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Elöljáróban

Jelen dolgozatom fõcíme az alábbi, bizonyá-
ra mások által is ismert versbõl való. Olvas-
suk el most közösen, növendékeinkkel

együtt, egymásra hangolódva, odahajolva e
költemény metaforikus kifejezéseinek az ízes-
színes világához.

Csanádi Imre: Hónap-soroló

Új év, új év,
Újesztendõ!
Hány csemetéd van?
Tizenkettõ!

Jégen járó Január,
fagyot fújó Február,
rügymozdító Március,
Április, füttyös, fiús,
virághabos víg Május,
kalász-konyító Június,
kasza-suhintó Július,
aranyat izzó Augusztus,
szõlõszagú Szeptember,
levelet ontó Október,

ködnevelõ November,
deres-darás December.

Ugyan mirõl szól ez a pajkos, tájfestõ, ked-
vet vidámító költemény, ha nem az idõrõl, az
idõ múlásáról?

Célkitûzés

Ezzel az írásommal az anyanyelv-pedagógiai
gyakorlat erõsítéséhez, továbbfejlesztésé-

hez, illetõleg új szempontú, a népi kultúra as-
pektusa mentén történõ tanulmányozásához já-
rulok hozzá.

Amikor a karácsonyi szünetrõl, azaz a téli va-
kációról az iskolai életbe visszatérõ kisdiákjaink-
kal ismét találkozunk, mindenképpen érdemes
komplex szemlélettel, ugyanakkor igen tudatosan
a gyermekek nyelvi, irodalmi, kommunikációs,
természetismereti, ének-zenei és vizuális mûvelt-
ségét, kissé patetikusabban szólva: a tanítványa-
ink világlátását gondozó céllal az anyanyelv és 
a népi kultúra kapcsolatával sokoldalúan foglal-
koznunk. E törekvésünk megvalósításakor a fen-
ti Csanádi Imre-verset motivációs bázisként ka-
matoztathatjuk.
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1 Köszönettel tartozom Zámbóné Kis-Illés Magdolna pedagógustársamnak, ének-zenetanárnak és kórusvezetõ-
nek, jelen dolgozatom lektorának, aki tapasztalatokban gazdag tanítói munkásságából kínált ötleteket, ezeket
magam megfogadva most a Csengõszó olvasói elé helyezem további hasznosításra.

IRODALMI NEVELÉS–
ANYANYELVI NEVELÉS–
KULTÚRA
Dr. H. Tóth István

Új év, új év, újesztendõ…
Az anyanyelv-pedagógiai gyakorlat és a népi kultúra ápolása1
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Az idõ az anyanyelv-pedagógiai 
gyakorlatban

Az emberélet egyik legfontosabb kifejezése
az idõ. Honnan való, hová tart az idõ? És

az idõben az ember, aki mindig jobbra törekvõ,
néha esendõ, gyakran örvendezõ, sokszor ál-
modozó, szüntelenül cselekvõ? Hová tartunk
mi, mindannyian?

Megragadhatjuk az idõt? Könnyebb a vizet 
a markunkban õrizgetnünk, a szélben tovarep-
penõ pihét elkapnunk, mint az illanó idõt birto-
kolnunk. Különös pontossággal vall errõl a di-
lemmáról ez az eredetileg számi nyelvû vers:

A mi életünk
akár a sínyom
fehér tarhegyen
mit befú a szél
hajnalban (Pávlus Utsi: A mi életünk)

Amikor az idõ kifejezést halljuk, a naptár, 
a kalendárium után nyúlunk. Mit jelöl ez a szó?
A görög kaleo és a latin Calendae Januariae, az
év elsõ napjának a nevébõl származtatjuk, és tel-
jesen egyértelmû, hogy a nyomtatott naptárra
gondolunk. 1474-ben készítette a csillagász
Regiomontanus latin nyelvû kalendáriumát, ez
lett a nemzeti nyelvû naptárak õsi mintája. A ko-
lozsvári Cisio, ifjú Heltai Gáspár 1592. évi kalen-
dáriuma asztrológiai jóslatokat, lóbetegségek
gyógymódjait, népi kuruzslást, babonák magya-
rázatát is közölte. A következõ, az idõjárással
kapcsolatos megfigyelések az 1612. évi kassai
kalendárium óta nyomtatásban is terjednek.

Vígan egyél és múlass esztendõ kezdeteiben,
Vincére s Pálra vigyázz, ganéjozz a kertben!

Böjtelõ keményen tart, de fén'lik utána,
Mert Mátyás jeget olvaszt, ha nem volt, fagylallja.

A 19. századtól a földmíves nép számára tu-
dományos cikkeket, hasznos tudnivalókat és
szépirodalmi alkotásokat is közöltek a kalendá-
riumok. A naptári részben rigmusokat, az egyes

hónapokra vonatkozó figyelmeztetéseket, mun-
kavégzésre buzdító, tanító célzatú szólásokat ol-
vashattak. Az idõhöz kapcsolódnak ezek a ba-
bonás megfigyelések.

Ha éjféltájban kutyával vagy macskával ta-
lálkozik az ember s a balkezével hozzácsap, ak-
kor az visszaváltozik boszorkánnyá. Ha a kakas
a kapu tetején kukorékol, váratlan vendég jön.
Ha a macska mosakodik, esõ lesz. Ha a béka
megolvassa a fogunkat, akkor az kihull.

A kalendárium eszünkbe juttathatja a Julius
Caesar nevéhez fûzõdõ naptárreformot. Ezzel 
a napév és a naptári év közötti, nagyjából hat-
órás különbséget próbálták megszüntetni. Mit
tettek? Négyévenként egy nappal megtoldották
a napok számát. Az ilyen esztendõ lett a szökõ-
év, benne a február a szökõhónap, a beiktatott
nap a szökõnap.

Az idõ fogalmával kapcsolatosan vitaindítá-
sul, meseszövésül, a vizualitást fejlesztendõ,
helyesejtési gyakorlatul, a ritmusérzéket erõsí-
tendõ egyaránt hasznosítható ez a találós:

Kerek egy ég alatt
kerek egy istenfa,
kerek istenfája,
szép tizenkét ága,
szép tizenkét ágán ötvenkét virága,
ötvenkét virágán három aranyalma.
Aki kitalálja, hull a virág arra. 
(Közlõ: Bíró Ida, 78 éves, Dercen, Kárpátalja)

Sok-sok változatában ismert ez a Kárpátal-
ján gyûjtött szép szóbeli rejtvény. Mi lehet 
a megfejtése? Az istenfa az esztendõ, a tizenkét
ág az év tizenkét hónapja, az ötvenkét virág 
a vasárnapok száma, a három aranyalma: a ka-
rácsony, a húsvét és a pünkösd. Mirõl szól ez 
a találós mese? Az idõ múlásáról.

Az itt következõ újévi jókívánság is az idõ to-
varöppenését idézi:
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Szalad a szán, cseng a csengõ,
víg legyen az új esztendõ!

Máris alkalmat kínál – fõképpen, ha magunk
is tervezzük a gyermekek anyanyelvi mûveltsé-
gét erõsítendõ, a népi kultúrával foglalkozva –
az új évhez kötõdõ tervek, elképzelések körvo-
nalazásához, a róluk szóló elbeszélés szövésé-
hez, vagy éppen dallal, rajzzal való kifejezésé-
hez. Weöres Sándor megfelelõ verskötetébõl
máris idézzük az éj mélyébõl fölzengõ száncsen-
gõt, a havas tájat, a csönd-zsákból hangot lopó,
földobbanó nyolc patkót bemutató költeményt,
amelyik éppúgy az idõ múlására is emlékeztetõ,
amiként az elõbbi újévi jókívánság is.

Beszélgessünk arról is, hogy a Szilveszterrõl
újév napjára virradó éjszakát ki hogyan töltötte
el. Emlékeztessük tanítványainkat arra, hogy ja-
nuár elsejével szerencsekívánó napra virradunk,
hiszen mind magunk, mind mások is, szeretjük
a jókívánságokat. Erõsítsük meg a gyerekeket
abban a népszokásban, hogy az esztendõ elsõ
napján sok-sok „apróság”-ot illik enni, mégpe-
dig apróra vágott savanyított káposztát, lencsét,
mákkal töltött, ízesített ételeket, mert aki ekként
cselekszik, temérdek gazdagságban lesz része
„ez új esztendõben”.

Mindenképpen idõszerû a karácsonyi szüne-
tet követõen – a félévzárás feszültségét oldandó
is! – megemlítenünk, hogy az eddigi mulatságo-
kat még ki sem pihentük, és ránk köszönt janu-
ár 6-án a háromkirályok napja. 

Kántáljunk, kántáljunk, 
háromkirályokat járjunk!

Ezt az ünnepet az egyház vízkereszt ünnepé-
nek nevezi. Ezen a napon a szentmisében ünne-
pélyesen vizet szentelnek, s ezzel hintik be a há-
zakat. A keresztgerendára a következõt írják,
például ebben az évben: 20+C+M+B+12, az-
az 2012, C: Christus, M: mansionem, B: bened-
icat (Krisztus a lakóhelyet megáldja). Sok he-
lyen a C-t G-nek írták, ezért helytelenül Gáspár,

Menyhárt, Boldizsár, a három keleti királynak
értelmezték a betûkapcsolatot. Az örömhír ta-
núsága szerint (lelõhelye a Szentírásban: Mt
2,1-12) ekkor tisztelegtek a napkeleti bölcsek,
nevezetesen Gáspár, Menyhárt, Boldizsár a já-
szolban pihenõ Jézus elõtt. A keleti keresztény-
ség e napon ünnepli a Megváltó születését. A vi-
lágban ezen a napon kezdõdik a „fársáng”.

Ha az idõ úgy fordul, hogy vízkeresztkor
megcsordul, örülhetsz már elõre, áldás száll 
a mezõre.

A magyar népi meteorológia január 20-át
tavaszébresztõ napként köszönti. Úgy tartják,
hogy ezen a napon megindulnak a nedvek 
a fákban, a bokrokban, s hamarosan elõbuk-
kannak az elsõ hóvirágok. Érdemes ekkor egy
tál vízbe kukoricacsövet állítanunk, hamarosan
üdítõ látványban lehet részünk. Hasonlóképpen
jeleket reméltek az emberek, mégpedig az esz-
tendõre nézve Vincétõl, január 22-én, majd jó-
ra forduló Pál napjától, január 25-étõl, Szent
Pál apostol megtérésének az emlékezetére (pál-
fordulás; lelõhelye a Szentírásban: ApCsel 9,1-
22.). Kapcsolódik e napokhoz jó néhány mon-
dóka, például ezek: 

Hogyha fényleni látod Vincét,
a sok bornak nem lesz pincéd.
Megtelik a csûr, a pajta,
lesz gabona mindenfajta.
Pál-fordulás hogyha napos,
bõven terem földhát, lapos.

Biztatásul

Javaslom, hogy azokat a tanóráinkat, ame-
lyek keretében a fentiekhez hasonló népis-

mereti, néprajzi vonatkozású problémafelveté-
seket, fragmentumokat és lehetõségeket
veszünk figyelembe, mindenképpen komplex
óraként tervezzük meg, hogy egyesíthessük
benne a kisdiákok számára az olvasás-, a nyelv-
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tan-, az ének-zene-, a rajz- és a természetisme-
ret-órák kapcsolódó tudástartalmait.

Kezdjünk, javasolja jelen dolgozatom lekto-
ra, Zámbóné Kis-Illés Magdolna, például: él-
ményrajzot készíteni egy nagyméretû papíron
több gyermekkel, esetleg csoportmunkában!
Kapcsolódjunk be mi magunk, tanítók is a saját
emlékképeink megjelenítésével, azok gazdag
színeivel! Ugyanakkor indítsunk el egy mesét is,
s mind sûrûbben érdeklõdjünk – a kép alakulá-
sának megfelelõen –, hogy mit láthatnak a töb-
biek a kialakuló ábrán, hogy kapcsolódhassa-
nak a félszeg, esetleg bátortalankodó gyerekek
is imígyen. Eközben belefoghatunk verselésbe,
versmondásba, éneklésbe, fejlesztve ezáltal 
a memóriájuk rugalmasságát, sõt tartósságát,
emellett a kreativitásukat is. Akár néhány mon-
datos képelemzés közben ugyancsak fejleszthet-
jük a gyermekek helyesejtését, a hanglejtésük
hajlékonyságát, a fogalmazási erõnlétüket, nem
beszélve a stilisztikai kompetenciájukról. A vers-
ritmussal összefüggõ élményviláguk gazdagítá-
sához társíthatunk újabb rigmusokat, dalokat,
továbbá az óév és az újév hangjait is megidéz-
hetjük.

A legfontosabb, hogy teljes tudatában le-
gyünk annak a pedagógiai-pszichológiai alap-
vetésnek, miszerint az életkori fejlettségnek
megfelelõ tevékenykedtetés közben érhetjük el
a legnagyobb hatékonyságot, ekképpen érvé-
nyesíthetjük az egyik legfõbb pedagógiai-pszi-
chológiai elvet: a játszva tanulás elvét.

Az itt elõadottak a nyelvi, irodalmi, kommu-
nikációs, ének-zenei, vizuális és természetisme-
reti nevelés szempontjából kívántak kedvébresz-
tõ, bátorító információul szolgálni.

Lényegében tovább kívántam biztatni mind-
azokat, akik hajlamosak a népi kultúra kincsei-
hez fordulni annak érdekében, hogy ne csak
egy-egy szaktárgy érdemes tanulói legyenek 
a tanítványaink, hanem érzékeny, kutató-fürké-
szõ világlátásúak is egyúttal, például a népi kul-
túra értékeinek a hasznosítása által. 

Ha a fenti gondolataim, válogatott szemel-
vények azokhoz is utat találtak, akik ez ideig

nem keresték az összehullámzás lehetõségeit 
a népi kultúrával, nosza, bátorodjanak neki!
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Ha egy épületen egy betört 
ablakot nem javítanak ki, 

akkor hamarosan az épület 
valamennyi ablaka törött lesz.1

Elõszó

Afenti mottó nem más, mint az úgyneve-
zett „törött ablak”-elmélet néven ismert-
té vált gondolat. Megkerülhetetlennek

tartom ezt az alapvetést, amikor az olvasástaní-
tás ügyérõl szólok az alábbiakban, ugyanis az
olvasás nem tudása végzetes problémák
sorozatát indukálja, amiként egy-egy épület
ablakainak az állapota.

Ha komolyan vesszük az olvasás megtanítá-
sának ügyét tanítóként s tanárként, feltétlenül
tágabb értelmezésben: tantestületi összefogás
keretében és iskolafokoktól függetlenül, akkor
nem lesznek a felnövekvõ generációk zombik.2

Számtalan tanácskozáson elmondtam, az
egyetemi doktori (H. Tóth, 1991), majd az aka-
démiai: kandidátusi (H. Tóth, 1997) értekezé-
semben és olvasáskutatással foglalkozó tanul-
mányaimban is minden alkalommal leírtam
már más kutatóktól függetlenül, vagy ha lehetõ-
séget adtak rá, akkor velük együttmûködve 
(H. Tóth–Gálosné, 1994), hogy az olvasás taní-
tásának tantestületi feladatnak kell lennie. Tudo-
másul veendõ, hogy a magyar nyelvet és irodal-

mat tanító szakembereknek: tanítóknak és ma-
gyartanároknak éppúgy adott az olvasástanítás
területén a feladatuk és a felelõsségük, amiként
például a matematikát, a biológiát, az informa-
tikát, valamint minden más szaktárgyat oktatók-
nak, továbbá a mûvészeti ágakat képviselõ tan-
tárgyakat és/vagy modulokat tanítóknak, avagy
a test neveléséért felelõs pedagógusoknak is.
Érvényes ez az igazság az alapfokú oktatásban
ugyanúgy, ahogyan a középszintû oktatásban
is, és nem háríthatja el az olvasástanítás szak-
emberformáló feladatát egyetlen oktató sem,
aki fõiskolán, illetõleg egyetemen tanít ilyen-
olyan diszciplínát, téve ezt bármilyen beosztás-
ban. Az olvasás megtanításáért mindannyian fe-
lelõsek vagyunk: szülõk, tanítók, tanárok és
oktatók egyaránt, még az olvasáskutatók is.

Célkitûzés

Ebben a dolgozatomban az olvasástanítás
ügyéhez úgy járulok hozzá, hogy az általam

nélkülözhetetlennek tartott háttérismeretek nem
teljességre törekvõ vázolását követõen a dr. Gal-
góczi Lászlóné és a Mozaik Kiadó gondozásában
az elsõ évfolyamosok részére megjelent helyes-
írási feladatgyûjteményt és munkafüzetet helye-
zem nagyító alá. Alapvetõen azt szándékozom
bemutatni, hogyan segíti tanítani és fejleszteni az
olvasástudást dr. Galgóczi Lászlóné a „Magyar
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Dr. H. Tóth István

Az olvasás – létszükséglet
Az olvasástanításért az elsõ évfolyamon a Magyar nyelvi
gyakorló kisiskolásoknak felhasználásával

1 Forrás: Marosán György: Európa – billenési ponton. Népszabadság. Fórum. 2011. 09. 05. 12. p.
2 Aki „guglizva” néz utána a zombi szó jelentésének, az számos tartalomréteggel és információval találkozhat.
Csupán szemezgetve is, efféle jelentésváltozatokhoz juthatunk a zombit illetõen. A zombi 1. tudat és önismeret
nélküli ember; 2. varázslat alatt álló; 3. szerepjátékos; 4. kevés intelligenciával rendelkezõ személy, akiben az
agresszió és az ösztönök mûködnek; 5. önálló akarat nélküli; 6. buta, érzelmektõl mentes ember. Stb.
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nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1. (Feladatgyûj-
temény az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulá-
sáig)” és a „Magyar nyelvi gyakorló kisiskolások-
nak 1. (Munkafüzet)” címû taneszközeivel.3

Háttérismeretek

Aki olvas, az írott, illetõleg nyomtatott szöve-
get: képletet, kottát stb. néz és ért meg,

vagy próbál megérteni a jelek: betûk, írásjelek,
például a képletet alkotó elemek, kottajelek stb.
ismeretében akkor, amikor sorról sorra, szócso-
portról szócsoportra halad a tekintetével, eset-
leg az ujja/i segítségével is, mivel megvan az 
a képessége, hogy ezt a tevékenységet végezze. 

