velőink az órákon elég sokat kérdeznek, általában jól, helyesen. A kezdő nevelők "kér
déskultúrája" kidolgozatlan, sok a rögtönzött és így a rosszul feltett kérdések száma. A
gyengébb és a kérdésalkotásban járatlan nevelőknek a felkészülés során meg kellene
tervezniük a tanórára felteendő kérdéseiket. Még mindig sok eldöntendő kérdést tesz
nek fel némelyek, s ilyenkor nem követi részükről folytatásként a "miért?", hogy a kér
désre kiegészítő választ kapjanak. Kevés az olyan kérdés, amelyre nem egy-egy szó
val lehet válaszolni, hanem 3-4 összefüggő mondattal kell a tanulónak a lényegre
vagy az összefüggésre rávilágítani. Gyakran válik az olvasóórákon a számonkérés
"kérdés-felelet" formájúvá.

Szóbeliség és írásbeliség aránya az ismeret-elsajátításban,
3 számonkérésben
A nevelők tudják, hogy a jelenlegi tantervek a tanuló aktív részvételét kívánják meg
az ismeretelsajátítás - tanulás-tanítás - folyamatában. Ezt a folyamatot a legtöbb tan
tárgyban munkatankönyv, munkafüzet segíti. A tanulók többsége az ismeretszerzés
útját önállóan végigjárni nehezen tudja, önálló ismeretszerzésre gyakran képtalen,
csak tanítói segítséggel jut el az általánosításig, vagy a szabály felismeréséig. Az utóbbi néhány jobb képességű tanulónak gyakran sikerül. Mivel a tanulók többsége ma
gyarázat nélkül a fenti tevékenységre nem képes, ezért a szóbeliség aránya nagyobb,
Például a nyelvtan-helyesírás, fogalmazás, környezetismeret tanulásában.
Sok nevelőnek nehéz feladat a rendelkezésére álló munkatankönyvek használatá
val az ismeretszerzés hármas útjának végigjárása tanulóival. Van akit a munkában a
feladatbőség zavar. A feladatkiválasztás "művészete", a pedagógus irányító tevékeny
sége döntő ebben a folyamatban. Gyakran az óra utolsó részében veszik elő a tan
könyvet, munkafüzetet, s így ezek "kitöltós"-szerü használata nem segíti elő megfele
lően az ismeretszerzést: amikor is a felvetett kérdésekre óra közben választ kapnak a
gyerekek, vagy egy-egy tanuló megmondja a "megoldást", a többi pedig csak rögzíti.
Kimondottan káros a szóbeliség a helyesírás tanításában, amikor is a helyesírási
probléma megbeszélésére a "szóbeliség" síkján kerül sor, az érzékszervi megfigyelés
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pedig elmarad. Nevelőink gyakorlatában még mindig fennáll az a veszély, hogy a
munkatankönyv vagy munkafüzet feladatai közül
- nem tudnak válogatni, minden feladatot meg akarnak oldani,
- vagy rosszul szelektálnak, rosszul válogatnak, a feladatokat nem rendelik alá va
lamilyen rendező elvnek.
Az írásbeli munkák (írás, íráshasználat) végzésénél viszont gyakrabban kell még a
beszédet az íráshoz kapcsolni, hogy a tantárgyi koncentráció is megfelelően érvénye
süljön.
A számonkérésben inkább a szóbeliség dominál pl.: olvasmány tartalma, szabály
ismeret, példamegoldás, a környezetismeret tantárgyban a rajzos, rajzi feladatmegol
dás stb. Kivétel a fogalmazások íratása. A frontális számonkérést a nevelők egyre
gyakrabban szakítják meg a tanulók önálló írásbeli munkájával, számonkérésével.