A sorról sorra, szócsoportról szócsoportra
haladás tudását a bevezetõ szakasz idején: az
1–2. évfolyamon alakítjuk ki, hogy ezzel is biz-
tonságot érezzen a gyermekolvasó, amikor az
olvasás segítségével iparkodik információhoz
jutni. Ebben az olvasást is elõkészítõ idõszakban
növendékeink alkotókedvét, kitartását éppúgy
gondozzuk, mint a kudarctûrését, hiszen szá-
mukra a tanulás az olvasni tudás érvényesítésé-
vel most kezdõdik és folytatódik a kezdõ sza-
kaszban: a 3–4. évfolyamon. Ez a folyamat
halad tovább az alapozó szakaszban: az 5–6.
évfolyamon, hogy megerõsítést kapjon a fej-
lesztõ szakaszban: a 7–8. évfolyamon, hogy
kiteljesedhessék az általános mûveltséget meg-
szilárdító szakaszban: a 9–10. évfolyamon,
továbbá az általános mûveltséget elmélyítõ sza-
kaszban: a 11–12. évfolyamon4 (H. Tóth,
2005/1.).

A tanuló önmûvelõ folyamatában elsõrendû
szerepet kell kapnia az olvasni tudás megalapo-
zásának és megtanításának. A gyermek szociali-
zációjában kitüntetett feltétel az olvasni tudás,
mivel ettõl függ az olvasmány-, illetõleg szöveg-
megértõ és önálló ismeretszerzõ képessége. Ter-
mészetesen nem hagyható figyelmen kívül,

hogy a tanuló teljesítménye nemcsak a képessé-
geitõl, hanem a motivációitól is függ (H. Tóth,
1994). 

Mind az olvasáskutatóknak, mind a pedagó-
gusoknak abból a ténybõl szükséges kiindulni-
uk, hogy az olvasási képesség részkészségek
halmaza (H. Tóth, 2005/2.). Az olvasási rész-
készségek fejlesztésében a gyermek saját fejlõ-
dési ütemét, teherbíró és felfogóképességét, to-
vábbá az úgynevezett „idõ” tényezõt kell
figyelembe vennünk az elsõ évfolyamtól kezdõ-
dõen. Az „idõ” tényezõ alkotóelemeit képezik,
például: 

a) az olvasástechnika kialakulásának és fejlõdé-
sének a szakaszai, valamint 

b) a szövegekbe foglalt információk feldolgozá-
sának és birtokba vevésének, vagyis megér-
tésének az üteme. 

Mindehhez világosan kell látnunk az olvasá-
si képességet alkotó fokozatok rangsorát az ol-
vasni tudás megalapozása és megtanítása érde-
kében.

Az elsõ fok az olvasás technikája. Ennek az
elsajátíttatása az alapozó idõszak, vagyis az 1–2.
évfolyam oktatómunkájában a leghangsúlyo-
sabb anyanyelv-pedagógiai feladat. A kialakí-
tott tudásszint kondicionálása és továbbfejlesz-
tése azonban az iskoláztatás valamennyi
szakaszának feladata. 

A második fok a megértõ olvasás. Ez azt je-
lenti, hogy az olvasó:

a) érti a szöveg jelentését és összefüggéseit;
b) különbséget tud tenni a lényeges és a lényeg-

telen információk között;
c) következtetésekre képes (H. Tóth, 2006).

Korunk egyik nagyméretû intellektuális fáj-
dalma az olvasás körül érzékelhetõ. Lényegé-
ben mindenki panaszkodik. Mire is? Miért is?
Például az olvasók számának a csökkenése mi-
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3 Dr. Galgóczi Lászlóné (2009): Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1. (Feladatgyûjtemény az elõkészítéstõl
a kisbetûk megtanulásáig). Mozaik Kiadó, Szeged; Dr. Galgóczi Lászlóné (2009): Magyar nyelvi gyakorló
kisiskolásoknak 1. (Munkafüzet). Mozaik Kiadó, Szeged

4 Az itt bemutatott korszakolást a pedagógiai gyakorlatban tantervektõl, pedagógiai hitvitáktól, neveléselméleti
divathullámoktól függetlenül mindig érvényesítették és érvényesítik a pedagógusok és az iskolavezetõk.
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att. Vagy az olvasási kedv apadásáért. Avagy az
olvasási szokások radikális átalakulása láttán. 

Kiktõl hangzanak fel a jajkiáltások? Kik az
olvasás körüli gondokat sorjázók? Mindenek-
elõtt a könyvtárosok adatai a meghökkentõek.
És máris elõttünk vannak a klasszikus olvasás-
kultúrát féltõ tanítók, tanárok. S nem hagyhatók
figyelmen kívül a hazai és külföldi olvasáskuta-
tó szakemberek adatai sem.

És hogy vannak maguk az olvasók? 
Mindenekelõtt az alsó-, a közép- és a felsõ-

fokú oktatásban résztvevõ kisdiákok, tanulók,
hallgatók érdekelnek bennünket. Természetesen
minden korosztály fontos, amikor az olvasásról
hallatjuk szavunkat. Tanítói, tanári és kutatói ta-
pasztalatom, hogy többet kell szólnunk és még
több hasznos tanácsot kell adnunk pedagógus-
társaink kezébe az olvasástanítást segítendõen. 

Ezen a ponton rögzítem: minél több hazai
forrású, az értékes magyarországi olvasástanítás
eredményein nyugvó segítségre szükséges
felhívnunk a tanítók és a tanárok figyelmét.
Akad bõven a magyarországi olvasáskutatás
termésébõl. Tiszteletre méltóak a hazai tanítási
tapasztalatok és kutatási eredmények is, tehát
nem szükséges idegenbe szaladnunk, mert 
a külföldi most a trendi (sic!), de legalábbis a hi-
teles – egyesek szerint. Tiszteletben tartom 
a nemzetközi tapasztalatokat, az azokra való hi-
vatkozásokat, ám lássuk be, hogy lassan úgy
fest már a magyarországi neveléstudomány,
mintha minden gondunknak a gyógyírját Ame-
rikában lelték volna fel, amely ottani kencéket
elegendõ Magyarországra hoznunk, telepíte-
nünk így, vagy úgy, elõzmény nélkül, vagy te-
kintélyuralommal. E megjegyzésemmel csupán
a szükségtelen egyoldalúság veszélyére kíván-
tam felhívni a figyelmet.

Az olvasástanítást, az olvasásra nevelést az
írásbeli információszerzés legfontosabb eszkö-
zének tekintjük, mert ez egyike a kiemelkedõ je-
lentõségû pedagógiai feladatoknak. 

Magát az olvasástanítást egyrészt technikai,
másrészt szokásfejlesztõ tevékenységnek nevez-
hetjük. Az olvasástechnika megtanításának pon-

tosan körülírt szabályai és a gyakorlat által iga-
zolt megoldásai vannak. Errõl meggyõzõ és ma
is igaz érveket, tényeket, ajánlásokat írt A. Jászó
Anna „Az anyanyelvi nevelés módszerei” címû
tantárgy-pedagógiai kötetben (A. Jászó, 1995). 

Az olvasás szokását több szintû, bonyolult
problémának látjuk. Megnyugtató álláspontunk
lehet az, hogy különbség van olvasásszokás és
olvasásszokás között, ahogy az egyik olvasó is
és a másik olvasó is eltérõ felkészültségû. 

Vannak, akik a világháló kínálta úgynevezett
sms híreket böngészik, mert ez is elegendõ szá-
mukra, illetõleg az olvasástechnikai felkészültsé-
gükbõl és az olvasásszokási kultúrájukból ennyi-
re van igényük. 

Vannak, akik a világháló közérdekû tájékoz-
tatásának híreit, mûfajait tartják a személyisé-
gükhöz közel állóaknak, ezért a napi politikai
történéseket szeretik és/vagy akarják olvasni; le-
het, hogy idejük sincs másnak az olvasására. 
Ettõl még kiválóan olvasó, tájékozott emberek
is lehetnek õk. 

Vannak, akik az elektronikus sajtón túl is lát-
nak, ezért kézbe veszik a nyomtatott sajtót, sõt
elemzik is az olvasottakat. Ez már kétségtelenül
magasabb, értékesebb olvasási szokás. Vannak,
akik a tudományos, technikai tájékozottságukat
kívánják gondozni, ha úgy tetszik, naprakészen
tartani, s korunkban ez rengeteg idõt követel,
így nem is képesek másféléket olvasni; de õk is
olvasó emberek.

Vannak, akik a mûélvezõ olvasást tartják
életszükségletnek, s ezért ezt tekintik az olvasás-
szokás csúcsának. Ugyanakkor tudjuk, hogy
sokféle mûalkotás létezik, elegendõ néhány
névre gondolnunk: Arany János, Balassi Bálint,
Dosztojevszkij, Eötvös József, Goethe, Heming-
way, Homérosz, Kosztolányi Dezsõ, Márai Sán-
dor, Krúdy Gyula, Lackfi János, Petelei István,
Puskin, Rejtõ Jenõ, Szabó Magda és mások ne-
vére, s nyomukban generációkat felnevelõ ver-
sekre, elbeszélésekre, regényekre, drámákra hi-
vatkozhatunk.

Vannak, akik a mûértõ olvasásról véleked-
nek úgy, hogy ez lenne, illetõleg, hogy ez az ol-
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vasáskultúra legfelsõ szintje, s aki alatta olvas,
létezik, gondolkodik, az már az olvasástól ide-
genkedõ ember. Holott tisztában kell lennünk
azzal, hogy a mûértõ olvasás a legbonyolultabb
olvasástechnikai és információfeldolgozási
szempontból is. Legyen világos minden tanító
és szaktanár elõtt – a középszintû oktatásban is
–, hogy az olvasás készsége olyan tanult kész-
ség, mely szüntelenül fejlesztendõ. Biztos olva-
sástudást rendszeres (nem alkalmi), következe-
tes (tudatosan kijelölt szempontok mentén),
állandó, azaz nem hézagpótló, vagy a kétség-
beesésünk legmélyebb pillanataiban elõtörõ ta-
nulásirányító tevékenységben csakis megterve-
zetten, felkészülten fejleszthetünk. 

Ügyünk, az olvasás ügyének a fontosságát
az is bizonyítja, hogy napirenden tartják, vagyis
számolnak vele az országos napilapok is, rokon-
szenves gyakorisággal a „Népszabadság” is.
2010. december 3-án „Szeretjük kézbe venni,
amit olvasunk” címmel Bárkay Tamás beszá-
molóját közölte ez a napilap, hírt adva az ezer-
fõs mintán októberben elvégzett közvélemény-
kutatásról (Bárkay, 2010).

Ismét igazolódott, hogy a kultúrára fogé-
kony városi lakosság vesz a leggyakrabban
könyvet a kezébe. Jó értesülnünk arról, hogy 
a könyvet egyáltalán nem olvasók arányának 
a tendenciaszerû növekedése mintha megtor-
panna: 2005-ben a megkérdezettek 60%-a, el-
lenben 2010-ben már csak 49%-a válaszolta:
egyáltalán nem olvas könyvet. 

Kirajzolódott ebbõl a kutatásból az is, hogy
a világháló teremtette elõnyök még nem befo-
lyásolják meghatározóan az eddigi olvasási szo-
kásokat. A kedvencek az „Egri csillagok”, 
a Harry Potter-sorozat és „A Pál utcai fiúk”,
majd máris következik „Az arany ember” és 
„A kõszívû ember fiai”. A tízes csúcslistán
Stephenie Meyer, Lõrincz L. László, Danielle
Steel és Rejtõ Jenõ is megtalálható. 

A legkedveltebb szerzõk a klasszikusok: Jókai
Mór, Petõfi Sándor, Mikszáth Kálmán, társasá-

gukban Agatha Christie is helyet kapott. Kétség-
telen szerepet játszott ebben az eredményben az
iskolai oktatás úgynevezett nemzeti kánonja s az
olvasmányválasztás magánszférájában meglévõ
hagyomány. 

Vagyis örvendünk az olvasási kedv, az olva-
sásszokás bizonyos javulásának, jó érzés tuda-
tosítanunk, hogy a hagyományos könyv to-
vábbra is kedvelt. A hangoskönyvek iránt nem
serkent fel még számottevõen az érdeklõdés. 
Az e-book és az iPad elsõsorban a szórakozni
vágyó fiatalok körében gyakori. Nem véletlenül
nevezzük y generációnak a mai fiatalságot. 

Ez a 2010 októberében zárult kutatás 
a könyvtári tagok számának a növekedésérõl is
tudósít, amely 2,6%-os. A 15–24 év közöttiek
csaknem harmada nevezhetõ rendszeres könyv-
tárlátogatónak. Ez önmagában biztató, de a té-
nyeket s az adatokat háttérváltozók és a könyv-
tárlátogatás motívumai mentén is szét kell
szálaznunk, ugyanis ezek a korosztályok leg-
többször a könyvtárakban találnak ingyenesen
használható e-pontokat, világhálós csatlakozá-
sokat (Bárkay, 2010).

Betûország kincseinek felfedeztetése

Amikor fellapozzuk dr. Galgóczi Lászlónénak
az elsõ évfolyamosok számára írt feladat-

gyûjteményét, amelyik az úgynevezett elõkészítõ
szakasztól a kisbetûk megtanulásáig nyújt felbe-
csülhetetlen értékû segítséget az olvasástechnika
alapozásához, azt látjuk, hogy már a 4. oldalon
Szalai Borbála5 vidám hangulatú versével invitál-
ja a 6–7 éveseket Betûország kincset érõ titkainak
a felfedezésére. Ez az elsõsöknek írt feladatgyûjte-
mény és munkafüzet ebben a szellemiségben ka-
lauzolja a kisdiákokat s a tanítóikat egyaránt.

Az olvasástechnika tanításának elõkészítését
szolgálják dr. Galgóczi Lászlónénak az elsõsök
feladatgyûjteményében – csak szemezgetek! – az
olyan típusú teendõk, amilyenekkel a 6. oldalon
találkozhatunk. Ezek és a hasonló feladatok 
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5 Szalai Borbála (1926–2011) költõ, gyermekíró, nyugalmazott tankönyvkiadói szerkesztõ, kedves barátunk és
kollégánk életének 86. évében ungvári otthonában hosszas betegség után, augusztus 7-én hunyt el. Emlékét
örökre megõrizzük. 
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a magyar nyelvre irányítják a kisgyermekek figyel-
mét, s a tanítóknak lehetõséget nyújtanak nyel-
vünk néhány jellemzõjének a tudatosítására, így
az elsõ szótagi hangsúlyra, másképpen: az elöl ál-
ló hangsúlyra, a szótagolás és a zeneiség kapcso-
latára, a család nyelvhasználatának a megfigyelte-
tésére és így tovább. A tudatos normakövetõ
hangsúlyozást szüntelenül gyakoroltassuk, mert
ma olyan állapotok uralkodnak a rádiók és a te-
levíziók hivatásosnak tekinthetõ szereplõinek 
a torz mintaadása nyomán, hogy tanító legyen 
a talpán, aki kellõ tapintattal, de következetes
szigorral képes a helyes beszédre nevelni – leg-
alább az iskola falai között. Most szándékosan
nem említem az óvodákban és az iskolákban 
a pedagógusok hanyag beszédmodora miatt el-
uralkodott viszonyokat, holott éppen nekünk: ta-
nítóknak és tanároknak kell/ene állandóan pél-
dát mutatnunk a helyes magyar beszédtechnikát
illetõen. (Kérem, az újmódi nyelvmûvelõk kímél-
jenek meg a liberális szemléletû tanácsaiktól és
lefitymáló elmarasztalásaiktól!)

A 8–9. oldalon elénk kerülõ teendõk – és az
ezek nyomán a tanítók anyanyelv-pedagógiai
tudásából önállóan szerkesztett feladatok – szin-
tén segítik az olvasástechnika tanításának elõké-
szítését, ugyanis a helyes tekintet- és testtartás,
valamint a szabályos légzéstechnika kimunkálá-
sát szolgálják. Ezekrõl sem feledkezhetünk el, ki-
váltképpen nem az úgynevezett elõkészítõ sza-
kaszban. 

Jelen, az elsõsöknek szánt magyar nyelvi fel-
adatgyûjteményben a 10., 15., továbbá a 20. ol-
dalon hosszabb szövegmûveket találunk, ezeket
mintaadó olvasással maguk a tanítók mutathat-
ják be tanítványaiknak. Feltétlenül mi, a tanítók
olvassuk fel, legfeljebb többszöri felolvasásunkat
követõen adjuk oda a már olvasni tudó tanuló-
inknak úgy, hogy gondosan készítsük fel mind
õket, mind a tanulótársaikat a kortársi szövegtol-
mácsolás befogadására. Ugyancsak hasznos, ha
egy-két – de háromnál semmiképpen sem több
– megfigyelési szempontot tûzünk az olvasásun-
kat hallgató gyerekek elé, s az ezekre érkezett vá-
laszokat türelmesen meg is kell beszélnünk, hogy

érezzék át, tapasztalják meg a gyermekek, hogy
fontos minden, a szöveggel és annak a tolmácso-
lásával kapcsolatos észrevételük. Ezzel a stratégiá-
val a gondos szövegmeghallgatásra, az elmélyült
szövegelemzésre szoktathatjuk a kisdiákokat. Ér-
telmezzük tanítványainkkal együtt magát a „Hall-
gassátok figyelmesen!” utasítást is, hiszen ekkép-
pen a közös munkálkodásra tudjuk nevelni
mindannyiukat.

Nem lehet elégszer hangsúlyoznunk, hogy
mennyire értékesek az olvasástechnika tanításá-
nak különösen a kezdetén az olyan összekötõ
jellegû feladatok, amilyenek a 10., 17. , vagy 
a 18. oldalon találhatóak, mivel az effélék 
a szemmozgást, a szemmel való irányváltást, 
a látószögnövelést szolgálják. 

Külön értékelendõ dr. Galgóczi Lászlóné el-
sõsöknek szánt feladatgyûjteményében a han-
gokkal történõ munkáltatás. Kiváltképpen a 26.
oldalon kezdõdõ fejezetek nélkülözhetetlenek az
igényes és eredményes olvasástechnika-tanítás
eszköztárából. Amikor felhívjuk növendékeink
figyelmét a közvetlen környezetük hangjaira,
akkor lényegében az elcsendesedéssel kezdjük
magát a megfigyelést, mert e nélkül a belsõ-kül-
sõ csendesség nélkül nem lehet értékes s ered-
ményes a természet hangjainak a felfedezése.
Jelentõs népesség körében végzett hazai és
nemzetközi kutatás igazolja, és mindezeket az
eredményeket a magunk napi tanítási tapaszta-
latai is alátámasztják, hogy korunk tanulói fül-
sértõen hangosak. Alig képesek a gyerekek 
a hangszalagjaik szüntelen és felesleges megfeszí-
tése nélkül, nyugodt középhangerõn szólni, be-
szélni, társalogni – felelni, ahol még egyáltalán
szokásban maradt az osztálytermi, a diáktársak
elõtti beszélés a szóbeli számonkérés keretében. 

Amikor a hangok megfigyeltetését végezzük,
lépjünk azonnal tovább, legyünk szüntelen fel-
adatépítõk, azaz utánoztassuk a fák, az erdõ, 
a patak, a szél, a méhecskék, a dongók, a macs-
kák, a kutyák és más, a bennünket körülvevõ
természeti jelenségek és állatok hangját – mér-
téktartóan, senkit se sértve, természetesen. 
Ezzel a hangutánzós sorozattal az egyes magyar
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beszédhangok szabályos formálását, továbbá 
a normakövetõ beszédhangok képzésének 
a helyét figyeltethetjük meg. Ne feledjük azt,
hogy mi magunk nem vagyunk logopédusok, az
külön szakma, éppen ezért tartsuk a kapcsolatot
– kiváltképpen az olvasástechnika tanításának
idején! – az illetékes beszédtanárral. Felelõsség-
teljes, az olvasástechnikát tanító munkánkat je-
len feladatgyûjteménynek a 28–29. oldalán lel-
hetõ feladatsorai jelentékenyen támogatják,
ezért éljünk is ezzel a felbecsülhetetlen értékû
segítséggel. Az artikuláció gondozása ebben az
idõben, az olvasástechnika tanítása idején állan-
dóan szem elõtt tartandó. Nem túlzás azt állíta-
nunk, hogy ezekben a hetekben, néhány hónap-
ban lényegében egy emberi élet olvasástechnikai
felkészültsége alapozódik – s ez nem kevés szak-
mai felelõsség számunkra. 

Dr. Galgóczi Lászlóné elsõsöknek készített
feladatgyûjteménye a 30–35. oldalakon olyan
tanácsokkal, teendõkkel szolgálja a szabályos
beszédhangképzést, amelyek kiválóan alapoz-
zák az egyes betûk hangokkal történõ megfelel-
tetését. A pedagógiai tapintatunk és a kellõ
szakmai felkészültségünk türelemmel kiegészít-
ve nyilvánvalóan hozzájárul a kisgyermekek ol-
vasásszeretetéhez, ennek a megalapozásához,
illetõleg fejlesztéséhez. Az említett oldalakon 
a zöngés-zöngétlen szembenállás (g – k, b – p, 
v – f, z – sz) éppúgy megfigyeltethetõ és gyako-
roltatható, miként a folyékony hangok (r, l) sza-
bályos képeztetése. Kezdettõl ügyeljünk arra,
hogy a beszédhangokat sose keverjük össze 
a betûkkel, s ezt a szabályt tartassuk is be a ta-
nulókkal, vagyis: a beszédhangokat halljuk és ki-
ejtjük, a betûket viszont látjuk és leírjuk. A most
elemzett feladatok kiválóan alkalmasak a szóta-
goltatás megbízható elsajátíttatására is. 

Amint lehetõségünk adódik, kezdjük el hasz-
nálni – akár differenciált munkáltatás keretében
is – dr. Galgóczi Lászlónénak az elsõsök részére
készített magyar nyelvi gyakorlóját, amelynek az
5–7. oldalain található feladatok a szabályos arti-
kuláció fejlesztésén túl a hang-betû szembenállás
rögzítésére is hatékony segítséget nyújtanak. 

Éljünk a közös olvasásra javasolt rövid szö-
vegek karban való olvastatásának a lehetõsége-
ivel. Nem szabad sutba vágnunk – egynémely
modernkedõ anyanyelv-pedagógiai törekvés
miatt – a komoly múltra tekintõ karban olvasás
eljárást. Igenis kell, mert számos kisgyerek bá-
tortalan, félszeg, amikor egyedül kell felolvasnia
(= hangosan olvasnia). A kórusban történõ ol-
vasás oldani képes a gátlásokat, s ezért minden
alkalmat meg kell ragadnunk, hogy osztályke-
retben, azután padsoronként, majd fiúk – lá-
nyok, továbbá jobb oszlop – bal oszlop, késõbb
négyesével, ezt követõen párosával, végül
egyedül is olvassanak a növendékeink hango-
san maguk és mások örömére. 

Ebben a gyakorlófüzetben igen értékesek az
olyan feladatok, amilyen a 11/3. is. Párba állít-
hatóak a szavak a magánhangzók idõtartama
alapján, például: sok – sók, bal – bál stb. Hoz-
záteszem, hogy azért is értékesek az efféle fel-
adatok dr. Galgóczi Lászlónénál, mert a legkor-
szerûbb nyelvpedagógiai törekvést igazolják: 
a feladatalapú oktatást, amelynek a lényege,
hogy nem lehet öncélú, csak és csakis egy szem-
pontot követõ a feladat, hanem mindig tekintet-
tel kell lennie a magasabb nyelvi, illetõleg be-
szédbeli egységre / egységekre. Itt megtaláljuk 
a vizuális nevelésre, a szabályos artikulációra, 
a figyelmes felolvasásra / elolvasásra (= hangos
– néma olvasásra), a helyesen írásra, a gondos
másolásra, a jelentés megkülönböztetésére, 
a mondatalkotásra nevelést is. 

A most elõttünk lévõ magyar nyelvi gyakor-
ló 14–17. oldalain sorakozó feladatok éppúgy
segítik az olvasástechnikai tudás elmélyülését,
amiképpen az írástechnika és a helyesen írás
gondozását is. 

Kiváló szógyûjtemények lelhetõek dr. Gal-
góczi Lászlónénak ebben a munkafüzetében,
így például a j-ly olvasását és írását segítendõk,
jelesül a 18–19. oldalakon is. 

Amikor eljutunk az olvasástechnika és az
írástechnika tanításának arra a szintjére, hogy
már emlékezetbõl íratunk a diákjainkkal, akkor
kiváltképpen kell a nyugalom, a türelem és 
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a sok-sok bátorító gesztus részünkrõl. A lassuló-
kat ugyanúgy türelmesen kell serkentenünk,
amint a szeleskedõket csendesítenünk, ugyanis
éppen az ilyen beállítottságú növendékek vesz-
hetnek el, lehetnek érdektelenné mind az olva-
sás, mind az írás tanulásában. A differenciáló
munkánkhoz nyújtanak segítséget ennek a mun-
kafüzetnek a 24–27. oldalán és másutt is találha-
tó, hasonló felépítésû feladatai. Éljünk ezekkel,
megéri hasznosítanunk õket. 

A komplex anyanyelvi nevelést, jelesül: az
olvasástechnika és az írástechnika tanulását
ugyanúgy szolgálják a 28–31. oldalakon talál-
ható feladattípusok, amiképpen a fogalmakkal
való bánni tudást, a szavak több szempontú
rendszerezését, az új információkat hordozó,
változatos fajtájú mondatok alkotását, esetleg
rövid szövegek alkotását is.

Azt, hogy olvasni öröm, meg- és átélhetik ta-
nítványaink dr. Galgóczi Lászlónénak a magyar
nyelvi gyakorlójában jelentõs számban sorakozó
olyan feladatok sikeres elvégzésekor, amilyenek 
a 32–44. oldalakon várják a gyerekeket. Ezek a te-
endõk semmiképpen sem öncélúak, ellenkezõleg:
eredményesen munkáltatóak a beszédhangokkal,
a betûkkel és a szótagokkal, továbbá a szavakkal,
s amikor tehetjük, lépjünk a mondatalkotás szint-
jére, esetleg az olvasásban és írásban már éretteb-
bekkel a szöveg bekezdésnyi szintjét is megcéloz-
hatjuk – mindezek az eljárások az olvasástanítást,
valamint az olvasástanulást szolgálják. 

Ennek a gyakorlófüzetnek a 45–54. oldalain
található feladatai hatásosan és eredményesen já-
rulnak hozzá az olvasástechnikai tudás magasabb
szintre emeléséhez, ugyanis e körben a mondat áll
a középpontban a legváltozatosabb eljárásokkal,
így a megfigyeltetés, a kiegészítés, a másolás, 
a mondatalkotás egyaránt jelen lévõ – példásan. 

Az olvasástanítás szüntelen folyamatában
feltétlenül megtartandó a fokozatosság elve, de
eközben mi, a tanítók pontosan tudjuk, hogy 
a legértékesebb olvasás a szövegszemléletû olva-
sás. Ennek a megalapozásához is kapunk segítsé-
get dr. Galgóczi Lászlóné jelen taneszközébõl,
különösen az 55–73. oldalakon. Kétségtelen,

szerkezetileg az elsõsöknek írt magyar nyelvi
gyakorlófüzetek második kötetében, ott is a leg-
utolsó tágas fejezetben következik a szövegekkel
történõ manipulálás, de az olvasástanítást ma-
gas színvonalon tudó, ismerõ és alkalmazó pe-
dagógusok a tanév elsõ magyarórájától, sõt 
a kisdiákokkal való elsõ találkozástól kezdõdõen
a szövegszemléletet érvényesítik.

Jelen dolgozatom befejezõ részében meg kí-
vánok említeni – változatlanul az olvasástanítás-
sal kapcsolatban – egy olyan gyakorlati termé-
szetû problémát, amelyik összefügg korunk nem
egyszer már-már értéktagadó gondolkodásával. 

Arról van szó, hogy valamiért az élet minden
területén az azonnali, az itt és most hasznot hozó
megoldások dívnak. Azt mondják, sõt írják is,
hogy a beszédnek pragmatikus célja van, s ez az
eszmefuttatás már elérte a verbális kommuniká-
ció más területeit, sõt részterületeit is, így lassan
eljutunk odáig, hogy az írástanítás területén bármi
megtörténhet, mondván, hogy a számítógép ko-
rában, illetõleg a világhálós sztrádán ugyan kit ér-
dekel a tiszta, rendes, olvasható írás. Nem tudom
elfogadni az efféle szemléletet, mert a beszédnek,
az olvasásnak és az írásnak nemcsak gyakorlatias,
pontosabban: pénzben mérhetõ haszonelvû ren-
deltetése van, hanem esztétikai elvárásaink is
vannak, mert emberlétünkhöz tartozik a másik: 
a beszédtárs igényessége, amely minket, magun-
kat felemelõ minõségkövetésre állít be. 

Mindezeket azért rögzítettem, mert az olva-
sáspedagógiában éppúgy kerülendõ az egyol-
dalúság, amiként az élet minden más területén
is. Vagyis nem lehet elég az értõ olvasás, azaz az
úgynevezett néma-értõ olvasás stratégiájának
az ilyen-olyan kimûvelése, sok esetben csupán
az ilyen-olyan feladatlapok töltögetése. Változa-
tos olvasástanítási eljárásokat kell alkalmaznunk
– ez a legalapvetõbb elvárás mindannyiunkkal
szemben éppen a tanulók árnyalt tudásszintjé-
nek biztosítása érdekében.

Az elsõ évfolyamon a hangzó szöveg megér-
tésének a fontosságát ugyanúgy szem elõtt kell
tartanunk, amint magasabb évfolyamokon is.
Ne mondjunk le a tanítói, illetõleg tanári bemu-
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tató olvasásokról, az úgynevezett esztétikai él-
ményt nyújtó felolvasásról. Követendõ és for-
málható mintát is adunk növendékeinknek, to-
vábbá fokozzuk az olvasás iránti vágyat s
szeretetet, ugyanakkor a hangzó szöveg megér-
tésének a stratégiájára is tanítjuk a diákokat.6

Ha azzal az igénnyel is lapozzuk dr. Galgóczi
Lászlónénak az elsõ évfolyamosok részére írt
magyar nyelvi taneszközeit, hogy a felolvasás-
hoz (tehát a hangos olvasáshoz) kötött szöveg-
értés tanításához, majd fejlesztéséhez és ellenõr-
zéséhez hol s milyen korpuszokat, illetõleg
feladatajánlatokat lelünk, akkor ismét, ezen 
a területen is a bõség mutatkozik meg. Az elõké-
szítéstõl és a kisbetûk megtanításáig segítõ mun-
kafüzet 4. oldalán szereplõ Szalai Borbála-vers a
zeneisége, az áthajló soroknak a végtelenséget
éreztetõ hatása, a verszárlat hangsúlyos szünet-
tartása a mesék színes világát idézik a kisdiákok
elé. Számos kérdésünk lehet a szöveg megérté-
sével összefüggésben, csak pár példa álljon itt!
a) Milyen kisdiákokról hallottatok? (újdonsült)
b) Mit jelent ez a kifejezés? (Például: friss, ele-

ven, elõször iskolás stb.)
c) Mi tárul ki, mi nyitja a kapuját? (Betûország)
d) Milyennek láthatjuk ezt a világot, azt az or-

szágot? (Például: titokzatos, ma nyílt meg,
csodálatos, gazdag, rengeteg kincset rejtõ stb.)

És folytathatjuk tengernyi leleménnyel az ál-
talunk felolvasott vers hallás utáni megértését
ellenõrzõ kérdéssort. 

Más alkalommal, jelesül a 10. oldalon talál-
ható Pljacovszkij-mese, „Az ugráló házikó” fel-
olvasásakor érdemes két kérdést megelõlegez-
nünk, hogy tudatosabban hallgassák diákjaink
a történetet, íme:

a) Kik népesítették be az állatiskolát? (nyuszi,
majmocska, kis elefánt, egérke, sün, béka,
kenguru)

b) Miben értett egyet valamennyi elsõs? (Példá-
ul: remek lakásban lakik a kis kenguru.)

Az elsõ évfolyamosok magyar nyelvi gya-
korlója, amelyik az írástechnika fejlesztése mel-
lett a tudatos helyesen írást alapozza, kiváló sze-
melvényeket kínál a felolvasásra, tehát 
a hangos olvasásra alapozott szövegértés tech-
nikájának a tanítására és/vagy fejlesztésére. 
A „Hová tûntek a szavak?” címû történet és 
a hozzá hasonló korpuszok a próza, az esztendõt
bemutató mondóka és más ilyen szövegek 
a vers hallás utáni megértésének kondicionálásá-
hoz járulhatnak hozzá érdemben – a szerzõ, dr.
Galgóczi Lászlóné által gondosan megírt és a mi
további feladattervezésünknek köszönhetõen.

Összefoglalásul

Jelen dolgozatomban azt akartam bemutatni,
hogy az olvasástanítást csak és csakis körül-

tekintõen végezhetjük. Szakmailag korszerûen
felkészültnek, a külsõ és a belsõ koncentrációt
megtartónak kell lennünk. 

Rá akartam világítani arra is, hogy az olva-
sástanítás ügye rendkívül bonyolult, rétegzett
dimenziójú, de megéri a tanítók, magyartaná-
rok és valamennyi pedagógus szüntelen fárado-
zását, mert a cél: növendékeink olvasásszerete-
tének a kimunkálása, továbbfejlesztése, s ez
valódi anyanyelv-pedagógiai kihívás, nem lát-
szatcselekvés a pedagógusi munkánkban.