A tanulók írásbeli és szóbeli kifejezőképességének, fogalm azási
készségének színvonala
Az egységes anyanyelvi nevelés egyik legfontosabb részösszetevője az alsó tago
zatos fogalmazástanítás. Ennek eredményesebbé tételéhez elengedhetetlen, hogy
minden tanító megismerje, elsajátítsa didaktikai alapelveit, mert a tanítás módszereit,
eljárásait, gazdag munkaformáit ezekre alapozva mindenkinek saját magának kell ki
munkálnia.
A fogalmazó-tevékenységnek középponti szerepe van a személyiségfejlesztésben,
a személyiség legaktívabb, legalkotóbb oldalát képezi az írásos szövegalkotás, ezért
kibontakoztatása intenzív képességfejlesztés nélkül elképzelhetetlen. Elengedhetetlen
az önálló megfigyelőképesség, az összehasonlítás, a lényeglátás, az alkalmazás, az
emlékezet, a reprodukálás - még inkább a kreativitás, valamint a beszéd képessé
gének fejlesztése.
A kreativitásra nevelés érdekében nagyon fontos, hogy már az 1. osztályban, a fo
galmazástanítás megalapozásakor észrevétessük a tanulókkal, hogy egy gondolatot,
mondanivalót többféleképpen, sokféle nyelvi formában fejezhetünk ki.
Nagyon fontos, hogy a gyermekeket leszoktassuk a konformista gondolkodásról,
olyan légkört kell kialakítanunk a tanításban, ahol fokozatosan kibontakozhat és fej'
lődhet a tanuló eredeti gondolkodásmódja (egyéni meglátásaival, a tévedés lehetősé
gével, szabadságával), ahol kialakulhat a tanuló önálló kezdeményezőkészsége, önbi
zalma, ahol bátran vállalhatja saját énjét. Ha ezt akarjuk - már pedig ez a legfonto
sabb - , hogy a tanulók megkedveljék a fogalmazást, s örömüket leljék a munkában, a
tanításnak sikerre orientáltnak kell lennie; dicsérjünk, buzdítsunk, s ismerjük el az apró
eredményeket és sikereket is.
Másfél évtizedig - munakkörömnél fogva - sokszor megfordultam a megye általá
nos iskoláiban. Elég széles körű információkat szereztem a fogalmazástanításról is«
Beszélgettem tanítókkal, magyartanárokkal, nagyon sok kisiskolás és felső tagozatos
tanuló fogalmazását tanulmányoztam és elemeztem. Mondhatom, mindez nagyon ta
nulságos volt. Tapasztalataimból hadd gyűjtsék össze néhányat ebben az írásomban
is.
Az alsó tagozatos tanulók jelentős részének rövid és egyhangú a fogalmazása,
ezen túl nagyon hasonlítanak egymásra tartalomban, mondanivalóban, szövegszer
kesztésben, szóhasználatban, fordulatokban, olyanok, mintha egy kaptafára készültek
volna. Mindez arra enged következtetni, hogy gyakran tervszerűtlenül és előkészítet
lenül folyik még iskoláink egy részében a fogalmazástanítás. Elég sok tanuló nincs
tisztában a fogalmazás tartalmi és formai valamint szerkesztéstani követelményeivel«
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nem eléggé jártas az anyaggyűjtés módszereiben.
A fogalmazások előkészítése terén a pedagógusok egy része két végletbe esik:
vagy túlságosan nagyvonalúan kezelik ezt a részterületet, és magukra hagyják a tanu
lókat (ezért a gondolatszegénység formalizmushoz, sematizmushoz vezet); vagy en
nek ellentetjeként olyan gyakori a közös megoldás - vagyis a kollektív fogal
mazásírás
hogy ez már a tanulók önállóságának gátjává válik, s nem elősegíti fan
táziájuk, képzelőerejük kibontakozását, hanem inkább akadályozza azt.
A fogalmazások színvonala arra is beszédes tanúbizonyságot szolgáltatott, hogy
mennyire kapcsolják összer a pedagógusok a fogalmazástanítást és az olvasásra ne
velést, hogyan használják fel az irodalmi szövegeket, szemelvényeket a tanulók fogal
mazási készségének fejlesztésében, nagy íróink nyelve beépül-e tanulóink szókin
csébe, motiválólag hat-e a böngészés, a búvárkodás, az olvasás szeretető az önkife
jezés, az íráskészség csiszolására. (Sok jó kezdeményezés és eredmény tapsztalható
már ezzel kapcsolatban a tanítási gyakorlatban , ezt tanulóink olvasónaplói is bizonyít
ják.)
A fogalmazástanítás eredményessége szempontjából döntő tényező a témaválasz
tás. Nagyon fontos követelmény, hogy közel álljon a tanulóhoz a választott téma, inspirálólag csak ez hathat a gondolatkifejtésükre. Mivel a tanuló csak arról tud írni, ami
ről elégséges ismerete, tájékozottsága, benyomása van, ezért fontos az is, hogy részt
vehessen a témaválasztásban. Az sem közömbös, hogy min alapszik a témaválasztás: közös vagy egyéni élményen, elképzelésen, olvasmányélményen, cselek
vésen stb. Lényeg, hogy a témák gazdag variációja álljon rendelkezésre.
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a fokozatosság elvének betartásával az alsó
tagozatos fogalmazástanításban a műfaji szabályok élethelyzetnek megfelelő kialakí
tásával, megtanításával párhuzamosan a műfajok gazdag variációit (riport, tudósítás,
tapasztalatok, élmények, emlékek elbeszélése, telefonbeszélgetés - személyek, tár
gyak bemutatása - környzet, táj leírása - gratuláció, felköszöntés stb.) gyakoroltas
suk. Nagy lehetőség például, hogy a beszédalkotást plasztikusan fejleszti a feladat
hoz, szerephez, témához alkalmazkodó stílus minta-követése, utánzása, megalkotá
sa.
Ez a vázlatosan kifejtett néhány tapasztalat is meggyőzően bizonyíthatja, hogy jó
eredményeket a fogalmazástanításban csak áldozatos munkát végző, felkészült és
magas színvonalon dolgozó pedagógus érhet el.
Ahogy a fentiekből is kitűnik, már 1-2. osztályban megkezdődik a tanulók írásbeli és
szóbeli kifejezőképességének, fogalmazási készségének alapozása. Elsősorban a
szóbeliségre összpontosítanak, viszont alapozni kell az írásbeli kifejezőképességet is,
eleinte egy-két kapcsolódó mondat összefüggő leírásával. Amíg az előzőt megfelelő
en alapozzák, az utóbbi nagyon sok nevelő munkájában háttérbe szorul. 3. osztályban
év elején több óra szükséges a sorok rendezésére, mert az ebbéli előkészítő munka
sok helyütt alacsony színvonalú. A 2. osztályos nyelvtani ismeretek bősége, sokasága
miatt éppen azok a gyakorlatok maradnak el a nevelők és a tanulók munkájából,
amelyek a tanulók beszédét hivatottak fejleszteni. Még mindig nem tudatos, hogy a
legtöbb nyelvtani ismeretet alá kell rendelni a beszódfejlesztésnek, mert az élő
beszéd-központú tantervben a nyelvi kommunikáció szerepe a hangsúlyozott, az el
sődleges, nem pedig a nyelvtani ismereté.
Már a 2. osztályban kezdik megfigyelni az olvasmányok szerkezetét, egy-egy gon
dolategységnek címet adnak. Ez a vázlat elődje, a vázlatírás előkészítése. A tanulókat
lényeglátásra tanítják. Az új olvasmányfeldolgozási mód néha háttérbe szorítja az ol
vasmányok részegységekre való bontását. Sokan élnek részcélkitűzések megfogal
mazásával, ezek segítik a vázlatpontok kialakítását. Viszont gyakran elmarad a rész°sszefoglalás, pedig ez is a vázlatkészítés munkáját könnyíti meg. 4. osztály végére
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jól megközelíti tanulóink többsége a tantervben megfogalmazottakat: a tartalmilag
összefüggő részeket ki tudja fejezni egy mondatban, s követni tudja nagyobb szövegegységek gondolatmenetét is.
Bár a tudatos szerkesztés csak 4. osztályban követelmény, de alsóbb osztályokban
is törekednek a nevelők arra, hogy a tanulók megfelelő jártasságra tegyenek szert
ezen a területen, s beszédjüket és írásukat megfelelően szerkesszék. Az önálló írás
beli munkájukhoz, fogalmazásaikhoz nehezen készítenek önállóan vázlatot, azt kibő
víteni, a fogalmazványban leírni nehéz feladat számukra. Csak az olvasás és fogal
mazás szoros koncentrációja segítheti a tanulókat (a tagolás és a vázlatkészítés mű
velete), hogy e munkában magasabb szintet érjenek el.
Az anyaggyűjtéssel a gyerekek szókincsét bővítjük, sőt a hibás fogalmakat is he
lyesbíthetjük, javíthatjuk vele. Az anyaggyűjtés módjait nevelőink többsége igyekszik
jói elsajátíttatni. A szinonimák gyűjtése gazdagítja a szókincset. Erre az olvasóköny
vek képei, nyelvtani, fogalmazási feladatai egyaránt inspirálják a tanulókat. Nagy
szükség van a szókincsfejlesztő munkára, mert gazdag szókincsű tanuló kevés van
egy-egy osztályban.
Ennek hátterében több ok is van. Visszavezethető arra, hogy a családokban keve
set beszélnek, arra is, hogy a tanulók keveset olvasnak. Az okok közé sorolható, hogy
az olvasókönyvekből kiszorult a gazdag szókincsű mesék egész sora. Érdekes, hogy
a mesemondásban a 3. osztályosok szókincse a legváltozatosabb. De eredhet az olvasásfeldolgozás alacsony hatékonyságából is, mert a feldolgozáskor, elemzéskor
nem emelik ki az olvasmányra jellemző szavakat, kifejezéseket, így a tanuló nem is
"tudja használni" az irodalmi művek szavait, kifejezéseit, nem épülnek be szókincsé
be. (Ez a tantervben optimum követelmény.)
Tanítók, tanárok tapasztalatai bizonyítják, hogy a fogalmazási készség színvonalát
jelentős mértékben meghatározza a tanulók mikrotársadalmi és családi környezetének
ingergazdagsága. A gyengébb és hátrányosabb családi környezetben élő tanulók be
szédkészsége és fogalmazási képességének színvonala alacsonyabb. A tapasztala
tok azonban azt is meggyőzően igazolják, hogy következetes, átgondolt és szakava
tott nevelő-oktató munkával kompenzálni lehet a hátrányokat, és a szövegalkotó tevé
kenység tanításában jó eredményeket lehet elérni a gyengébb összetételű o s z t á l y o k 
ban is.
Megfigyelhető az is, hogy az órák értékes perceit töltik a tanulók a szógyűjtéssel,
azok a füzetbe is bekerülnek, de a gyűjtött szavak, kifejezések használatát mellőzik,
így fogalmazványuk szóanyaga hétköznapi, színtelen, sekélyes. Kevesen alkalmaz
zák azt a módszert, hogy a gyűjtött szavakból a felhasználtakat aláhúzzák. Nem álta
lános még a szókincsfejlesztésben a Magyar Szinonímaszótár használata, pedig ez is
tantervi követelmény.
Ha az órákon elmarad a nyelvi sajátosságok keresése, akkor a stílusérzék fejlesz
tése az olvasástanításban csorbát szenved. A bemutatásig esetleg eljutnak a n e v e lő k ,
de kevés a gyakorlat, a törekvés a gondolat árnyalt kifejezésére. Csak akkor tudunk
előbbre lépni, ha a sajátos nyelvi eszközök, kifejezések felfedezése központibb f e l a d a t
lesz, s a szövegek rendszeres vizsgálat tárgyát képezik a magyarórákon. Mind a szó
beliség, mind az írásbeliség fejlesztésében nagy szerepet kap a mondatalkotási ké
pesség te\\eszlése. (Ezt segíti ma már a 3. és 4. osztályos fogalmazási feladatgyűjte
mény. Mindkettőnek kiválóan felkészült Vas megyei szakember a szerzője: az egyiké
Nagy János, a másiké Balogh József.)
Mindegyik olvasástanítási módszernek (hangoztató-elemző, globális, intenzív-kombinált stb.) szerves része a szóképek olvasása.
Megismerésük alkalmával mondatba foglalásuk rendszeres. Gyakorta kerülnek
mondatba a különböző betűk megismerésekor azok a szavak, amelyek tartalmazzák a
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megismert betűt. A betűtanítás spontán, majd irányított kópolvasással indul. A tanulók
egy kis idő múlva, elég jó szintet érnek el a mondatalkotásban. Mégis kevés nevelő
használja fel a képolvasást a néhány mondatos önálló beszámoló alkotására A mon
datok logikus egymáshoz kapcsolása igen jó előgyakorlat a szóbeli és írásbeli kifeje
zőképesség fejlesztéséhez, a fogalmazáshoz. Címadással, ún. "befejező gondolattal"
is rögzíthető a lényegkiemelés illetve a tanulság megfogalmazása.
Az olvasmányokból, szövegekből összegyűjtött, eddig ismeretlen szavakat legtöbb
ször mondatba foglalással "magyarázzák" meg a tanulók. Fontos ezek megértése, kö
rülírása, mert az ismeretlen szavak nehezen épülnek be a tanulók aktív szókincsébe.
A magasabb osztályokban a tartalmi jellegű számonkérésnél az előző órákon meg
ismert új szavak (emlékeztető szóképek) mondatba foglalása legyen gyakoribb, hogy
része legyen a szókincsfejlesztésnek.
Gyakoriak az alany, állítmány szerkezetű, végszavas mondatok. PL: Gubanc ugat.
Már az 1. osztályban szükség van a mondatok bővítésére a megismert kérdőszavak
segítségével. Nem kell ezzel a munkával a 2. osztályig várni. Ott már az öszszekapcsolódó mondat, a tartalmilag összefűzhető mondatok alakítása a cél, hogy év
végére minden gyermek birtokában legyen ennek az ismeretnek. 3-4. osztályban javí
táskor a tartalmilag és stilárisan rossz mondatokat számba veszik, jókkal helyettesítik.
Gyakran halljuk tanítóinktól azt a figyelmeztetést, hogy "egész mondatban vála
szolj!"; ugyanakkor nem tesznek fel kérdéseket az események körülményeire. Azok
ban az esetekben, amikor elfogadható, nyelvtanilag helyes az egyszavas, csonka
mondatból álló felelet, ne erőltessük mindenáron a "formális" kerek mondatot.
A nevelők a fogalmazási dolgozatokat megíratják, javítják, javíttatják. Az alsó tago
zatban ritkán találkozunk kimondottan dolgozatjavítási órával, talán azért, mert a tan
terv ezt nem sugallja. A javítási órára legtöbben más tennivalót is terveznek. Pedig
megfelelő irányítással sokat kamatozhatna a javítási óra. A javítási munkák színvona
lát nagy mértékben befolyásolja a tanító felkészülése. Legtöbbször csak a helyesírási
javítás történik meg, kevesebbet foglalkoznak a tartalmi és stiláris hibákkal (a mondat
alkotás, mondatkapcsolás, mondatbővítés, szórend stb.), és azok javításával. Csak
komoly ellenőrző munka hozhat sikert a következő fogalmazás írásakor diák és tanár
számára egyaránt.