Az úgynevezett „törött ablak”-elmélet néven
ismertté vált gondolattal kopogtattam a Csengõ-
szó olvasóinál, mert az a feltételezésem, hogy ez 
a metaforikus nyelvi kép – lásd a mottót! – igen ta-
lálóan tudatja velünk: ma és holnap is tanítanunk
kell a szöveghû, fegyelmezett artikulációjú, norma-
követõen hangsúlyozott, szabályos szünettartással
tagolt, érzelmeket is kifejezõ ritmusú felolvasást,
amiként az olvasmánymegértõ olvasástechnikát
is. Ne térjünk ki eme kihívások elõl, hiszen tanítvá-
nyainkért lettünk pedagógusok – igaz-e?
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TARSOLYUNKBÓL
Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna

Szükségesek-e a munkafüzetek 
a magyar nyelv és irodalom tanításához
az alsó tagozaton?

Vagy elég az olvasókönyv/irodalomkönyv?
Régi vita ez, az igenlõknek is, a tagadók-
nak is megvannak a maguk érvei. Az ér-

vek fölsorolása helyett inkább arról fogok írni:
mire és hogyan használható a jól megszerkesz-
tett, értékes munkafüzet. Így mindenki el tudja
dönteni: érdemes-e megvetetni a tanulókkal ezt
az oktatási segédeszközt. Mert gyakran elõfor-
dul, hogy a tankönyvcsomagban megveszik, de
a tanév végén szinte üresen, kitöltetlenül dobják
ki. Vajon miért? Nem volt benne olyan feladat,
amelyet érdemes lett volna elvégeztetni, vagy
nem volt rá idõ? 

Az olyan feladatok hasznosak, amelyeket
közvetlenül lehet kapcsolni a tanóra folyamatá-
ba, mert megkönnyítik a szövegértést, kiemelik

a lényeget, rögzítik a tudnivalót, illetve szolgál-
ják a készségfejlesztést. Ezek a gyakorlatok az
otthoni fölkészülésben is hasznosak, mert meg-
erõsítik a tanultakat, a készségeket. Olyan fel-
adatok is szükségesek, amelyek lehetõséget te-
remtenek az önálló és a csoportos munkára:
változatossá – a tanulók aktivizálása révén –,
eredményessé téve a tanórát. Ezért legyenek
közöttük könnyebb, mindenki számára megold-
ható, és nehezebb, a tehetséges tanulóknak
szánt feladatok – könnyebbé téve így a tanító
számára a differenciált munkáltatást. 

Az leírtak igazolására szolgáló feladatok 
a MOZAIK Kiadó ABC-ház címû, az általá-
nos iskola 1–4. osztálya számára készített tan-
könyvcsalád munkafüzeteibõl valók. 
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Célszerû, ha különválasztjuk a szövegfel-
dolgozó és a gyakorlóórára készített fel-
adatlapokat. (Szövegértelmezés címû fejezet;
Beszéd- és olvasásgyakorlás címû fejezet) Ezál-
tal egy-egy idõszak gyakorlóóráira meghatároz-
hatjuk a beszéd- és olvasástechnikai célt. (Pél-
dák az egyes évfolyamokra vonatkoztatva:
pontos olvasás; a hangtörvényekhez igazodó
helyes ejtés; szószerkezetek, mondatok folyama-
tos olvasása; kifejezõ beszéd és olvasás stb.). Így
olyan nyelvi anyagot válogathatunk össze,
amely alkalmas a célul kitûzött technika gyakor-
lásához. Ez tartalmazza a megismerésre szánt
szövegek kifejezéseit, de fölhasznál azonos típus-
ba tartozó nyelvi anyagot is. Tehát nem egy
adott olvasmányt gyakoroltat, hanem a fejleszte-
ni kívánt technikát. A transzferhatást fölhasznál-
va a beszéd és az olvasás képességét fejleszti. 

Egy-egy szövegfeldolgozó feladatlap ál-
talában egy-egy szöveg megbeszéléséhez nyújt
segítséget. Célszerû a feladatlapon olyan sor-
rendben elrendezni a gyakorlatokat, ahogyan 
a tanórán is fölhasználhatók. 

1. feladatok 

Az új szöveg megismerése elõtt elõkészítjük
a téma befogadását; ha van információs

szöveg, elolvastatjuk, mert szükséges a földolgo-
zandó megértéséhez. Ezután a munkafüzetbõl
megfigyelési szempontot kapnak a tanulók.
Pl.: a Ludas Matyi címû mese esetében: „Matyit
több igazságtalanság is érte. Melyek voltak
ezek?” (Írásbeli) Továbbá a Mátyás király meg
az öregember címû mesénél: „Miért érthette
meg egymást Mátyás király és az öregember?
Beszélgessetek róla!” (Szóbeli) A szöveggel való
ismerkedéskor a megfigyelési szempont a lé-
nyegre irányítja a tanulók figyelmét. Nemcsak
kérdéseket alkalmazhatunk, lehet például a me-
séhez illõ közmondás/szólás keresése a munka-
füzet gyûjteményébõl. Ha a címben ismeretlen
kifejezés fordul elõ (pl. a Jámbor medve c. me-
se), megkerestetjük a jámbor szó rokon értelmû

megfelelõit – a munkafüzet végén található 
Rokon értelmû szavak, kifejezések címû szótár-
ból (szelíd, békés, nyugodt, kezes, engedelmes,
béketûrõ). A sorozatban lesz több olyan szó is,
amelynek jelentését ismeri a gyermek, s így az
ismeretlen fogalma is kezd tartalommal megtel-
ni számára. A cím jelentésének értelmezése hoz-
zásegít a szöveg jobb megértéséhez. Megfigye-
lési feladat lehet a következõ is: „Milyen más
címet tudnál adni az elbeszélésnek/mesének?”
Nem könnyû a feladat, mert a szöveg megisme-
résekor a lényeget kell megragadni, és ennek
megfelelõ címet választani. Az ismeretközlõ szö-
vegek olvasása elõtt megfigyelési szempont le-
het: „Mi az olvasmány témája? Hasonlítsd össze
a címével!” A feladat a szöveg lényegének fölis-
merésén túl a helyes címválasztásra szoktat. 
A felsoroltak csupán kiragadott példák a sokfé-
le feladatból, céljuk a szöveg globális megfigyel-
tetése, lényegének megragadása, a szövegértés
segítése. Ezután következik a részletes elemzés.

2. feladatok 

Amegadott vázlat segítségével részekre
bontható az olvasmány, azonban ennek le-

írása eleinte sok idõt venne igénybe. Többek
között ezért is kapnak a tanulók a második osz-
tályban még teljes vázlatot; a harmadiktól közö-
sen készíthetik el, illetve ki kell egészíteniük a hi-
ányosakat; a negyedikben föl kell ismerniük 
a szöveg szerkezetét, segítséggel (szempontok
alapján) megalkotni a vázlatát. A vázlat segít az
események elmondásában (szépirodalmi szöve-
gek), az ismeretek fölidézésében (ismeretközlõ
szövegek). Ha eleinte megengedjük a tanulók-
nak, hogy beszámolójuk közben nézzék a vázla-
tot, a folyamatos beszédre készítjük elõ õket.
Negyedik osztály második félévében megköve-
teljük, hogy tanulják meg a vázlatot, és így szá-
moljanak be az olvasmányról. Jó fölkészítés ez
az önálló tanulásra. A felsoroltakból az is látha-
tó, hogy a tanulót fokozatosan juttatjuk el az
önálló vázlatírásig, amelyre saját szövegeinek
megtervezéséhez is szüksége lesz. 
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A szöveg részletes megbeszélése gondolat-
egységenként, a vázlat alapján történik. A szö-
vegelemzés során magyarázzuk az ismeretlen
kifejezéseket is. Sok esetben az a gyakorlat,
hogy a tanítók a szöveg megismerése elõtt pró-
bálják megmagyarázni azokat a szavakat, ame-
lyeket megítélésük szerint a tanulók nem értenek.
Ennek tarthatatlanságát azzal szoktam illusztrál-
ni: ha egy felnõtt nehéz szakmai szöveget olvas,
tele idegen kifejezésekkel, azok magyarázatát
nem keresi ki elõre a szótárból, csak akkor nézi
meg, mikor a szövegben a számára ismeretlen
kifejezéshez ér. Ezután próbálja a szövegbe be-
helyettesíteni a megismert jelentést, és úgy ér-
telmezni az egész mondatot, esetleg bekezdést.
Hiszen maga a szövegkörnyezet is segíthet a je-
lentés megfejtésében. Miért nem akarjuk a gye-
rekek figyelmét erre felhívni? Még egy felnõtt
sem tudja megjegyezni több ismeretlen fogalom
jelentését egyszeri magyarázat után. Javaslom:
szómagyarázatot akkor végezzünk, amikor azt
a bekezdést beszéljük meg, amelyben az isme-
retlen kifejezés található. Vázlatok és szómagya-
rázatok második osztálytól találhatók a munka-
füzetekben. Az elsõ osztályos szövegfeldolgozó
feladatlapok ettõl a felépítéstõl eltérnek. Elsõ
feladatukban összegyûjtve találhatók meg az ol-
vasmány hosszabb, nehezebb szavai, hogy azok
olvasását elõre begyakorolhassák. De jelenté-
sük magyarázatát már csak a szöveg olvasásá-
val párhuzamosan végezzük. 

Tanuld meg az alábbi szavakat szótagolva
olvasni! Mondd ki õket egyben is!

kakas kiskakas kukorékol

fényes csillagok kialusznak

kósza ködfoltok szakadoznak

virrad sötét felhõk hasadoznak
(Csanádi Imre: Naphívogató címû verséhez)

A kisgyermek a beszédet is így tanulja: sok-
szor hall egy szót, majd a körülmények és a szö-
vegkörnyezet segíti megértésében. A kisiskolás
könnyebben megjegyzi az új szavakat, ha olvas-
sa, kimondja, majd a szövegbe ágyazva megérti. 

Gyakran fölöslegessé is válik a magyarázko-
dás, mert maga a szövegkörnyezet segít a jelen-
tés megfejtésében. Pl. A csodálatos erdõ c. 
elbeszélésben elõfordul a varangy szó; a továb-
biakban így folytatódik a róla szóló bekezdés:
„A napokban ébredhetett téli álmából, és most
útban van a tavacska felé, ahol minden tavasz-
szal petézéshez gyülekeznek a békák.” Egy
másik példa: az Iskola a kolostorban c. olvas-
mányból: „– No, végy egy zsámolyt, és ülj le
te is! – szólt rá a barát.” „Györk ügyetlenül elõ-
vett egy kisszéket, s leült a többiektõl megle-
hetõsen távol.” Mind a két példában megtalál-
hatjuk az ismeretlen szó szinonimáját, maga 
a szöveg magyaráz. Más példa A medvék erede-
te c. mondából: a tengõdtek kifejezést kellene
magyarázni. „Nagyon szegények voltak, még
kenyérrel se lakhattak jól soha. Csak tengõdtek
nagy nyomorúságosan, még tüzelõjük se volt,
hogy begyújthassanak.” A szöveg fölsorolja azo-
kat a körülményeket, amelyeknek alapján azt ál-
líthatjuk róluk, hogy szegények voltak, tengõd-
tek. Kell ennél több magyarázat? A munkafüzet
több alkalommal él a szómagyarázatnak ezzel 
a módjával. Pl. A szöveg alapján magyarázd
meg, mit jelent a következõ kifejezés! „…nem
vette magába a kést.” (Móra Ferenc: Mindenna-
pi kenyerünk címû elbeszélésébõl.) Tanítványa-
ink gondolkodását, a szövegértését fejlesztjük,
ha az efféle lehetõségekre rámutatunk, és nem
akarunk mindent elõre megmagyarázni. A szö-
veggel együtt értelmezett szó jelentése jobban
megtapad emlékezetükben. 

Szótárak fölhasználásával is végeztetünk
szómagyarázatot. A felnõtteknek készült szótá-
rak (Magyar értelmezõ kéziszótá,. Magyar szi-
nonima kéziszótár stb.) még nem valók kisisko-
lások kezébe terjedelmük, bonyolult jelölési
rendszerük, rövidítéseik, ismeretlen fogalmaik
miatt. Nem szólva arról, hogy ezek a drága
könyvek legfeljebb egy példányban vannak
meg osztályonként. Márpedig a szótárhasználat
csak a gyakorlatban tanítható meg: szótárt kell
adni minden gyerek kezébe. Ezért érdemes 
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a tankönyvekbe, munkafüzetekbe olyan szótá-
rakat elhelyezni, amelyek a felnõttekéhez ha-
sonlók, mégis egyszerûbbek: terjedelmük 2–3
oldal, a korosztály szókincsébe illõ fogalmakat
tartalmaznak. Így minden gyermek számára el-
érhetõvé válik a szótárhasználat, mégpedig kü-
lön költség nélkül. 

A szövegfeldolgozással kapcsolatban bõven
találunk olyan feladatokat, amelyek szótárhasz-
nálattal oldhatók meg. Pl. Írj a szó mellé rokon
értelmû megfelelõt! Gyûjts a szavakhoz ellenté-
tes jelentésû párokat! 

A következõ szótárak helyezhetõk el a mun-
kafüzetek végén: Rokon értelmû szavak, kifeje-
zések; Ellentétes jelentésû szópárok; Szólások,
közmondások magyarázata. Az Írásmunkafüzet-
ben helyet kaphat a korosztály szókincsének
megfelelõ Helyesírási szógyûjtemény. A tollba-
mondás végeztével a tanulók megkereshetik
benne azt a szót, amelynek írásában bizonytala-
nok. Ha javítani tudnak, ez már nem számít hi-
bának, hiszen a lényeg az, hogy írásukat ellen-
õrizzék, és megtanulják a szavak helyesírását. 
A harmadik és a negyedik osztály tankönyveinek
végére Értelmezõ kisszótár került. A szövegekben
* jelöli azokat a szavakat, amelyeknek magyará-
zata megtalálható a könyv végén. A szótár az
azonos alakú szavak több jelentését is fölsorol-
ja, pl. „deres mn. 1. Dérlepte. Dér borítja. 2.
Õszes haj. 3. fn. Az a pad, amelyen a botütésre
ítélteket megverték. Sz.: Deresre húz valakit.
~edik ige. Õszülni kezd.” Az olvasó feladata
az, hogy kikeresse a több jelentés közül az adott
szövegbe illõt. „Másodszor is lehúzták Matyit 
a *deresre, s jó huszonötöt vágtak rá.” A feladat
jó megoldása igazolja a szövegértést. A munka-
füzet is használtatja az Értelmezõ kisszótárt: Ke-
resd meg a garat szót az Értelmezõ kisszótár-
ban, és írj mindkét jelentésével 1–1 mondatot! 

3. feladatok

Ezek a feladatok a tanulók kifejezõképessé-
gét híivatottak fejleszteni: új szavak, szólá-

sok, közmondások szókincsükben való meggyö-

kereztetésével. Pl. a Szereted a sajtot? címû el-
beszéléshez köthetõ a következõ feladat: Keress
a történetre illõ közmondást a gyûjteménybõl!
Hozzá nem jönnek soha c. könyvrészlethez:
„Misi cél nélkül járkált.” Hogyan lehetne ezt ki-
fejezni másképpen? Keress a ténfereg igéhez
megfelelõ rokon értelmût! Egy-egy új szót, kife-
jezést nem elég megismerni, megérteni: hasz-
nálni is kell, hogy megragadjon az emlékezet-
ben. Mondd el a mesét! Használd, ha lehet,
a mesébe illõ kifejezéseket! A munkafüzet
Használd, ha lehet! utasítása alatt találhatók
az adott szöveg érdekes, választékos kifejezései.
Egy másik példa a megismert szavak alkalmazá-
sára. „Szómagyarázat: Fölfedez – meglévõ, de
eddig ismeretlen dolgot vesz észre, talál meg.
Feltalál – addig nem létezõ eszközt megtervez,
elkészít; vagy ismeretlen eljárást kidolgoz.” Al-
koss mondatokat a fölfedez és a feltalál szóval!

Alkoss szószerkezeteket az alábbi két oszlop
szavaiból! Kösd össze az összeillõket!

szellõ süvít, dühöng
szél fújdogál, lengedez
vihar tombol, elsöpör
orkán fúj, cibál

Alkoss a szószerkezetekkel mondatokat!

Az utóbbi feladatok szóanyagát csak úgy le-
het használtatni, ha le van írva. Ha a gyerekek-
kel íratjuk le, nagyon sok idõt vesz igénybe. 
A sokszorosított feladatlapok pedig a táska mé-
lyére kerülve összegyûrõdnek, megsemmisülnek.
A munkafüzet használata átfogó képet nyújthat
egy-egy tanuló munkájáról, és a nyelvi anyag
rögzítésével több feladat megoldását teszi lehetõ-
vé. Különösen hasznos a beszéd és az olvasás
gyakorlásához. Ezeket a technikai gyakorlatokat
meg lehetne oldani kivetítéssel is, de ez kizárná
az egyéni, otthoni gyakorlást. És amirõl a techni-
ka rajongói nem beszélnek: a képernyõ szemron-
tó hatása – szemben a fehér lap fekete betûivel. 

A gyakorlóórára készített feladatlapok
1–4. osztályig fokozatosan egymásra épülve 
a beszéd- és az olvasástechnikát fejlesztik. Nyelvi
anyaguk hozzájárul a tanulók szókincsének gya-
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rapításához, kifejezõképességük fejlõdéséhez,
tehát többfunkciósak. 

Az elsõ osztály második félévében (az ösz-
szes nyomtatott betû ismeretében) a betûk fölis-
merését, differenciálását; a rövid és a hosszú
hangokat jelölõ betûket; valamint az egyjegyû
és kétjegyû mássalhangzókat gyakoroltatjuk –
szó- és mondatszinten. Minden betû sorra kerül,
csoportosításuk szempontja a hasonlók diffe-
renciálása. A helyes ejtést a szósorok hangos ol-
vasásakor és a mondókák megszólaltatásakor
gyakorolják. 