A házi feladatok funkciója
a tanulók anyanyelvi m űveltségének fejlesztésében
\\
Az írásbeli házi feladatoknak nagy szerepe van a tanult ismeretek elmélyítésében.
A különböző feladatok több terület fejlesztését is segítik. Rendszeresek az olvasás
technikát fejlesztő feladatok, amelyek kapcsolódnak az óra anyagához, szolgálva ez
zel a begyakorlást, készségképzést. A bevált jó hagyományok megőrzése mellett új
szerűségre is törekszenek a nevelők: megtárgyalt olvasmányok gyakorlása, hozzáolvasás, a tanultak kiegészítése búvárkodással, gyűjtőmunkával, jegyzeteléssel, kuta
tással. A szóbeli kifejezőképességet fejlesztő feladatok sorában a leggyakoribbak a
következők: beszámolás az olvasottakról, szövegátalakítások, az olvasottak megjele
nítése dramatizálással, bábozással vagy az éppen tanult nyelvtani tény felismerését
célzó, helyesírási készséget fokozó gyakorlatok.
Ritkábban kerül sor az írásbeli kifejezőképességet elősegítő feladatadásra vagy ki
fejezetten írástechnikát javító házi feladatokra. Pedig e két részterület is igényelné a
több gyakorlást.
Lényeges előbbre lépés, hogy kezd tért hódítani a differenciált feladatadás, amely a
tanulókat a képességeiknek megfelelő maximális erőkifejtésre készteti: a kreatív kó27
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pességű tanulók alkotó jellegű, bonyolultabb, nehezebb feladatokat kapnak, a gyen
gébbek pedig olyat, amely a készsógbeli hiányosságaik pótlására ösztönzi őket.

A z írásbeli házi feladat ellenőrzése és értékelése
A mennyiségi ellenőrzést a felelősök végzik, de közreműködnek benne a napközis
nevelők is. ő k olykor minőségileg is ellenőrzik a feladatokat. Legrendszeresebb ellen
őrzési és javítási munka az 1. osztályban a betűtanítás időszakában tapasztalható. Az
ellenőrzést a helyes megoldás felolvasása jelenti. A többiek ellenőrzik és javítják saját
munkájukat. A nevelő időnként beszedi a tanulók füzeteit, de a tanulók minden írásbeli
munkájáról - iskolai és házi - , annak minőségéről nem tud meggyőződni.
Az az elv, hogy a nevelő annyit írasson, amennyit ki tud javítani, a munkalapok és
feladatlapok világában már rég teljesíthetetlen. Más a helyzet az írásmunkák és fogal
mazások javításában. Azokat a nevelők rendszeresen javítják. Javíttatásuk már nem
mindenütt, és nem mindenkor folyik az előírásoknak megfelelően. De hát ezek igen
maximalista követelmények, amelyek elsősorban a szorgalmas, 5-6 tárgyat tanító alsó
tagozatos nevelőkre rónak igen nagy feladatokat. Teszik amennyire idejükből, energi
ájukból, hivatástudatukból futja.

Eljárások, m unkaform ák a nyelvi képességek színvonalának fejlesztésében
A tanítók többsége korszerű eljárásokkal, módszerekkel igyekszik Biztosítani óráin a
tanulóközpontúságot. Egyre inkább előtérbe kerül a tanulók önálló munkáltatása, ki
szorítva a frontális osztálymunka egyeduralmát. Mind többen ismerik fel, hogy a taní
tás-tanulás folyamata akkor szolgálhatja eredményesen a különböző nyelvi képessé
gek fejlesztését, ha kellően differenciált, s a képességeknek megfelelő feladatokkal
történik a fejlesztés. A nyelvhasználati módok egybeillesztett, integrált fejlesztése te
rén helyes törekvések tapasztalhatók. Egyre kevesebb a mozaikszerű órafelépítés, az
indokolatlanul sok váltás.
A tanulók kifejezőképességét változatos módszerekkel fejlesztik a kollégák. Az öszszefüggő beszédre nevelés mellett még nagyobb szerepet kell kapnia a lényeglátásra
nevelésnek, a szövegfeldolgozó jártasság fejlesztésének.
Nem mindenütt érvényesül még a hangos és néma értő olvasás helyes arányaAhol valamelyik terület fejlesztése elsikkad, ott ebből komolyabb problémák származnak.
Az ellenőrzés, értékelés egyre több nevelő munkájának szerves része. A pozitív
megerősítés, a sikerélményhez juttatás kellő helyet kap az órákon.
Külön mellékletben mutatok be néhány munkaformát, gyakorlati eljárást, amely al
kalmas az 1-4. osztályos magyar nyelv és irodalom tanításában a képességek fejlesz
tésére.

A kirándulás haszna és értéke
Az alsó tagozatos tanulók még nemigen tesznek olyan irodalmi kirándulásokat,
amelyek ismereteket nyújtanak számukra. Legfeljebb a tanulmányi kirándulás al
kalmával van lehetőségük megnézni a tanult, megismert költő szobrát, s z ü l ő h á z á t ,
arcképét a múzeumban, kiállított műveit, alkotásait a könyvtárban. Az alkalmi lehe
tőségekkel rendszeresen élnek nevelőink. Alsó tagozatos tanulóink leggyakrabban a
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Gyermekkönyvhét alkalmával, a megyei könyvhetek idején találkoznak frókkal, költők
kel. Ilyenkor az író, a költő műveiből összeállított műsor jó hangulatot teremt, ami ked
vező hátteret biztosít a találkozónak. Ugyanakkor tevékenyen járul hozzá az anyanyel
vi nevelésben az intellektuális érzelmek: a felfedezés, az alkotás, a tevékenység örö
mének fejlesztéséhez.
Az alsó tagozatos kirándulások érzelmi oldalát, többletét kell elsősorban biztosítani,
mert olyan kevés történelmi, építészeti, irodalmi ismerettel rendelkeznek, hogy kevés
bé értik meg a kort, a látnivalókat. A látottak, az élmények csak érzelmi töltettel lesz
nek maradandók, nevelú erejűek. A kirándulások megfelelő előkészítése, a látottak
megbeszélése, a tapsztalatok feldolgozása továbbra is feladata marad az osztályfőnöki óráknak.

Az irodalom kapcsolata a művészetekkel
A nagyobb települések kultúrotthonai, művelődési házai esetenként vállalják, hogy
fogadják az Állami Bábszínházát vagy más ifjúsági színházi előadásokat. Ezeket a be
mutatókat szívesen nézik meg a tanulók. Felkészítésük a színházi élmény befogadá
sára, az előadás után pedig a befogadás, megértés minőségének feldolgozására, el
lenőrzésére (mit jelenthet, mit mondott a tanuló, a néző számára), még kiaknázatlan
terület iskoláinkban. Elvétve lehet csak látni egy-egy rajzot, esetleg beszámolót a
faliújságon a tanuló színházi élményéről.
Nevelőink gyakran szemléltetnek képzőművészeti alkotásokat, hallgatnak zenét az
olvasástanítás során. A '78-as tanterv és integráció bevezetésének időszakában ke
vésbé óvakodtak a túlzásoktól, amelyek csak a látszólagos, tetszetős összekapcsolást
szolgálták. Ma viszont már inkább az a pozitív tapasztalat, hogy nem a tantárgy rová
sára történik a komplexitás. És ez a helyes és korszerű törekvés, mert rajzórán első
sorban rajzolni kell tanulni és tanítani. Irodalomórán pedig azt kell elemezni, hogy
ugyanazt a témát hogyan fogalmazta meg a festő képben, a zeneszerző pedig zenei
alkotásban.