*
Cél a betûfölismerés, a zöngés és zöngétlen

hangok helyes ejtése és a szövegértés. 

Olvasd a szavakat elõször oszloposan, azután
páronként! Magyarázd meg jelentésüket!

kép gép rák rág horkol horgol
kéz géz fok fog képet gépet
kong gong bök bõg körök görög

Tréfás mondókák
Kipeg a, kopog a fapapucs. Giling-galang, szól
a harang.

*
Cél a pontos olvasás, a helyes ejtés, a szö-

vegértés, a szótagolás elhagyása.

Magyarázd meg a szópárok jelentését! Miben
különbözik a leírásuk?
fut fût füzet fûzet gyûrünk gyûrûnk
túr tûr tüzet tûzet söprünk söprûnk
hull hûl huzat húzat ágyunk ágyúnk
szúr szûr szüret szûret eltüntet eltûnik

Tréfás mondóka
Fû, fû, fû, te vagy az a zöldfülû.

*
Cél a rövid és a hosszú mássalhangzók he-

lyes ejtése 

Figyelj a hosszú hangok helyes ejtésére!
adna Anna kanna annyi
hagyna Hanna menne mennyi
kente kenne Panna dinnye
vetne venne inna fonnyad
csente csenne antenna finnyás

*
Cél a beszédlégzés és a zöngés hangképzés

fejlesztése. 

Hányszor tudod egy levegõvétellel folyamato-
san hangoztatni?
dimben – dombon – dimben – dombon –
dimben ...

*
A második osztályban minden gyakorló-

lap elsõ feladata a verses mondás, amely komp-
lex beszédmûvelõ gyakorlat. Célja a légzéstech-
nika, az artikuláció, a tagolás, a hangsúlyozás, 
a hanglejtés és a beszédritmus fejlesztése. Tehát
a beszédhangzás alakítása a szöveg jelentésé-
nek jobb kifejezésére.

Verses mondás
Kelep, kelep, ⎜ gólyamadár, ⎜⎜
Itt van az õsz, ⎜ elmúlt a nyár.
Eljött a szüret. ⎜ Itt van. ⎜
Jó pohár mustot ittam. 

*
Célul tûzhetjük ki hangkapcsolatok helyes

ejtését. A tanév folyamán minden mássalhang-
zótörvény gyakorlására sor kerül.

Tanuld meg helyes kiejtéssel olvasni!
pontya pontja hattyúk tudhatjuk
kontya ontja bátyja barátja
porontya rontja kártya mártja

A horgásznak gyenge pontja az elszalasztott
pontya. ⎜⎜
Szép a kertje, ⎜ énekel a pintye. ⎜⎜
Haszontalan porontya, ⎜ a játékot elrontja. 

*
Cél a hosszabb szavak szótagolás nélküli ol-

vasása, amelyet elõkészíthetünk azonos szótö-
vek toldalékolásával is. 

Olvass szótagolás nélkül! A szavak elsõ szótag-
ján legyen a hangsúly!
hegy, hegyoldal, hegyen, hegyoldalon, hegyol-
dalban

zseb, zsebkönyv, zsebkönyvét, zsebem, zseb-
könyvem, zsebembe, zsebkönyvembe 
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szüret, szüretel, gyümölcsöt szüretel, gyümölcs-
szüret 

Olvasd a mondatot egy levegõvétellel!
Õsszel van a gyümölcsszüret.

*
A néma olvasás azt jelenti, hogy a szavakat

nem részeikbõl szintetizáljuk, hanem egy ráte-
kintéssel (globálisan) fogjuk föl, értjük meg. 
Lényege: nem kíséri artikuláció, még hang nél-
küli sem. A felnõttek is használják a globális és
a szintetizáló olvasást, mert a ritkán vagy soha
nem látott szavakat õk is szótagjaikból állítják
össze. A néma/globális olvasást fejleszthetjük
azonos szóképek gyakori ismétlõdésével. 

Részlet Tamkó Sirató Károly Kuli és puli címû
versébõl:
Kuli nem ment suliba, 
mert beteg lett a pulija. 

Hogyan lehetne még megírni ezt a versszakot?
Beteg Kuli pulija,
ezért nem ment suliba.
Suliba nem ment Kuli,
mert beteg lett a puli.

*
Célunk a mondatbõvítések olvastatásával: is-

métlõdõ szóképekkel fejleszteni a néma olvasást;
gyakoroltatni a mondat helyes tagolását, hanglej-
tését, hangsúlyozását; elõkészíteni a folyamatos
olvasást. Hangos olvasáskor gyakoroltatni a mon-
datok közötti szünettartást. 

Olvasd a bõvülõ mondatokat helyes tagolással!
A rét tele van virággal. ⎜⎜
A rét a patak mentén ⎜ tele van virággal. ⎜⎜
A rét a patak mentén ⎜ tele van már sárga, ⎜ fé-
nyes levelû virággal. ⎜⎜

*
Amikor egy gondolatot többféleképpen is

megfogalmazunk, célunk a kifejezõkészség fej-
lesztése, és az eddig ismertetett technikák gya-
koroltatása. A következõ mondatsor a tömörí-
tésre is példával szolgál. Ha az utolsó mondatot
kellene elõször olvasni, tömörsége miatt sokkal
nehezebb lenne. A kifejtett változat viszont
könnyebb.

Olvasd el, hogyan lehet ugyanazt a gondolatot
többféleképpen megfogalmazni!

Megfogott egy galambot, ⎜ két szita közé tette, ⎜
és vitte a királynak. ⎜⎜
Megfogott egy galambot, ⎜ és úgy vitte a király-
nak, ⎜ hogy két szita közé tette. ⎜⎜
Megfogott egy galambot, ⎜ két szita közé téve
vitte a királynak. ⎜
A megfogott galambot két szita között vitte a ki-
rálynak. 

*
A harmadik osztály legfontosabb célja: 

a folyamatos olvasás kialakítása, amit mondat-
és szövegszinten gyakoroltatunk. Ennek a lehe-
tõségét teremti meg a tudatos beszédlégzés se-
gítségével a mondanivaló értelem szerinti tago-
lása. A gyakorlólapok elsõ feladatai szólásokon,
közmondásokon, rövid verseken, szövegeken
alkalmaztatják.

*
Tanuld meg helyes tagolással, egy-egy levegõ-
vételre elmondani!

Jól kezdett munka ⎜ hamar kész. (km.) 
Amilyen a munka, ⎜ olyan a jutalom. (km.)
A jó munka, ⎜ dicséri a mestert. (km.)

*
A vers olvasásakor figyelj az áthajló sorokra!
Csak az írásjeleknél tarts szünetet! 

Gyertyán és bükk. Alattuk
õz járt: az érre ment.
Egy titkos fejsze csattog
az erdõn, messze, bent.      

Megálltam és figyeltem:
megállt és pihent.
Csupa csend volt a lelkem,
az erdõ csupa csend.

(Áprily Lajos: Csend)
*

A szószerkezetek begyakorlásával a monda-
tokat könnyebb folyamatosan olvasni. 

Megszakítás nélkül olvass egy-egy szószerkezetet!

a világûrbõl látszik kék színûnek látszik
a Földet nevezik Kék Bolygónak nevezik
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A Földet a tudósok Kék Bolygónak is nevezik. 
A Földet a tudósok Kék Bolygónak is nevezik, ⎜
mert a világûrbõl kék színûnek látszik. 
A Földet a tudósok Kék Bolygónak is nevezik, ⎜
mert a felszínét borító víz miatt ⎜ a világûrbõl
kék színûnek látszik.

*
Olvasd helyesen tagolva és folyamatosan!
Disznó, ⎜ adj nekem szalonnát, ⎜⎜

szalonnát viszem sütõnek, ⎜ sütõ ad nekem ke-
nyeret, ⎜⎜

kenyeret viszem kaszásnak, ⎜ kaszás ad nekem
füvet, ⎜⎜

füvet viszem tehénnek, ⎜ tehén ad nekem tejet, ⎜⎜

tejet viszem cicának, ⎜cica visszaadja farkincámat.

Gyakorold a sorváltást: õrizd meg a helyes tago-
lást!
Disznó, ⎜ adj nekem szalonnát, ⎜⎜ szalonnát vi-
szem sütõnek, ⎜ sütõ ad nekem kenyeret, ⎜⎜ ke-
nyeret viszem kaszásnak, ⎜ kaszás ad nekem fü-
vet, ⎜⎜ füvet viszem tehénnek, ⎜ tehén ad nekem
tejet, ⎜⎜ tejet viszem cicának, ⎜ cica visszaadja
farkincámat.

*
A negyedik osztály kiemelt feladata a szöveg

érzelmeket, véleményt kifejezõ felolvasása vagy
elõadása a mondat- és szövegfonetikai eszkö-
zök – a hangsúly, a hangerõ, a hanglejtés, 
a hangmagasság, a beszédtempó, a beszédrit-
mus, a szünet – tudatos alkalmazásával. Eleinte
ezt rövid mondatokon gyakoroltathatjuk. 

*
Szólaltasd meg a záró írásjel nélküli mondatot
többféleképpen!

„Ez kell nekem…”
a) Megállapítom.
b) Örömmel felkiáltok.
c) Bosszúsan, mert nem ilyet akartam.
d) Miután kiválasztottam, határozottan közlöm

az eladóval. 
e) Szeretném, ha megvennék a szüleim.

A folyamatos olvasást idõnként meg kell
szakítanunk a közbevetések miatt. 

Olvasd el többféleképpen Fekete István Tüske-
vár c. regényének részletét!

a) Elõször hagyd el a gondolatjelek közé ékelt
részeket!
Szép, aranyos hal a kárász, jóízû is – ha nem

pocsolyában fogták –, de ritka a kilós. Ez – amit
most csúsztat a haltartóba – talán negyed kiló.
Az úszó simán repül a helyére – most kenyér-
gombóccal csalizva –, és Gyula érzi, hogy ez 
a mozdulat már Matula mozdulata. És ez az érzés
nagy elégedettséget ültet a fiú gondolati közé.

b) Másodszor tarts szünetet a gondolatjeleknél,
így különítsd el a közbevetéseket! Hangod
csak a mondatzáró írásjeleknél ereszkedjék le
egészen!

c) A közbevetés kevésbé lényeges. Ezért a gon-
dolatjelek közötti részt olvashatod halkabban
vagy gyorsabban; de szünetet akkor is tarts 
a jeleknél!

*
A közbevetéseket vesszõk közé is tehetjük.

Pl.:
„A baj, ami a Cser-dombon történt, reggel

örömmel kezdõdött.”

a) Hagyd ki a két vesszõ között lévõ dõlt betûs
részt, és olvasd egymás után az álló betûs ré-
szeket! Mit veszel észre?

b) Olvasd a teljes mondatot, de a közbevetést
alacsonyabb hangmagasságon szólaltasd
meg; így különítsd el a fõ mondanivalótól!

A baj, reggel örömmel kezdõdött.
Ami a Cser-dombon történt,

*
A következõ feladattípussal fölkészítjük a ta-

nulókat a hosszú mondatok olvasására, tagolásá-
ra; és a szövegben történõ gyors tájékozódásra. 

Mondatlékelés – mondatépítés 
Ugyanazt többször látod leírva. A kétféle betûtí-
pussal lejegyzett mondatokból csak a vastag
betûvel szedett szerkezeteket olvasd el egymás
után, hagyd ki a normál betûs részeket! Folya-
matosan szólaltasd meg az összetartozó szószer-
kezeteket! A különféle változatokban a mondat-
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Aprojektpedagógia olyan tanulásszerve-
zés, melynek középpontjában valami-
lyen elvégzendõ tevékenység áll, a hang-

súly pedig az ismeretszerzés folyamatán van. 
Ma már számos hozzáférhetõ irodalom léte-

zik, amely segít elmélyedni a projektoktatásban,
és segít felkészülni rá. John Dewei, akitõl a pro-
jektmódszer származik, a gyerek múltbeli és fo-
lyamatosan jelenlévõ tapasztalataira épített. 
A projekteket egyszerre tekintette a már meg-
szerzett tapasztalatok alkalmazásának és az új ta-
pasztalatok megszerzésének. 

Komplexség, valóságos tevékenység és a ta-
pasztalatokból való kiindulás a kulcsfogalmak,
amelyekre a projektmódszer nemcsak mint ta-
nulási technika, hanem mint a megismerésnek

az egész személyiséget mozgósító formája is fel-
épül. A nevelõ feladata ebben a módszerben se-
gíteni a gyereknek a már meglévõ és a gyakorla-
ti tevékenység közben születõ tapasztalatait
összekapcsolni, tudatosítani. 

A projekt egy sajátos tanulási egység, amely-
nek középpontjában egy probléma áll.

A projektmódszer a tanulói tevékenységek
tudatos tervezését igényli. A módszer alkalmazá-
sával megvalósítható egy nagyon fontos nevelõi
cél, hogy minden gyerek tehetségesnek érezhes-
se magát valamiben, hiszen a szóbeli, elméleti és
a kézzel való kifejezésnek egyenrangú szerep jut.
Fõleg kooperációra, együttmûködésre épül a te-
vékenység köre, így egyben a szociális tanulás
terepe is, amelyben megtanulható az együttmû-

nak más-más része válhat lényegessé: azt hang-
súlyozd! Utoljára normál betûvel írtuk le a teljes
mondatot: azt kihagyások nélkül olvasd végig!
Ha sokat gyakoroltál, a késõbbiekben magad is
képes leszel adott mondat „lékelésére” (össze-
tartozó, lényeges részeinek kiemelésére) vagy
szerkezetekbõl való „építésére”.

Kevély Kereki mindössze csak mérges sze-
meket vetett, mikor a sok födetlen fej között
meglátott egy darutollas süveget valami
nyurga fiatalember fején.

Kevély Kereki mindössze csak mérges
szemeket vetett, mikor a sok födetlen fej kö-
zött meglátott egy darutollas süveget vala-
mi nyurga fiatalember fején.

Kevély Kereki mindössze csak mérges sze-
meket vetett, mikor a sok födetlen fej között
meglátott egy darutollas süveget valami nyurga
fiatalember fején.

*
Tudjuk, hogy készülnek munkatankönyvek,

amelyekben a szövegeken kívül helyet kapnak
feladatok is. Kell-e ezek mellé munkafüzet? 
Ha a fönt ismertetett feladattípusokat vesszük
alapul, bizony ezek nem férnének el, vagy igen
vastaggá, nehézzé tennék a tankönyveket. Így 
a jelenlegi munkatankönyvek többsége mellé is
készítenek feladatlapokat. De az sem jó megol-
dás, ha a tanulók írnak, rajzolnak tankönyveik-
be, mert így nem lehet továbbadni a következõ
évfolyamnak. Tudjuk, hogy a hivatalos állás-
pont szerint – a takarékosság és ingyenesség el-
érése érdekében – a tartós, több évig használ-
ható tankönyv a kívánatos. Ez kizárja 
a munkatankönyveket. A korszerû oktatás vi-
szont megkívánja a készségfejlesztést, a differen-
ciálást, az információ gyûjtésének lehetõségét,
ezért nélkülözhetetlen az értékes munkafüzet az
olvasó- és irodalomkönyvek kísérõjeként.
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ködés. A végrehajtandó feladatok sokfélesége
biztosítja, hogy mindenki belevihesse egyéni öt-
leteit, tevékenységét a közös játékba, munkába.
A tanár-diák viszonyban a partneri együttmûkö-
désre épít, amelyben mindenki tanulhat min-
denkitõl. 

A konkrét projekt megszervezésének
folyamata

Elõkészület a projekttéma kiválasztásához
– A gyermeki érdeklõdés számbavétele, a lehet-

séges projekttémák összegyûjtése.
– A projekttéma tevékenységekre bontása.
– A témával kapcsolatos már meglévõ tudás, az

eddigi tapasztalatok számbavétele. 
– Az információk gyûjtésének megtervezése. 
– Az egyes tevékenységekhez illõ produktumok

kiválasztása, választási és változtatási lehetõ-
ségek biztosítása. 

– Az egyes tevékenységek produktumainak köz-
zétételei (kiállítás rendezése, képeskönyv kiál-
lítása, faliújság, dramatikus játék, elõadás
stb.) és a meghívottak körének kiválasztása.

A projektoktatás szakaszai

A projektoktatás az alábbi jól elkülöníthetõ sza-
kaszokból áll:
– témaválasztás
– tervkészítés (célok és feladatok megfogalma-

zása)
– szervezés
– adatgyûjtés
– a téma feldolgozása
– a produktum összeállítása
– a projekt értékelése
– a produktum bemutatása, nyilvánossá tétele
– a projekt lezárását követõ tevékenységek

A projektmódszernek fontos tulajdonsága,
hogy komplex, vagyis az adott témát sok oldalról
kell körüljárni. Kialakítja a tudáselemek között 
a sokrétû kapcsolatot, azt a széleskörû hálózatot,
mely egy-egy ismeretet, készséget, képességet
sokféle helyzetben is elõhívhatóvá tesz. 

A projektmódszer alkalmazásának fõ motí-
vuma az, hogy a különbözõ kompetenciák, sze-
mélyiségvonások széles körét képes fejleszteni:
– Szocializáció, másokkal való együttmûködés

megtanulása.
– A világ komplex voltának tudatosulása.
– Különbözõ ismeretforrások megkeresése, a ka-

pott információk kezelése, adott szempont sze-
rinti válogatása és kritikus felhasználása
(internet, könyvtár, folyóiratok, TV, rádió stb.),
kritikai gondolkodás, értõ olvasás fejlõdése.

– Elõzetes tudás elemeinek felszínre hozása,
mozgósítása.

– Kreativitás, az alkotókedv fejlõdése.
– Kommunikációs kompetencia fejlõdése.
– Vitakultúra elsajátítása, mások véleményének

meghallgatása, tiszteletben tartása. 

A tanító szerepe
A projektmunka során megváltozik a tanító

szerepe is. Az irányítás helyett inkább az együtt-
mûködést elõsegítõ, az egyes munkafolyamatokat
koordináló és tanácsadói szerepkörök kerülnek
elõtérbe. Ez azt is jelenti, hogy a projektmunkát
segítõ, vagy abban részt vevõ tanító gyakran az
iskolai közegtõl eltérõ, a mindennapi élethez
hasonlatos szituációkban nyilvánul meg, így
legtöbbször a diákok partnerévé válik. Mind-
azonáltal rendkívüli szerepet nyer a tanító tuda-
tossága, munkaszervezõ képessége, mivel 
a projektmódszer nagyfokú szervezõkészséget,
lényeglátást és folyamatos szakmai fejlõdést kí-
ván meg. Nemcsak a diákokat kell összefognia,
de meg kell teremteni az egyes mûveltségi terü-
letek, mint például a környezeti nevelés, az in-
formációs és kommunikációs kultúra közötti
összhangot.

A projekt értékelése
A projektet értékelhetjük többféle módon:

beszélgetéssel, az élmények felidézésével, ami
segíti az élmények újra átélését, önértékeléssel,
egymás tevékenységeinek értékelésével. 
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Projekt hónapok a szegedi Arany 
János Általános Iskola  3. a osztályában 

Afoglalkoztatási tervben tíz témakört dolgoz-
tam ki a 2011–2012-es tanévre, – általá-

ban 4 hetes projektekben gondolkodtam.
Meggyõzõdésem, ha hosszabb ideig foglal-

kozunk egy témával, idõvel minden gyerek
kedvet kap, részt vesz valamilyen formában, és
minél sokrétûbb a kiválasztott téma feldolgozá-
sa, annál több területen fejlõdhetnek a képes-
ségek is.

A négy hetes idõtartam biztosítja, hogy ne
csak az aktív mag tevékenykedjen, hanem min-
den gyereknek legyen ideje neki tetszõ témát
választani.

A projekteket úgy állítottam össze, hogy 
a gyerekeknek legyen lehetõségük saját elképze-
léseiket is megvalósítani, sokat lehessen játszani,
írásos és tárgyi gyûjtõmunkát végezni, rajzolni,
alkotni, jókat beszélgetni. A témakörökbõl az el-

készült munkákat a termünkben folyamatosan
kiállítjuk majd, hogy mindenki láthassa, olvas-
hassa, észrevehesse, hogy „ilyet én is tudok!”.

Minden témakört egy csábító program, és
természetesen a látottak, hallottak értékelése zár.

A projekteket egy színes, kiegészíthetõ faliúj-
sággal indítom el, amelyen szerepel az aktuális
témakör, és az általam összeállított elképzelés.

Minden projekt egy gondolatébresztõ kér-
déssel, felhívással indul.

A tanulók a kijelölt feladatokat szabad válasz-
tás alapján 6–8 fõs csoportokban dolgozzák fel.

Egy témát legfeljebb 2 csoport dolgozhat fel.
Átgondoljuk csoportonként az eszköz, és

anyagszükségletet, hogy milyen anyagokat, esz-
közöket tudunk az iskolában biztosítani, és mi
az, amit a gyerekeknek kell beszerezni.

A csoporttagok felosztják egymás között 
a feladatokat, megbeszéljük, hogy mihez kérnek
segítséget, és amivel elkészültek, milyen formá-
ban teszik közzé.
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1. csoport 2. csoport 3. csoport 4. csoport

Téma: Az iskola
valaha

Téma: Ismerkedés a
népi díszítõmûvészettel

Téma: A népi
tárgyalkotás

Téma: A régi idõk jeles
eseményei

Feladat: A beleélõ
képesség fejlesztése

Feladat: Ismeretszerzés
a magyar nép tárgyi
hagyatékáról és szelle-
mi hagyományairól

Feladat: Ismeretszer-
zés a magyar nép
tárgyi hagyatékáról
és szellemi hagyo-
mányairól

Feladat: Ismeretszerzés a
magyar nép tárgyi
hagyatékáról és szellemi
hagyományairól

Módszer: felolvasás

Móra F.: Hogyan
tanultam meg írni?
Kosztolányi D.:
Novák tanár úr 
(részlet az
Aranysárkányból)
Gárdonyi G.: Az
ember nem az
ábécénél kezdõdik
(részlet)

Népi gyermekjátékok
tanulása:

Módszer: 
felolvasás Zene-ének
Móra F.: A ködmön

Népi altatódalok
hallgatása

Nád a házam teteje c.
népdal megtanulása és
eljátszása

Módszer:
beszélgetés

Móra F.: 
A körtemuzsika

Életre szóló iskola c.
kisfilm megtekintése
az iskola
könyvtárában

Népi csúfolódók
megismerése,
eljátszása

Módszer: gyûjtõmunka 
(vásári kikiáltások,
vevõcsalogatók),
meseolvasás

Gárdonyi G.: A komédiás
disznó
(vásárok világa)
Vásári versek bemutatása
Weöres S.: A vásár
Ágh István: Az alku
Közmondások értelmezése:
Itt nincs alku, szabott ár. 
Könnyû a rossz lóért az alku. 
Csatkai Endre: Cégérek

A régi idõk világa c. projekt terve
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A nagyapáink játékai c. projekt iskolai
bemutatójának terve
Helyszín: könyvtár

Idõpont: 2011. dec. 7., 13.45

Gyerekek! Mit szólnátok, ha holnap reggelre
eltûnnének a legkedvesebb játékaitok?

Nem lenne többé legó, bakugan és a többiek?
Én biztos vagyok benne, hogy feltalálnátok ma-
gatokat nélkülük is, hiszen régen sem voltak
ilyen furfangos kütyük.

Nem kell sokat visszarepülni az idõben, már
száz évvel ezelõtt is másféle játékokkal töltötték
idejüket az akkori gyerekek.

Nem is oly rég még nem óriási gyárakban
készültek a játszóeszközök, de a szegény sorsú
gyerekek szüleinek nem is jutott volna csodaau-
tókra vagy göndör fürtû babákra. 

Az õ játékaikat általában az idõsebbek, 
a nagyszülõk vagy a dédszülõk készítették el.

Amikor még a játékboltok nem voltak dugig
mindenféle csúcsszuper, színes, csilli-villi játék-
kal, sõt valószínûleg játékboltok sem voltak, 
a gyerekek a saját ötleteikre hagyatkozva találtak
maguknak játékszereket. Milyen nagy élmény le-
hetett, mikor az elszáradt, levágott kukoricaszá-
rakra pattanva nyargaltak kint a földeken!

Höcögtetõk, lovagoltatók

Có, fel! – Có, fel a lóra,
Induljunk már Makóra!
Szénát, zabot a lónak,
Abrakot a csikónak!

Gyí, paci, paripa,
Nem messze van Kanizsa!
Odaérünk délre,
Libapecsenyére!

Gyí! Gyí, lovam, Brassóba,
Mit veszünk a vásárba?
Egeret, bogarat,
Mindenféle madarat.

Gyi te, gyi te hopp, 
megy a paci kopp, 
kopp, kopp,kopp, 
nagyot ugrik, hopp.

Így lovagolnak a hölgyek, 
Az urak gyorsabban mennek, 
A parasztok így döcögnek, 
A huszárok így repülnek 
pam-para-pam-para-pam-pam-pam. 

Így lovagolnak a huszárok,
Táncol alattuk a paripájok,
Hipp-hipp-hipp, hopp-hopp-hopp,
Nincsen ennél jobb-jobb-jobb!

Régen, mikor a hosszú téli estéken a felnõt-
tek összegyûltek kukoricát fosztani, a gyerekek 
a meleg kemence mellett a kukoricacsövet taka-
ró levelekbõl, azaz csuhéból babákat, állatokat
készítettek játéknak. 

A csuhélevelek viszonylag  könnyen festhe-
tõk. Növényi festõlevekkel szép, finom árnyala-
tok hozhatók létre.

MOZAIK KIADÓ 25

2012. február CSENGÕSZÓ

Szõlõpásztor, Kerek a
káposzta, Fuss a
házba, Sótörés,
Labdaütögetés

Szólások értelmezése:
Jó bornak nem kell cégér. 
Cégéres tolvaj. 
Én elmentem a vásárba fél
pénzzel c. dal eléneklése, ill.
a körjáték eljátszása.

Produktum:
Füzetborító
hajtogatása és
díszítése háztartási
csomagolópapírból

Produktum: Bölcsõ
készítése
gyufásdobozból. A
támla kidíszítése népi
motívumokkal

Produktum:
Rongybaba
készítése

Produktum: Cégér készítése

Záró program: Kiállítás rendezése az elkészült Produktumokból.
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A bodza bogyóját törjük össze, majd áztas-
suk vízbe. Néhány óráig hagyjuk állni, így szép
lilás, bordós színt kapunk. Ha citromlevet csava-
runk bele, lilás rózsaszínre világosodik. A vörös-
hagyma héjával barnára, a nyers dióburokkal
zöldre festhetünk. A színes levelekbõl csodaszép
mellény, kötény varázsolható a babákra.

A kukoricát szeptember végén törik, amikor
a növény megszárad és megsárgul. A kukoricá-
nak szinte minden részébõl készíthetõ játék. 
A lemorzsolt csutkából a gyerekek házat, ólat,
kutat építettek.    

A csuhé a tehenek téli takarmánya volt, 
a gyerekek számára viszont remek anyag a játék
elkészítéséhez. A játékkincs egy részét az idõ-
sebb generáció adta át, mégpedig ugyanúgy,
ahogy valamikor õ is tanulta.

„Ha fénylik a gyertyaszentelõ, az íziket
szedd elõ.” – mondták február 2-án, de õk elõ-
szedték már korábban is, kiválogatták a játék-
nak legalkalmasabb vastagabb és vékonyabb
fényes, ép szárakat, amelyeket aztán megszárí-
tottak és vígan faragtak.

Az ízikjáték készítésekor az anyagokat hosz-
szabb-rövidebb darabokra vágjuk. A külsejébõl
hosszanti irányban vékony lapokat hasítunk. 
A darabokat ezek a hasítékok kötik össze, ezek
adják az állatok végtagjait. A kés hegyével lyu-
kat kell szúrni a szárba egyenes vagy ferde
irányban, végül összeállítjuk a kívánt állatot.

A nádi hegedû készítéséhez két szárdarab
szükséges: egyikbõl készül a hegedûtest, másik-
ból a vonó. Mindkét darabnak úgy alakították ki
az egyik felét, hogy a vonó, ill. a hegedû húrjai
megmaradjanak. A húrokat pecekkel feszítik ki. 

Pörgettyû – repülõ propeller

A pörgettyû ugyanazon az elven mûködik,
mint a valódi repülõgépek propellere.

Két részbõl áll, a propellerbõl és a tengely-
bõl. Lényege, hogy a gyerek megpörgesse és el-
eressze, ekkor a játék kirepül a kezébõl, és las-
san leesik a föld felé.

A propeller röptetéséhez rakjuk össze tenye-
rünket, mint ha imádkoznánk, vagy tapsolásra
készülnénk. Csúsztassuk a jobb kezünket elõre,

a bal kezünket pedig hátra és ekkor a propeller
kirepül a kezünkbõl. Minél erõsebben pörgetjük
meg, annál magasabbra repül.

Rongybaba készítés

Az egyik legkedveltebb játékot, a babát leg-
többször az édesanyák otthon készítették gyer-
mekeiknek. Késõbb a növendék lányok az ott-
hon található hulladék rongyokból maguk is
összeállítottak babákat.

Kassák Lajos: Mese a rongybabáról

Volt nekem egy nagy babám,
rongyból varrta a mamám.
Két gyöngyszeme merengõ,
fején pettyes keszkenõ.
Szája arany fonálból,
velem eszik egy tálból.
Õ az õrzõ angyalom,
röpül is, ha akarom.
Ilyet te még nem láttál,
csodább minden csodánál.
Ha kíváncsi vagy nagyon,
benézhetsz az ablakon.

A délutáni napközis foglalkozásokon és 
a technikaórákon sokféle babát készítettünk:
puha rongyokból, régi csipkefüggönyökbõl pó-
lyás babát, pörgõ szoknyás nagylányt és kendõs
nagyanyót. A fehér és színes anyagokat nem
kellett varrni, kötözgetéssel nyertük el a baba
végleges formáját. A pólyásokat dióhéj és gyu-
fásdoboz bölcsõbe fektettük, amit mi magunk
díszítettünk ki népi motívumokkal. 

Ezekkel sokféleképpen el lehet játszani: a ki-
csiket ringatni, altatni, a lányokat férjhez adni,
de perlekedhetnek, kényeskedhetnek is.

Károlyi Amy: Rongybaba

Egyenes a fakanál, hajfonata sárga,
hatvanhat szoknyába jár a kis fakanálka.

Nyakába sok kaláris, fején hosszú fátyol,
férjhez megy még az idén másik fakanálhoz.
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Altatók

Csicsíja, babája, 
Alszik a kislányka. 

Tente, baba, tente, 
Itt van már, este,
A szemedet hunyd le, 
Tente, baba, tente. 

Tente, baba, tente,
Este van már, este 
Tente, baba, aludjál, 
Anyukáról álmodjál.

Este van már alkonyul,
Nyuszi füle lekonyul,
Dorombol a kiscica,
Aludj te is kisbaba.

Bubúja babácska,
esti csillag ragyog,
aludj már, aludj már,
én is álmos vagyok.

Tente, tente, kis halacska,
ringatlak, légy nagyobbacska!
Tente, tente, kismadár,
elringatlak, szundikálj!
Tente, anyám szentje,
anyám kicsi kincse.
Elringatlak, pihenjél,
mire fölkelsz, nagy legyél!

Elõdeink természetes játékai elkísérnek min-
ket, hiszen ugyan mire is cserélnénk le a körjá-
tékokat vagy a fakocsit?! 

Ha a nap végén marad idõnk, érdemes 
a természetben talált alapanyagokból barká-
csolni, mert ezek egyediek lesznek, amit nem
lelhetnek fel a gyermekek más valaki polcán.

Csak venni kell a fáradtságot és meg kell is-
merni ezeket a játékokat.

Mert játékot készíteni jó, erre elõbb-utóbb
rájön az, aki belekóstol. 

Ha ötletre lenne szükségetek, vessetek egy
pillantást a kiállítás-polcra, amit saját munká-
inkkal rendeztünk be!

MOZAIK KIADÓ 27

2012. február CSENGÕSZÓ

Takács Gábor

Dobókockák a matematikaórákon

Atanulók problémamegoldó gondolko-
dásra való neveléséhez felhasználható
tárgyak nemcsak az általánosan használt

munkaeszközök közül kerülhetnek ki. Ezek körét
lényegében a rendelkezésre álló tárgyi feltételek
mellett alapvetõen a pedagógus felkészültsége,
személyisége határozza meg. A gyermekek köz-
vetlen környezetében található tárgyak szinte ki-
vétel nélkül alkalmasak arra, hogy szemlélet
vagy manipuláció útján a gyermekek matemati-
kai ismeretszerzõ és -alkalmazó tevékenységé-
nek forrásai legyenek.

A klasszikus valószínûségszámítás olyan ese-
mények vizsgálatával foglalkozik, amelyek
egyenlõen valószínû elemi eseményekbõl tevõd-

nek össze. Például két kockával dobva a pontok
összege többféle módon lehet 8 (2+6, 3+5,
4+4, 5+3, 6+2), mint 5 (1+4, 2+3, 3+2,
4+1), ezért annak valószínûsége, hogy ez az
összeg 8 lesz, nagyobb, mint annak a valószínû-
sége, hogy ez az összeg 5 lesz. Viszont általános
iskolában nem is feladatunk „valószínûségszá-
mítást” tanítani, csak a valószínûségi gondolko-
dásmód megalapozására szükséges ügyelnünk.

A gyakorlati alkalmazás szempontjából (az
elvileg azonos esélyt biztosító szerencsejátékok
vizsgálatától eltekintve – ami nyilván sem okta-
tási, sem nevelési céljaink között nem szerepel)
azok az igazán fontos valószínûségi problémák,
amelyeknél nem tételezhetünk fel egyenlõen
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valószínû elemi eseményeket. Ezért célszerû 
a statisztikus – a relatív gyakoriság kísérlettel tör-
ténõ megállapításán alapuló – valószínûség-fo-
galmat erõsíteni. Nyilván egyenlõen valószínû
elemi események vizsgálatára alapozva egysze-
rûbb kialakítani a fogalmat (pénzfeldobás, go-
lyóhúzás, kockadobás stb.), de el kell jutnunk
addig a szintig, amikor az elemi események
nem egyenlõen valószínûek, azaz foglalkoznunk
kell megfigyelés, kísérlet, statisztikai adatgyûjtés
eredményeinek vizsgálatával is. A „kísérlet” ki-
fejezést tág értelemben használjuk, a történése-
ket is kísérletnek nevezzük. Nem ragaszkodunk
ahhoz, hogy a feltételeket mi szabjuk meg, sõt
még akkor sem fontos az összes feltétel figye-
lembevétele, ha ismerjük vagy ismerhetnénk
valamennyit. Ez a feltétele annak, hogy tanítvá-
nyaink meggyõzõdésévé váljon az a tény, hogy
tömegjelenségek esetén van érvényes törvény-
szerûség a véletlen események bekövetkeztére. 