Koncentráció a tárgyak között
A nevelők tanmeneteikben feltüntetik azokat a lehetőségeket, amelyek alkalmasak
az irodalmi szemléltetésre, a koncentrációra. Az utóbbi az 1-2. osztályban gyakoribb,
a 3-4. osztályban a tantárgycsoportos oktatásban csak akkor igazán megoldott, ha a
nevelők a többi tantárgyat is tanítják, tanították. Egyébként a koncentráció szempont
jából a jelenlegi tanterv sem dicsérhető. Gyakran realizálódik azonban a matematika
tanítás-tanulás transzfer hatása a nyelvtan- vagy környezetismereti órákon, pl.: nyelv
tani állítások, halmazok, csoportosítások stb. kapcsolatára, egymás hatásának felerő
sítésére.
Az irodalmi szemléltetés sokféle. Előfordul az egyszerű könyvbemutatástól, könyva
jánlástól, az olvasási kedvet is felkeltő vidám, hangulatos, pontosan az anyaghoz illő
részlet felolvasásáig sok minden. Ilyenkor szívesen mennek el a tanulók az iskolai, vá
rosi vagy községi könyvtárba a bemutatott könyveket kikölcsönözni. Az alsó tagozat 34- osztályában már jelentős azoknak a tanulóknak a száma, akik szívesebben nyúlnak
az ismeretterjesztő könyvekhez, mint a mesékhez. (Búvárkönyvek, Bölcs bagoly soro
zat könyvei stb közkedveltek körükben.) Vannak olyan könyvek, amelyekkel minden
tanuló rendelkezik: gyermeklexikon, környezetismereti olvasókönyv stb. Feltétlen meg
kell említeni az Ablak-zsiráf gyermeklexikon egyre jobb nevelői, tanulói felhasználását.
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Egyszerre több gyermek is olvassa a címszavak magyarázó szövegeit. A jelentést, az
olvasottakat önállóan is megpróbálják elmondani. Az osztályfőnöki órákon az irodalmi
szemelvény olyan színesítő eszköz, melynek alapos elemzése hozzájárul a tanulók
magatartásának formálásához, személyiségének fejlesztéséhez. Az anyanyelvi órák
után talán a környezetismereti tantárgy az, ahol gyakran találkozunk irodalmi szemlél
tetéssel. Nemcsak az ismeretszerzés szempontjából, hanem a helyes világkép kiala
kításának elősegítése céljából is fontosak ezek a szövegrészietek, szemelvények.

Szakkörök iskolákban, kultúrházban
A tanórán kívüli nevelés magyar nyelv és irodalomhoz kapcsolódó lehetőségei az
utóbbi években szépen kibővültek. Ilyenek a tanítási órához nem közvetlenül kapcso
lódó szakkörök, melyek közvetve mégis segítik az anyanyelvi nevelést, amelyen a
jobb képességű tanulók nagyobb lehetőséget kapnak képességeik fejlesztésére. Ma
már széles skálája ismert a szakköri munkának. Az idesorolt szakkörök között találunk
irodalmi, könyvbarát, olvasó, nyelvi-játék, színjátszó, mesemondó, báb stb. szak
köröket.
A szakköri munkát gyakran kötelező órában, ritkán túlórában, esetleg társadalmi
munkában látják el nevelőink. Az iskolán kívüli, kultúrházban szervezett szakkörök
száma kevés. Pedig a tanulók hétvégi szabadidős programjába jó lenne ilyeneket
beépíteni. Igen jó kezdeményezés lenne a hasonló profilú szakkörök találkozója,
versenye, kiállítása, műsora stb., mert az ilyen jellegű bemutatkozás is
hozzájárulhatna egy-egy szakkör tagtoborzó tevékenységéhez, sőt a tehetséggondo
záshoz is.

MELLÉKLET

G yakorlati eljárások
az 1-4. osztályos m agyar nyelv és irodalom ta nításá ho z
Az 1-4. osztályban - ahogy azt tanulmányomban
kifejtettem - az anyanyelv tanításának célja: a tanu
lók meglévő nyelvi tudásának továbbfejlesztése, az
olvasás, a szóbeli és írásos nyelvhasználat tervszerű
alakítása.
Az anyanyelvi nevelőmunkát az olvasás és (rás valamint ezzel összefüggésben a helyesírás - fej
lesztését segltű gyakorlatsorok közreadásával pró
bálom segíteni.
A nyelvhasználati módok közül az olvasás terüle
tén egymással szoros kapcsolatban fejlesztjük az
olvasástechnikát, a szövegértést, a változatos szem
pontú szövegfeldolgozást. E két utóbbi feladatot jól
segíti a feladatlapok gyakorlatsora. A változatos szö
vegfeldolgozást pedig alapvetően befolyásolja a fel
dolgozandó szöveg tartalma és terjedelme, a tanulók
sajátosságai. Ezért kiemelten a hangos olvasási
technikát fejlesztő gyakorlási módokkal foglalkozom.
Az olvasásgyakorlási módok lehetőséget adnak a
differenciált foglalkozáshoz. Elősegítik az olvasási
képesség eszközzé alakítását, motiválnak, növelik a
tanulók teljesftőképességét.
Alkalmazásuknál a következő legfontosabb szabá
lyokra kell ügyelni:
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- A gyakorlási módot az óra feladataiból kiindulva
válasszuk meg!
- Az órát értelmes gyakorlási mód uralja!
- Egy-egy órán túlságosan sok gyakorlási m ó d o t
ne alkalmazzunk!
- Mérlegeljük, mely gyakorlási mód felel me0
leginkább egyéniségünknek, tanítványaink
ságainak!

OLVASÁSGYAKORLÁSI MÓDOK
1. osztály
1.
Hosszú mássalhangzók helyes ejtésének gya'
korlása, jelentést módosító szerepük tudatosítása
Hasal hassal
fülel füllel,
vasal, vassal
hfddal hidal,
szemmel, szemel
Innal inai,
fejjel, fejel
talpal talppal,
tüzel fával,
lábal lábbal,
de nem tűzzel,
de munkát nem
szájai szájjal,
vállal.
Melyik az a szó, amelyikben nem tudjuk hosszan
ejteni a mássalhangzót? Miért nem?
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2. Helyes olvasás gyakorlása mássalhangzó-torló
dások esetén
templom
kertben
kulcslyuk
boltban
3. A magánhangzók időtartamának helyes ejtése
hurok - húrok
szurok - szúrok
huzat - húzat
4. Betűcsere - a jelentésmódosulás megfigyelte
tése
kar - kár - kór - kör
tér - tar - tár - tö r
hoz - ház - húz
kürt - kart - kárt - kért - kort
5. Szóalkotás adott betűkkel
(Időre és versenyszerűen dolgoztassuk a tanuló
kat!)
6. Szónyújtóztatás
Egyre hosszabb szavak olvasásának gyakorlása
egy
egyszer
egyszerű
egyszerűsít
egyszerűsíthet
egyszerűsíthető
7. Szófejtés
Egy adott szóból minél több értelmes szó kiolvasá
sa.
Pl.: látóhatár = ár, tár, határ, tó, át, látó, hat
8. Hangos egyéni olvasás
9. Stafétaolvasás
Megadott irányba, megadott számú mondatot ol
vasnak a a tanulók.
10. Visszhangolvasás
A mondatfonetikai eszközök gyakorlására ad lehe
tőséget. Egy mondatot olvas egy tanuló. A másik ugyanezt a mondatot eltérő tempóban és hangerőben
megismétli.
2.