A világ jelenségeinek anyagi oka(i) vannak.
A jelenségekben mutatkozó szabályszerûséget,
ok-okozati összefüggéseket nevezzük természet-
törvényeknek. Ezeknek a törvényeknek a feltá-
rása rendkívüli jelentõségû, más eseményekre
vonatkozó ismereteink alapján. Ennek ellenére
az elõreláthatóságot nem szabad az okság fogal-
mával azonosítani, mert számtalan bonyolult je-
lenség vizsgálatánál nincs lehetõség olyan fokú
elõrelátásra, mint például a mechanikában. 
De hibás az okság azonosítása az elõrelátható-
sággal azért is, mert elõreláthatóság okság nél-
kül is lehetséges. A modern tudomány fejlõdése
során kiderült, hogy az elõrelátások teljessége és
pontossága rendkívül sok körülménytõl függ.
Ezért a statisztikus törvényekkel esetenként lé-
nyegesen magasabb fokú elõreláthatóság bizto-
sítható, mint oksági törvények alkalmazásával.

A dobókockák használata játékokhoz kötõ-
dik. A játéknak komoly szerepe van a gyermeki
személyiség fejlõdésében. A tanulást nem lehet
helyettesíteni játékkal, segíteni viszont igen. Kis-
iskolás életkorban a játékos tanulás fontos mo-
tivációs lehetõség. A játékszenvedély az emberi-
ség történetével egyidõs. Szerencsejátéknál

méltányos elvárás, hogy mindegyik elemi ese-
mény azonos valószínûséggel forduljon elõ.
Pénzérmék feldobásakor az érmék két-két lapja
szerint lehet különbséget tenni, míg gurítással
végzõdõ dobás esetén nyilván csak szabályos
poliéder felel meg, mert csak az ilyen test bizto-
sítja, hogy dobáskor valamennyi oldal egyfor-
ma valószínûséggel kerüljön felfelé. Öt szabá-
lyos test közül a tetraéder és az oktaéder gurul 
a legnehezebben, a kocka (hexaéder) már job-
ban gurul, a dodekaéder és az ikozaéder pedig
már annyira „gömbölyû”, hogy majdnem olyan
könnyen gurul, mint a gömb.

Az öt szabályos test közül a kocka azért kü-
lönösen alkalmas, mert egyrészt ezt lehet a leg-
egyszerûbben elõállítani, másrészt viszonylag –
legalábbis a tetraéderhez és az oktaéderhez vi-
szonyítva – elég könnyen gurul. A kocka hat
lapjára az elsõ hat természetes számnak megfe-
lelõ mennyiségû pontot szoktak rakni. Szabá-
lyos pontozásúnak azokat a kockákat tekintjük,
amelyeknek a szemközti lapjain található pon-
tok összege éppen hét (7=1+6=2+5=3+4).

A „hetes szabály” betartásával kétféleképpen
helyezkedhetnek el a pontok a kockán. Az egyik
elrendezés a másiknak ciklikus permutációja.

Tegyük a kockát az egyes ponttal felfelé az
asztalra. Ekkor a kettes és a hármas pont oldallap-
ra kerül – felülnézetben vagy az óramutató járásá-
val egyezõ irányban követik egymást (balsodrá-
sú), vagy az ellenkezõ irányban (jobbsodrású).
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tetraéder oktaéder   

dodekaéder ikozaéder

hexaéder
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Balsodrású:

Jobbsodrású:

Ha ezt a három pontcsoportot elhelyeztük 
a kockán, a többi három elhelyezését már egy-
értelmûen meghatároztuk.

Annak a szabálynak a felhasználásával,
hogy a szabályos pontozású dobókockák szem-
közti lapjain levõ pontok összege mindig hét,
megoldható feladatok:

a) Három kockát egymásra helyezve, a legfelsõ
lapon látható pontok számából állapítsuk meg,
hogy hány pont van a vízszintes helyzetû elta-
kart lapokon együttvéve!

Három szemközti lappáron összesen három-
szor hét pont található, ezért például a legfelsõ
lapon 4 pont látható, akkor a kérdezett összeg:

3x7 – 4 = 21 – 4 = 17.

b) Négy kockát egymásra helyezve, a legfelsõ
lapon látható pontok számából állapítsuk meg,
hogy hány pont van a vízszintes helyzetû elta-
kart lapon együttvéve!

Négy szemközti lappáron összesen négyszer
hét pont található, ezért ha például a legfelsõ la-
pon 2 pont látható, akkor a kérdezett összeg:

4x7 – 2 = 28 – 2 = 26.
Alsó tagozaton a dobókockákat valószínûségi

kísérletek végzésén kívül is (sõt) használhatjuk.

Különbözõ halmazok képzésekor, vizsgálatakor:
– állításokhoz halmazok képzése (mindegyik

kockán 3 pont van felül, a kockákon páros
számú pont van felül, valamennyi kockán kü-
lönbözõ számú pont van felül stb.),

– kiegészítõ halmazok (kockák színe szerint,
felül levõ pontok száma szerint): állítások vizs-
gálatakor,

– barkochba.

Alacsony számkörben végzendõ összeadási,
pótlási feladatoknál,
– számlálások,
– relációs játékok (Ki dobott nagyobbat?).
– több tag összege (kettõnél több tag, tagok fel-

cserélhetõsége).
– hiányos összeadás (Mennyit kell másodikra

dobnunk, hogy az összeg 10 legyen? Hány pont
van a kockának az asztalon fekvõ lapján? stb.).

Kombinatorikai problémák vizsgálatakor: 
– lehetséges esetek kirakása; 
– különbözõ változatok számbavétele.
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[2]Takács Gábor: Gondolkodás a bizonytalanról
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nálat az alapfokú matematika tanításában.
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Bevezetõ

Az eddigi szakmai tapasztalataim alapján
mindenképpen megállapíthatom – eb-
ben a kollégáim is megerõsítettek –,

hogy az iskolába lépõ gyerekek egyre többen
nyelvi és beszédhibával, idõnként bizonytalan
beszédmegértéssel küzdenek, kis és fejletlen
szókinccsel rendelkeznek, ami negatívan hat ol-
vasás és íráselsajátításukra. 

A tervem alanya egy olyan második osztály
félévénél járó kislány, akinek nincsenek beszéd-
hibái, jól olvas. Mégis problémája van a szöveg-
értés területén, s rossz eredményeket is produkál.

Bár elõzetes vizsgálatokat nem végeztem, de
az elsõ foglalkozásomnak a célja egyértelmûen
a gyermek képességeinek a felmérésére irá-

nyult, különösen azokat a területeket figyelem-
be véve, amelyek a szakirodalmak szerint a szö-
vegértésért felelõsek. Ekkor megállapítottam 
a következõ hiányosságokat: a kislánynak prob-
lémája van a szövegértéssel hallott és olvasott
szövegnél egyaránt, gyakran a szóértelmezése is
bizonytalan. Ezzel összefüggésben volt az a má-
sik megállapítás: a gyermek kevés szókinccsel
rendelkezik, és fogalmazásai is nagyon egysze-
rûek, sablonosak, kevés kreativitás van bennük. 

Tanulmányaimat átnézve és egy kis in-
formációgyûjtést (szakirodalmakban, inter-
neten, kollégáktól) követõen hozzá is kezdtem 
a kislány fejlesztéséhez. Ennek a fejlesztõmun-
kának egy részletét, egy foglalkozás tervét
mutatom be.
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Szabó Ágnes

Egy beszéd- és szövegértést fejlesztõ
foglalkozás terve

Fejlesztési terv
Fejlesztési területek: beszédértés, szövegértés

I. hónap
1. foglalkozás

Feladatok Fejlesztendõ területek

Fõ feladat: 
A gyermek képességeinek felmérése.

Felmérendõ területek:
– Beszédértés (szó, mondat, szöveg szintjén), szókincs
– Olvasási képesség
– Olvasott szöveg értése (szó, mondat, szöveg szintjén)
– Fogalmazási képességek (mondat, szöveg szintjén)

1. feladat
Ismerkedõ beszélgetés:
– Mesélj magadról egy kicsit!
– Mi a kedvenc játékod?
– Mit szeretsz az iskolában?
- Kik a barátaid és mit szoktatok játszani?
- Hogy érezted ma magad az iskolában? stb.

– Beszédértés felmérése 
– Fogalmazási képességek megfigyelése
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Feladatok Fejlesztendõ területek

2. feladat
Szólánc játék:
– Mondok egy szót, és neked az utolsó hangjával

mondanod kell egy másik szót, majd annak az utolsó
hangjával én mondok, és így tovább.

– Csak gyümölcsöket / állatokat / fiú- és lányneveket
lehet mondani.

– Hangfelismerés
– Szókincs felmérése és fejlesztése

3. feladat
Szavakból mondatalkotás:
– A borítékban szavak vannak. Kihúzol egy szót, felol-

vasod, és mondanod kell vele egy mondatot.
– Most már mindig két szót kell húznod, és azokkal kell

mondatot mondani.
(Majd hárommal, néggyel.)

– Olvasási képességek felmérése (szóol-
vasás)

– Olvasott szavak megértése
– Fogalmazási képességek fejlesztése –

mondatalkotás 

4. feladat
Mesefeldolgozás
– Felolvasok neked egy rövid mesét. Kövesd a szöveget

te is a szemeddel! 
…
– Mirõl szólt a mese? Foglald össze pár mondatban!
…
Kérdések

– Hallott szöveg megértésének felmérése
(beszédértés, szövegértés)

– Fogalmazási képességek felmérése, fej-
lesztése 

III. hónap 
4. foglalkozás

Feladatok Fejlesztendõ területek

Fõ feladat:
Fogalmazási és szövegértési képességek fejlesztése.

Fejlesztendõ területek:
– Szókincsfejlesztés
– Fogalmazási képességek fejlesztése
– Szövegértés fejlesztése

1. feladat
Beszélgetés:
– Mi történt ma az iskolában? stb.

– Fogalmazási képességek fejlesztése

2. feladat
Szóalkotás betûkbõl – Mondatalkotás
– A borítékban betûk vannak. Kihúzol egyet, és

mondasz egy szót, ami azzal a betûvel kezdõdik.
Majd a szóval egy egész mondatot megfogalmazol.

– Két betût kell húznod, és a kitalált szóban mind a két
betûnek benne kell lennie, majd utána most is egy
egész mondatot kell mondanod. (Majd 3, 4 betûvel.)

– Fogalmazási képességek fejlesztése
– Szókincsfejlesztés
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Összegzés

Aszövegértés fejlesztését leginkább a fogal-
mazási képesség fejlesztésével párhuzamo-

san erõsítettem. Mindig elõször saját magának
kellett alkotnia, majd utána értelmezni egy is-
meretlen szöveget. (Úgy vettem észre, hogy ná-
la ez a helyes megoldás.) Természetesen igye-
keztem odafigyelni a betû-szó-mondat-szöveg
egymásra épülésére és a fokozatosságra.

Bár ebben a tervemben csak finommo-
torikai fejlesztés van, az elsõ foglalkozások alkal-
mával még gyakran kötöttem össze a fejlesztést
nagymozgásos fejlesztéssel, figyelemfejlesztés-
sel. Memóriafejlesztõ gyakorlatokat is sokszor
alkalmaztam.

Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy a vissza-
jelzések alapján a gyermek beszédmegértése,
szövegértése és fogalmazási képessége sokat
fejlõdött.
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Feladatok Fejlesztendõ területek

3. feladat
Szógyûjtés, mondatok alkotása képrõl
– Mutatok egy képet, milyen szavak jutnak róla eszedbe?
– Mondj mondatokat azokkal a szavakkal, amiket az elõbb felsoroltál!

– Fogalmazási képességek
fejlesztése

– Szókincsfejlesztés

4. feladat
Mondatok befejezése (hangulatokkal, érzelmekkel)
– A kék borítékban mondatok vannak, amik nincsenek

befejezve. Ezeket neked kell majd befejezned. A piros
borítékban hangulatok, érzelmek vannak, ebbõl is húznod kell,
és e szerint kell befejezned a mondatot. Például a mondat: 
„A törpe elment az erdõbe málnát szedni…” és hozzá a piros
borítékból: „vidáman” vagy „szomorúan” stb.

– Olvasás fejlesztése
– Fogalmazási képességek

fejlesztése
– Nyelvi kreativitás fejlesztése

5. feladat
Történetalkotás felváltva
– Megkértek minket Meseország lakói, hogy írjunk nekik egy mesét.

Csak a címét adták meg, a történetet nekünk kell kitalálni. A címünk
az lesz, hogy: „Tornyos mese”. Én mondok egy mondatot, aztán te
mondasz egyet, majd megint én, és megint te. A lényeg, hogy kap-
csolódjanak egymáshoz és egy kis történet kerekedjen ki belõle.

– Fogalmazási képességek
(szövegalkotás)

– Szociális képességek

6. feladat
Szerepcsere
– Képzeld, ezt a történetet már megírta valaki. Kíváncsi vagy rá,

hogy szól az eredeti?... De most olyat játszunk, hogy te leszel a
tanító néni, én meg a diák. Ha akarod, felolvasod nekem, de
felszólíthatsz rá, hogy én tegyem. Majd a végén, ahogy én is
szoktam, kérdéseket kell feltenned!

(– Olvasási képességek – ha õ
olvas)
– Szövegértés
– Fogalmazási képességek –

kérdések feltevése

7. feladat
Írás a hátra
– Most írni fogunk egymás hátára mutatóujjal. Betûnként fogunk

írni, tehát én írok egy betût, te mondod melyik az, ha jó, akkor
írom tovább, ha nem, akkor szólok, és újra leírom. A végén egy
olyan szónak lesz, amely a mesénkkel kapcsolatos.

Utána te írsz majd az én hátamra.

– Finommotorika
– Betûfelismerés
– Szókincs
– Memóriafejlesztés
– Helyesírásfejlesztés
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Képeskönyv és kritika

ATéli mese címû képeskönyv  leginkább
figyelemre méltó esztétikai értékét az ad-
ja, hogy benne az illusztrációk mennyisé-

gi és minõségi szempontból is épp úgy alakítják
a történetet, ahogy ezt a nyelvi médium teszi. 
A Téli mese tehát – és ezt mindjárt az elején
hangsúlyoznunk kell – mediálisan kettõs alko-
tás, amelyhez hasonlókkal a hazai kritika mos-
tohán bánik, mégpedig kétszeresen is . Egyrész-
rõl ezt a könyvtípust kizárólag gyerekkönyvnek
minõsíti, és nem vesz tudomást a jelentése ré-
tegzettségérõl akkor sem, ha erre jó oka lenne
(gyerekkönyvekrõl kritikát csak a gyermekiro-
dalomra szakosodott irodalmárok írnak, és csak
az erre specializálódott szaklapok közölnek),
másrészrõl a képeskönyvet mediális összetettsé-
ge miatt diszciplinárisan kvázi besorolhatatlan-
nak, így (mind az irodalmi, mind a mûvészeti
kritika) a maga számára problémásnak, érdek-
telennek címkézi és eleve elutasítja.

Számításba véve az anomáliát, talán nem
felesleges emlékeztetnünk a teória-történetnek
azokra a fordulópontjaira, amikor bizonyos kér-
dések éppen egy korábban felfedezetlen, illetve

mellõzött mûfajhoz, a meséhez kapcsolódva
kontextualizálódtak újra. Bizonyíték erre Propp-
nak a varázsmesék morfológiai leírását, az õs-
formák transzformációit bemutató munkája,
Bettelheimnek a freudi koncepción alapuló me-
se-interpretációi vagy Kibédi Varga Áronnak az
illusztrációk narratív teljesítménye és a képi je-
lentésképzés szempontjából fontos, A Kis Her-
ceg önillusztrációiról szóló tanulmánya.2 Úgy
véljük, a harmadik évezred elején a mese mint
az ismétlõdések (szinkron és diakron szempont-
ból egyaránt) speciális struktúrája, a vele
együttmûködõ, a diszkurzivitása miatt szintúgy
speciális interpretációs szempontokat kínáló il-
lusztrációval együtt új perspektívákat nyithatna
a hazai teória elõtt is, és új kérdéseket indukál-
hatna a kritikai gyakorlatban.