osztály

Toldalékos szavak pontos olvasása, analógiás
sorok alkotása
kertbe, kertben, kertre, k e rtrő l,...
parkba,...,.............
boltba....................
2. Kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok olvasásának
gyakorlása
Pl.: rabság, ragozta, ráhagyta, repdes, részben,
í.

adjuk, sütjük, kenjük.
3. Azonos előtagú és utótagú szavak alkotása és
olvasásának gyakorlása
szélvész
szél roham
szélcsend
szélm alom
lombhullás
lombfűrész
lombsátor

szélkakas
szélfogó
forgószél
passzátszél
falom b
a káclom b

4. Összetartozó szócsoponok olvasásának gya
korlása
-

szószerkezetek:

színpompás
lobogó

ősz
^ng

aranyló
haj
rozsdabarna
,ák
- állandósult szókapcsolatok:
szivébe zár

beadja a derekát
élete alkonyán
szive egész melegével
ordít, mint a fába szorult féreg...
5. Magánhangzós olvasás
Csak a magánhangzókat szabad kimondani.
6. Visszahangzós olvasás
A mondatban minden szó utolsó szótagját meg
kell ismételni.
7. Hibajelölt olvasás
Egy tanuló olvas, az osztály jelzi a hibát
8. Tökéletesltő-javltó olvasás
Egy tanuló olvas, az osztály jelzi a hibát, am it az
olvasónak javítania kell.
9. Láncolvasás
Megbeszélt irányt tartva olvasnak az osztály
tanulói.
10. Dramatizáló olvasás
Az olvasmány szerepek szerinti olvasása.
11. Hibastaféta
Egy tanuló addig olvas, ameddig nem hibázik.
3. és 4. osztály
1. Mondatok bővítése, minden mondat egy
levegővel való olvasása
Alkalmas a mondathangsúlyok tanítására is.
Hull a levél.
Peregve hull a levél.
Peregve hull a levél a földre.
Peregve hull a levél a sáros földre.
Lassan peregve hull a levél a sáros földre.
2. Hiányos mondatok pótlása olvasás közben
Pl.: A z ..... kora reggeltől késő estig z u h o g o tt.......
és csapokodott, m in th a ...... vízzel lett volna tele a
levegő. Az avar n e m .... többé. Puhán és nehezen
feküdt a ........
3. Bemutató olvasás
Egy-egy
olvasmány
vagy
olvasmányrészlet
folyékony, kifejező olvasása.
4. Illusztráló olvasás
Tartalomelmondáshoz kapcsolódik. Beszámoló
közben a tanuló egyes szövegrészeket felolvas.
Idézi a szereplők szavait.
Előnye: értelmes tanulásra szoktat, lényegkieme
lésre ösztönöz.
5. Szokatlan betűtípusok olvasása
A tankönyvből való kilépésre ösztönöz.A tankönyv
től eltérően szedett betűtípusok olvasását célozza.
6. Negatív szöveg helyes olvasása
Hibás szövegek helyes olvasását jelenti. Körülte
kintéssel lehet csak alkalmazni. A figyelem edzésére
is szolgál.
7. Csillagolvasás
Előnye, hogy a gyenge tanulókat úgy foglalkoztat
ja, hogy a többieknek is változatos, motiváló erejű.
Egy tanuló olvas, majd egy másikat felszólít. Azu
tán ismét ő olvas, majd újra egy másik tanulót szólít.
A váltás mondatonként történik.
8. Csali olvasás
A tanító hibás szöveget olvas. A tanulóknak jelezni
kell, vagy a hibákat a végén elsorolni. Jól szolgálja a
figyelem és az emlékezet fejlesztését.
9. Halk olvasás
A tanulók a szokásos hangerőnél halkabban ol
vasnak.
10. Rádiózás hangerő-szabályozással
A nevelő kezének érintésére olvasnak egyénen
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ként a tanulók, előre megbeszélt hangerű-szabályoZással.
11. Mondatszomszédok
A nevelő az olvasmányból kiemel egy mondatot. A
tanulóknak a felolvasott mondat előtti és utáni mon
datot kell olvasni.
12. Értelm ező válogatás
Képhez, vázlatponthoz szövegrészt keresnek a ta
nulók, azt felolvassák.
13. Lényegkereső válogatás
Az
olvasmány
legfontosabb
gondolatának,
mondanivalójának megkeresése.
14. Grammatikai válogatás
Pl.: Kérdőmondatok felolvasása.
Azon mondatok felolvasása, amelyekben többes
számú főnevek vannak.
15. Esztétikai válogatás
Melyik rész a legszebb? Miért?
16. Összehasonlító válogatás
Párhuzam keresése két olvasmány vagy olvas
mány és vers között.
17. Válogató staféta
Egy tanuló egy mondatot olvas. Egy kérdést tesz
fel, amelyre az olvasmány egy mondata válaszol. Ezt
azonban egy másik tanuló olvassa, aki újra kérdez ezek után.
18. Kiszorító olvasás
Két csoportra osztjuk az osztályt. Láncolvasással
minden csoportból egy-egy gyerek olvas addig, amtg
nem hibázik. Ha hibázott, kiesik, feláll. Az a csoport
győz, amelyikben a legtöbb gyerek marad ülve.
19. Hangos üzenet
Szülői értekezletre hangosan olvasnak a tanulók
magnószalagra.
20. Aranyszalag
Kiemelkedő teljesítményű hangos olvasások rögzí
tése, megőrzése magnószalagon.
Néhány, a szöveg feldolgozását segítő gyakorlatsor
1. Dramatizálás - bábozás.
2. Riport készítése az olvasmány szereplőivel.

3. Megemlékezés - ünnepi beszéd összeállítása
egy tárgyalt történelmi olvasmány kapcsán.
4. Napi krónika - tévéhfradás - tudósítás törté
nelmi olvasmányok feldolgozásakor.
5. Jellemzés.
6. Kérdéskeresés - az olvasmányból tegyenek fel
a tanulók kérdéseket.
7. Olvasmányok összehasonlítása.
8. Memorizálás - kollektív szövegtanulás.
(Egységekre bontás - egységek megtanulása összekapcsolása - felmondási kísérlet - összefüg
gő rögzítés).
Játékos könyvtári gyakorlatok
1. Idézetfelismerés.
2. Mesemeghatározás motívumból.
3. Mesefelismerés diaképről.
4. Megszólal a mesehős, meséli sorsát.
5. Mesehős felismerése pantomimalakltás alapján.
6. Mondatkártyás mesevázlat rendezése.
7. Azonos szereplővel több mese említése.
8. Azonos motívum több mesében (gyűjtés).
9. M esefordulatok, ism étlődő m ondatok gyűjtése
m eséből.

10. Közmondás és mese párkeresése.
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11. Mesemozaik. Kiosztott szövegrészekből mese

összeállítása.
12.
13.
14.
15.
16.

Mese befejezése.
Meseírás megadott motívumokra.
Meseillusztrálási versenyfeladat.
Mesedramatizálás, bábozás.
Képzelt riport egy mese különböző hőseivel.
Az írás elsajátítása

A nyelvhasználati módok közül az írás követel
ményrendszere hangsúlyozza: Minden tanulónak el
kell sajátítania a tanulással kapcsolatos munkák za
vartalan végzéséhez, gondolati kifejezéséhez a len
dületes, tetszetős, könnyen olvasható folyóírást. A
szöveglrásnak kell a nagyobb hangsúlyt kapnia.
1. osztály
A kezdeti időszakban az írástanulás feltételeinek
kialakítására nagy gondot kell fordítani.
1. Mozgáskoordináció fejlesztése
- énekes, mozgásos játékokkal,
- labirintusjátékokkal,
- mozaikkép ragasztásával,
- gyurmázással,
- gyöngyfűzéssel,
- pontozásos rajzoltatással, festéssel.
2. Formaérzék fejlesztése
- pálcikákból, korongokból, illetve m i n d k e t t ő b ő l
különféle formák kirakásával,
- hullámvonallal rejtett képen a rajzolt forma felis
merésével,
- logikai lapokkal történő sordísz alkotásával.
3. Térbeli tájékozódó képesség fejlesztése
rajzlap adott irányaira megfelelő forma rajzolásá
val.
4. A finom hallás fejlesztése
- különféle zajok felismertetésével,
- hangszerek hangjainak megneveztetésével,
- szájról olvasással.
Az írástanítás fázisai
Az új betű bemutatása - elemzése - vázolás
írás - a tanulói Irásmunkák elemzése, ellenőrzése
- javítás.
Az elsajátított betűket és kapcsolási eseteket a ta
nulók Irásórákon szövegírással reprodukálják.
A tanterv által előírt szöveglrási formák a l k a l m a z á 
sa:
1. Másolás
A szöveg tartalmában, szerkezetében és t e c h n i k á 
jában fokozatosságot kell tartani.
- kétbetűs, egytagú szavak másolása,
- több-betűs egytagú szavak másolása,
- kéttagú szavak írásának gyakorlása,
- egyszerű és bonyolult kapcsolási esetek.
Ki kell emelni az alakítási é s kapcsolási n e h é z s é 
geket hordozó eseteket.
2. Tollbamondás
A tanulók teljesítőképességéhez igazodva növel
jük a terjedelmet, a diktálás összetettségét (szavak,
mondatszakaszok, mondatok), a tartalom n e h é z s é 
gét, a tempót.
Formái:
- látó-halló tollbamondás,
- halló tollbamondás.

ANYANYELVI KÉPZÉS AZ ALSÓ TAGOZATON
Ennél a form ánál szo kta ssu k rá tanítványainkat,

hogy munkájukat belső beszéddel kísérjék.
3. E m lékeiéiből írás
- Látó-halló emlékezetből (rás. (A szöveget bemu-tat-juk, olvastatjuk, elemeztetjük, letörlés után
em-lé-ke-zetböl íratjuk.)
- Látó emlékezetből írás. (A bemutatott szöveget
némán olvassák a tanulók, önállóan elemzik, letör
lés után emlékezetből írják.)
~ Tárgyak, jelenetek alapján látó emlékezetből írás.
- Emlékezetből írás vonalas emlékeztető alapján.
(Kö-zös megbeszélés közben a szöveget vonalkákkal jelölik a táblán.)
- (rás emlékezetből. (A tanulók szövegtartalmat
tel-je-sen önállóan rögzítenek.)
2. osztály
A feladat kétirányú. A fejlesztés differenciált formát
ölthet. Egyes tanulóknál még az alakítási és kapcso-lási nehézség felszámolása a feladat. Másoknál
az Irástechnika biztos alapján az Iráshasználatot kell
fejleszteni, a szöveglrás különböző formáiban.
Gyakorlat anyaga
í. Betűpótlás
- ábor, - .izi, - ..örgy.
- ■a . á ,
Éppen az a betű hiányzik, vagy éppen azt a betűt
adjuk meg, amelyiknek az alakítását vagy gyakorlá
sát kapcsolási téren az óra fő feladatának tekintjük.
2. Szókiegészltés

- T a ......
~ .........ta
3- Szócsalád gyűjtése
Pl.: mese, mesekönyv, mesemondó, m esehős,...
4. Szavak csoportosítása
~ Pl.: füzet, tüzet, irt, zug, fűzet, tűzet, Irt, zúg ...
- Pl.: épen, sarkal, megy, var, éppen, sarkall,
"leggy, v a r r...
5. Mondatok bővítése
Kigyulladnak a villanyok.
Az utcán lassan kigyulladnak a villanyok.
6. Mondatátalakítások
~ igeidők változtatása,
~ mondatfajták változtatása,
~ állltóból tagadó mondat alkotása.
3.osztály
Amikor a tanulóknak nincs alakítási és kapcsolási
nehézségük, elkezdődhet az írás eszközzé fejlesztése Optimális feltételek mellett ez a 3. osztály idősza
ka. Az (rás eszközi alkalmazásához a betűk és a
kapcsolási esetek ismeretén túl el kell sajátítani azok
,8ndületes és tempós írását. A lendület az Irásmozdinamizmusára vonatkozik. (Tudja a tanuló meg
l e l ő biztonsággal és határozottsággal a betű és
kapcsolóvonalak elemeit reprodukálni. Tudjon folya
matosan, megszakítás nélkül írni,) A tempó az (rás
Remének és lendületének jellemzője. Az Irásütem
ehet lassú, mérsékelt és gyors. Ezért az (rás felveti
^ 9 az akarat nevelését, a jó munkaerkölcs kialakí
tásának feladatát is. Figyelni kell arra, hogy a tempó
'okozásával ne romoljon a tanulók írása, esztétikai
fényességgel törekedjenek annak megoldására.

A lendületes írás megkívánja - szinte betűelemenkónt - a betűk hangsúlyos és hangsúlytalan ré
szeinek tisztázását, a pihenőhelyek kijelölését. (Len
dületet igényelnek, erőteljesebb alakítást követelnek,
hangsúlyosak a lefelé haladó irányú vonalak. Hangsúlytalanok a felfelé, illetve az előrehaladó elemek.)
A z Iráslendület fokozására a következő eljárásokat
alkalmazhatjuk:
1. Azonos szöveg többszöri írása előre meg nem
határozott idő alatt
A gyakorlás legegyszerűbb formája, nem diktálunk
ütemet. Cél: felmérni az osztály írástempóját,
megtervezni
a
következő
munkát.
Esetleg
differenciált foglalkozást.
2. Azonos szöveg többszöri írása fokozatosan
csökkenő idő alatt
A leírandó szöveg elemzése után a tanulók a szö
veget leírják. A tanító méri a teljesítményüket. Meg
beszélik az időcsökkenés mértékét, majd újra leírják.
3. Azonos idő alatt bővülő mondatok írása
4. Látó-halló másolás (kommentált tollbamondás)
A tanító vagy egy jól író tanuló a táblára írva han
gosan mondja a szöveget. A többiek vele együtt dol
goznak.
Az egyik legfontosabb feladat a írástanulás céljá
nak tudatosítása. Gyakran kell feladathelyzet elé állí
tani a tanulókat, s a feladat megoldása közben esz
közként kell használtatni velük az írást. Az (rás fela
datmegoldó szerepének erősítése az anyanyelvi tan
tárgyi munkák integrálásával, más tantárgyakkal való
koncentrálással oldható meg.
Az (rás felhasználása a gondolatok kifejezésére
megkívánja az elemi helyesírási tudnivalók elsajátí
tását. Alsóban a grammatikai ismeretek hiánya, illet
ve kezdetleges foka miatt nagy szerepük van az
analógiás és a beidegző gyakorlatoknak. Ezeket cél
szerű játékos formában végeztetni.
2. osztály
1. Egyből hármatl
Tagold többféleképpen a következő mondatotl
nem magyarázott
2. Szótaglánc - Fűzd fel!
A posta szóból kiindulva fűzd fel a megadott sza
vakat!
"
posta, karcsú, nyafog, takar, fénykép, boltív, fog
hús, csúnya, húsbolt, ívfé n y...
Nehezebb változata, amikor a tanuló önállóan al
kotja a szótagláncot.
3. Pótold a toldalékot!
Grönland.... egy j é g ......t ó ......
párás, forró forrás mellett
fürdött egyszer egy szép fóka.
A g le ccse r..... nézte őket
három apró eszkimóka.
4. Keresd a magánhangzót!
r.g, gy.k, ny.l, t.r, v.z.
5. Keresd a mássalhangzót!
E .„ megére.. a me...
ke..ő, csipkebokor ve...6.
6. Minél többet!
Alkoss mondatokat a következő szavakból!
a barát(ság), könyv, jó
7. írásjeltotó
A tanító 13 + 1 mondatot olvas föl. A tanulók a fü
zetükben csak az írásjeleket jelölik.
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8. Ábécólánc
Szógyűjtés betűrend szerint. Ugyanez kikötéssel is
nehezíthető. (Csak virág, csak gyümölcs gyűjthető.)
9. Jó-labda
Megadott szavak csoportosítása a "j" hang kétféle
jelölésére.
10. Hangpingpong
A jobb oldali padsor a "ping" csapat, a bal oldali
padsor a "pong" csapat, a középső padsor a "ping
pong" csapat. A tanító szavakat olvas fel. Az egyik
csapat azokat a szavakat írhatja le, amelyekben csu
pa rövid, a másik azokat, amelyekben csupa hosszú,
a harmadik azokat, amelyekben rövid és hosszú ma
gánhangzó egyaránt található.
Pl.: kapu, ordft, fésű, tanú, (ró, tanul, pusztul,
domború, béklyó...
3. osztály
1. M ikor lesz a babából Csaba?
Hogyan lehet a felsorolt szavakat keresztnevekké
alakítani?
kábel
baba
opál
méla
mákos
villa
olajos
karika...
2. Szóépítés
Rövid szó hosszúvá alakítása, legyen benne az
előző szó is.
Pl.: ő, lő, elő, velő, évelő, névelő ...
3. Szófogyasztás
Az előző játék fordítottja. Szavak lebontása.
Pl.: tömlőnyflás, ömlőnyllás. lőnyllás, nyílás, ás.
4. Érzékletes kifejezések
Ó, ő, u, ű végű melléknevek helyesírásának
gyakorlására,
savanyú
megoldás
könnyű
kifakadás
keserű
abrázat
5. Több b vagy kevés b?
Egészítsd ki egy vagy két b-vel a szavakat!
tágab., hossza.., ara., véré., gyére.., vére.,
hamara..
6. Hibás szöveg kijavítása
A 4 padban ülök. A sorban 8 vagyok. Számtanver

senyben a 2 lettem. Barátom az 1 helyre került.
4. osztály 1. Szóűltetés
Egy megadott szó minden betűjével új igét kell al
kotni úgy, hogy az egyik egy t-re, a másik kettőre
végződjék.
2. Többszörös átalakítás analógia alapján
viszek vittem vinni fogok vidd!
teszek
veszek
3. K i modhatta?
A tanulók tollbamondás után írják a következő
szavakat!
Indulj! Lódulj! Szíveskedjék távozni! Nem kell még
menned? Tedd be magad után az ajtót! Ki mondhat
ta és mikor?
4. De még mennyit szám ftl
Egészítsd ki hosszú, vagy rövid i-vel a megadott
szavakat!
áll.t, kárp.t, mer.tek, csit.t, sz.ta, szám.t, savany.t.
5. K i hogyan halad? Szókiegészltés
su..an, k.szik, szö..en, ku..og, rep.l, sompo..og.
6. Helyesírási totók
Alkalmasak a gyors felmérések, gyakorlások
végzésére.
13 + 1 feladattal dolgozunk.
Felírjuk a táblára a három variációs lehetőséget.
Rövid időközökkel tollbamondjuk a szavakat.
A tanulók elvégzik a feladatot.
A megoldás után tanítói felolvasás alapján füzet
cserével ellenőriznek.
Pl.: j = 1 ly » 2 j-t halljuk, de nem jelöljük.
zsivaj, súlyos, fiaim
Valamennyi osztályban jól használhatók:
- válogató másolás
- válogató tollbamondás,
- szövegkiegészftések,
- szövegátalakítások,
- hibás szövegek javítása,
- mondatalkotások adott feltételek szerint.
A folyamatos gyakorlás megköveteli a m a g a s a b b
osztályokban
az
alacsonyabb
osztályod
gyakorlatsorának alkalmazását.
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