Lázár Zsófia és Faltisz Alexandra Téli meséje
minden esetre inspirál a következõ, a nemzetközi
szöveg-kép kutatásokban aktuális kérdések kör-
vonalazására. Milyen „interakciós spektrum” jel-
lemez egy képeskönyvet, milyen „intrikáló dina-
mika” (Maria Nikolajeva-Carole Scott) határozza
meg a grafikák és a szövegegész kapcsolatát?
Megvalósul-e a metalepszis, azaz eltörlõdik-e 
a mese és az akvarellek közti határ, amely „elvá-

KUTATÁSOK TÜKRÉBEN
Dr. Varga Emõke

Egy képeskönyv konfigurációi
Lázár Zsófia – Faltisz Alexandra: Téli mese1

1 A tanulmány a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Tudományos Pályázata
támogatásával készült.

2 Vlagyimir Jakovlevics Propp: A mese morfológiája. Bp.: Gondolat Kiadó, 1975. Bruno Bettelheim: A mese
bûvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Gondolat Kiadó, Budapest, 1985. Kibédi Varga Áron: Szöveg és il-
lusztráció: A „Kis Herceg” ürügyén. In.: Szavak, világok: Esszék, tanulmányok. (szerk.: Csordás Dávid), Pécs:
Jelenkor, 1998. 152–160.
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laszt két világot, vagyis azt, ami elmesélte ezt a vilá-
got attól, ahol azt elmesélték” (Jan Baetens)? Fel-
fogható-e a képeskönyv illusztráció-sorozata úgy,
mint „valódi alternatív írás” (Rémy d'Almeida)?3

Belépés a tradícióba: 
történet és beszédmód

Aki megpróbálta már egy gyermek kérésére
megformálni a maga téli meséjét – nevez-

zük most így azokat az advent tájékán születõ
'fejmeséket', melyeknek a „megrendelés” szerint
hóról, fenyõrõl, Télapóról stb. kell szólnia –, jól
tudja, mit is jelentenek a gyakorlatban a követke-
zõ teoretikus kérdések: a tradícióba való belépés
aktusa, az intertextuális univerzum telített szöveg-
világa, a megelõzöttség tapasztalata. A téli mese
témájú történetek ugyanis tárgyi szempontból re-
latíve kötöttek (a Mikulás/Télapó mesei funkciói
és külsõ-belsõ tulajdonságai meghatározottak, 
a megajándékozott mindig gyermek, a cselekvés
idejének a télhez kell kötõdnie stb.), a mesélõ
mégis a fabula-variációk sokaságával szembesül,
sõt azzal a nyilvánvaló ténnyel is, hogy a Télapó-
történetek valóságszínlelése és szövegszerûsége
közti határok folytonosan mozognak. Elég ehe-
lyütt a kezdeteket és a napjaink multimediális al-
kotásait jellemzõ poétikai kódok közti különbsé-
gekre csak utalnunk, említést téve arról a kép- és
szöveghagyományról, mely a Legenda Aurea
Szent Miklós-alakjának cselekedetei köré szerve-
zõdõ stilizált szövegvilágtól az ezredforduló film-
iparának paródiájáig (Télapu 1., 2.) vagy a mese
és az allegorikus-szimbolikus példázatmondás
kánonját, az esztétikai, a morális kategóriákat fe-
lülíró animációs kép- és szövegvilágig (például
Karácsonyi lidércnyomás) terjed. 

Lázár Zsófia meséje funkcionális szempont-
ból a Télapó-történeteket más mesetípusok (az

okos lányról, a legkisebb fiúról szóló mesék) ele-
meivel kontaminálja, és rokonságot mutat a tél-
ünnepekrõl szóló mûmesékkel is. A történet lé-
nyege a következõ. Antares, Sarkcsillagváros
fõpolgármestere, a gyermek Bellatrix hercegnõ-
vel együtt (aki találkozásukkor éppen havasi-
gyopárt és gombát szed a hegyekben) terveli ki,
hogyan lehetne a várost egyetlen nap alatt fel-
készíteni Hóapó fogadására. Az elsõdleges aka-
dályt a szûk városkapu jelenti, amelyet valami-
kor azért építtetett át Aldebaran király, hogy ne
juthasson a városba a gonosz Baten Kaitos. 
A haramia fölkutatását, akirõl kiderül, hogy 
a Nagy Kozmikus Végrehajtó alkalmazásában
áll, Arcturus fõminiszter segíti. Minden készen
van, Hóapó azonban nem szánon, hanem ejtõ-
ernyõvel érkezik, és balszerencséjére a fõtér szö-
kõkútjába pottyan. Másnap, az ajándékosztás
után az Örökzöld Fenyõk Napsütötte Szigetére
távozik. Idõközben szintén a déltengeri szigetek-
rõl megérkezik Baten Kaitos levele is, melybõl 
a város lakói megtudhatják: 175 évig nem fe-
nyegeti õket veszély. A sok izgalomba belefá-
radva Arcturus és Antares végül megállapod-
nak, hogy a következõ évtõl a „város önerõbõl
fog Hóapót biztosítani a gyerekeknek”. 

Talán ennyibõl is érzékelhetõ, bár a Téli me-
se a proppi definíciónak megfelelõen, strukturá-
lis szempontból a károkozástól vagy hiánytól
(Baten Kaitos fenyegetése illetve szûk városka-
pu) a különféle közbeesõ funkciókon keresztül 
a megoldás értékû funkcióig („önerõbõl biztosí-
tott” Hóapó) építkezik, valójában ‘fölsüléseket’
és funkcióvesztéseket rejt a mesei szerkezetbe,
amitõl a történet nemcsak humoros, de fino-
man ironikus és deheroizáló is lesz. A népme-
sékbõl ismert szimbólumoknak nem annyira 
a felhasználásával illetve alterálásával, mint in-
kább ezeknek a beszédmódban gyökerezõ kifor-
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3 Maria Nikolajeva-Carole Scott: The Dynamics of Picturebook Communication. In.: Children's Litterature in
Education. 2000. Vol. 31. No. 4. 225–239.; Jan Baetens: Un dessinateur qui pense. A propos de Martin tom
Dieck. In.: http://millennium.arts.kuleuven.ac.be/narra.../preview_art_1.cfm?article_ID=93&kind= (Image
[&] Narrative: Online Magazine of the visual narrative) [2009. szeptember 25.]; Amakoé Jean-Rémy
d'Almeida: De l'illustration du texte pour enfants au texte de l'illustration: analyse, enquete et perspectives.
In.:www.lde.auf.org/article.php3?id_article=91 [2009. szeptember 25.]
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dításai révén valósítja meg az õsi mesei progra-
mot: ‘a történet szóljon mindenkihez!’ A lénye-
gében lineárisan elõrehaladó fabulától (mint je-
lölttõl), melyet akár egy hároméves gyerek is
kényelmesen tud követni, a történetmondás, 
a beszédmód (a jelölõ) ugyanis eltávolodik, va-
gyis a mese a legelsõ pillanattól fogva a mesélõ
felnõttre mint befogadóra is apellál. Ugyanígy 
a szavak közé ékelõdõ, a könyvtükör szempont-
jából domináns módon szervezõdõ illusztrációk
– szintúgy mint a szöveg – a legkisebb gyerektõl
a felnõttig mindenki számára élvezhetõvé/érthe-
tõvé, élménnyé teszik saját szimulációs játékukat.
Miközben tehát a szöveg-kép-együttmûködés fe-
ledtetni próbálja velünk, hogy a történet elvileg
csak értelmezett alakban képes információt to-
vábbítani (a gyerek befogadót ugyanis, aki felté-
telezhetõen történet és elbeszélés distanciáit ke-
véssé érzékeli, a mesei virtualitás szöveges és
képi tényei és összefüggései tapasztalatszerû tu-
domásulvételére kondícionálja), azonközben je-
lölõ és jelölt viszonya szempontjából a mese és
az illusztráció is éppen ellenkezõ hatásra törek-
szik. Jelölõ és jelölt relatíve nagy távolsága mi-
att ugyanis, mind a nyelvi médium (lásd a köz-
lésmód és a mese közti távolságot), mind a képi
médium (lásd a reprezentáció és a reprezentá-
ció módja közti distanciát) gyakran a mû közle-
ményjellegére irányítja a figyelmet, így a be-
szédjellegben illetve az ikonikus szintben foglalt
értelmezési útmutatások felismerésén múlik az,
hogy a Téli mesét a befogadó képes-e másként
is, mint meseként olvasni-nézni, például paródi-
aként vagy saját korunk kritikájaként. Márpedig
úgy véljük, a Lázár-Faltisz-könyv fontos érdeme
az, hogy nem csak a történet, de a beszédmód
és a reprezentáció módja teremtette distancia
által is szórakoztatni tud.

Elcsúszó mesei funkciók

Aképeskönyv nyelvi médiumának értékeirõl
szólva megállapíthatjuk, hogy a beszédjel-

legben foglalt értelmezési útmutatások, amelyek

tehát felelõsek abban, hogy a jelentés nem csak
a közvetlen mesei motiváltság révén épül ki, el-
sõsorban a mesei kategóriák módosulásaiból és
a mesei funkciók elcsúszásaiból adódnak. 
Lényeges megjegyeznünk ugyanakkor, hogy 
a Téli mese kategóriáinak és funkcióinak ‘erede-
tére’ nem a meseregényekben, hanem a népme-
sékben lelhetünk rá, mégpedig ez utóbbiaknak
abban a jelentésrétegében, amely a mágikus-
analogikus gondolkodással áll összefüggésben.
A Téli mese tudniillik tudatosan rájátszik az õsi
hitre, hogy ég és föld egységet alkotnak, hogy
ugyanazok a törvények irányítják mûködésüket,
és hogy az állócsillagok elrendezõdése az égen
emberi történeteket tükröz.4 Aldebaran király 
a Bika csillagkép egy óriás csillagáról kapta 
a nevét, Arcturus (fõminiszter) az Ökörhajcsár,
Antares (fõpolgármester) a Skorpió, Vindemia-
trix (királyné) a Szûz, Bellatrix (hercegnõ) az
Orion csillaga. Bizonyára nem véletlen, hogy
valamennyi égitest a hûvösebb csillagok közé
tartozik, és hogy a déli szigeteken nyaraló Baten
Kaitos csillaga a déli égbolt égiteste (Cet csillag-
kép). Az égi és a földi jelenségek közötti szoros
analógia feltételezését, az erre irányuló hitet 
a Téli mesében mint korunk mûmeséjében per-
sze felváltja ezeknek tudatos, a tanítás vagy a já-
ték kedvéért történõ mûködtetése: a mese pél-
dául rájátszik arra a mágikus gondolkodással
semmiféle összefüggésben nem álló elõismeret-
re, hogy Baten Kaitos egy japán videojáték-soro-
zatnak is fõhõse; máskor az a benyomásunk,
hogy tudtunkra kívánja hozni, hogy a szereplõk
csillag-nevének megválasztásában legalább any-
nyi szerepe van a nyelvi humornak, mint a tudo-
mánynak (lásd a Beatrix és a ‘háromszor olyan
szép’ jelentésû Bella-tri kontaminációját a her-
cegnõ nevében) stb.

A népmesei képletek felbomlását tehát 
a mesei szerepkörök módosítása eredményezi.
A funkciók elcsúszását a király cselekedetének
inkongruenciája indítja el. Tudjuk, a népmesék
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4 Jankovics Marcell: A Szarvas könyve. In.:  Debrecen: Csokonai Kiadó, 2004. 44.
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uralkodója a birodalma irányítását csak akkor
engedi át másnak – és ezt alattvalói vagy utódai
elõtt rendszerint ki is nyilvánítja – ha megörege-
dett. Aldebaránról azonban nem tudjuk, hogy
öreg-e (az illusztrációk szerint nem), minden
esetre vele kapcsolatban semmiféle  deklaráció-
ról nem értesülünk, annál inkább olvashatunk
‘megfutamodásairól’. Nemcsak tréfásnak tet-
szik, de egy Hatalom tehetetlensége jelképének
is, amint Aldebarán mindentõl és mindenkitõl
elvonulva mályvadrazsét eszik és szunyókál.
Ebbõl következik azután, hogy a megújulást,
megifjodást hozó legkisebb fiú, illetve az okos
lány szerepkörét Bellatrix csak részben töltheti
be: a végsõ megoldást ugyan õ eszeli ki, de tet-
tét a lehetõ leghétköznapibb módon és minden
heroizmust nélkülözve hajtja végre: levelet ír és
telefonál. Bellatrix így nem a mesei rámutatás
és szembesülés, de még csak nem is a furfang
eszközével gyõz (lásd az okos lány-szerepkört),
hanem argumentációval: apját és a gonoszt is
racionális, sõt érzelmi érvekkel nyeri meg az
ügynek („tiszteletteljes, de ugyanakkor szívhez
szóló levelet ír”). Mivel életkora nem felel meg a
népmesehõsök jellemzõ életkorának (a szöveg
és a képek is hangsúlyozzák, hogy gyerekrõl
van szó), ez pedig újabb inkongruenciát ered-
ményez (ugyanakkor a Téli mesét a mûmesék
hagyományába integrálja), ezért mesei ‘segítõi-
nek’, Antaresnek és Arcturusnak is fõhõsökké
kell válniuk. Különösen a befejezésben lépnek
túl a szerepkörükön, hiszen õk – és nem Bella-
trix – teszik a mesei világot újra kongruenssé az-
zal a tervvel, hogy Hóapót, vagyis a funkcióját
be nem töltõ Télapót saját maguk pótolják majd
a jövõben. Ezzel a döntéssel Antares és Arcturus
felnõtt mivoltában, Bellatrix pedig ugyanennek
következtében (az új Hóapók ál-voltáról valószí-
nûleg mit sem tudva) gyermek mivoltában
hangsúlyosan jelenítõdik meg.

A mesei kategóriák módosulása

Mivel, mint ezt az eddig említett szerepekkel
kapcsolatban is tapasztalhattuk, egy új

mese elmondhatóságának a hagyomány tartal-
mazza a feltételeit, ezért a Téli történet írójának
a mûfajt alapvetõen meghatározó, a szerepkö-
rökkel kapcsolatban álló kategóriák, úgy, mint
például a rossz (a gonosz) és a csoda kérdésé-
ben is, meg kell találnia az „újraírás” lehetséges
változatait. Lázár Zsófia ebben a tekintetben is
tartózkodik a mai mûmesékre gyakran jellemzõ,
a mesei szerepfunkciók gyökeres felforgatásán
alapuló, olcsó megoldástól. 

A Téli mesében ugyanis a gonosz nem válik
jóvá, miközben épp úgy közremûködik – no
persze csakis a maga közvetett módján – a vi-
lágrend helyreállításában, mint a népmesék go-
nosza. Figurálása ugyanakkor korunk szemléle-
tét tükrözi, hiszen Baten Kaitos csak egykor, 
s akkor is csak Aldebarán király szemében volt
rettenetes, Sarkcsillagváros lakói inkább „bûnö-
zõnek” gondolják, a vele kapcsolatos intézkedé-
seket pedig túlzónak tartják. „Ez már üldözési
mánia a javából! – suttogta rekedten kockás sál-
ja mögül Arcturus közlekedés- és hajózásügyi
fõminiszter, amikor a Királyi Divatáruház szá-
mára érkezett nõi hernyóselyemharisnya-rako-
mányt is át kellett kutatni. – Lefogadom, hogy
Baten Kaitos a hasát sütteti valamelyik délten-
geri szigeten és ránk se bagózik”. Baten Kaitos
a népmesei misztérium tremendumtól nemcsak
hedonizmusa, érzelmi befolyásolhatósága, de
szubdomináns szerepköre miatt is messze áll,
harca, eszközei indirektek.5

A rossz kategóriájának széttagolása (szerep-
körök közti megosztása) és folytonos elcsúszásai
következtében a Téli mesében elmarad a go-
nosz megbüntetése, de – mert a világ csak így
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5 Lásd a következõ kategória-módosító történéseket: Baten Kaitos levelet ír Sarkcsillagváros lakóinak megnyug-
tatására; nincs végsõ találkozás: a „fõellenség” hírnököt küld maga helyett; kiderül, hogy Baten Kaitos csak
parancsolója, a Nagy Kozmikus Végrehajtó utasításait követi.
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lehet újra kongruens – elmarad a csoda is.
Nemcsak azért, mert tulajdonképpen már elõre
racionalizálódott és leleplezõdött (Hóapó érke-
zésének minden mozzanatát kommentálja 
a mese), hanem azért is, mert az a hõs, aki 
a csodát mûvelhetné, nem méltó rá. Céljaival
nem tud azonosulni (az ajándékosztás helyett 
a másnapi pihenõutat tervezi), figuráját bizo-
nyos történetelemek (lásd a szökõkút-balesetet
és más sutaságokat) és az elbeszélés módja ele-
ve deheroizálják.

Illúzióvesztett lenne a Téli mese világa? Ter-
mészetesen igen, másképpen az író hogyan is
kerülhetné el a giccset és a hamisságot – 2010-
et írunk. És természetesen nem, mert a gyerek-
befogadónak elsõsorban Bellatrix nézõpontját
kínálja fel, ebbõl a nézõpontból pedig nem érzé-
kelhetõ a felnõttek ‘fondorlatossága’, a Hóapó-
val kapcsolatos csalódások, valamint innen néz-
ve a történet valódi megoldással zárul, hiszen 
a hercegkisasszony „szívhez szóló levelére” meg-
nyugtató válasz érkezik, továbbá, így vagy úgy,
de Hóapó a szó szoros értelmében is kézzelfog-
ható közelségbe kerül: „Bellatrix hercegnõ fel-
kérte táncolni Hóapót, és nevetve keringõzték
körül a teret”.6 A jó gyõzelméhez (Bellatrix nézõ-
pontjának megerõsítéséhez) persze jelentõsen
hozzájárulnak az illusztrációk is – elsõsorban
szín- és formagazdagságukkal, a perspektíva-
használattal.

Az illusztrációk: 
metalepszis és temporalitás

ATéli mese tömör és jól strukturált nyelvi
médiuma egy nem kevésbé megkompo-

nált képi világgal áll szoros interreferenciális vi-

szonyban. Képeskönyvrõl lévén szó, ahol a szö-
vegfoltok a képbe illeszkednek és a tipográfia lé-
nyegi szerephez jut (a szöveg sorainak íves el-
rendezése több helyütt követi a képkompozíciót
és a vonalirányokat, a betû mérete, színe és vo-
nalvastagsága harmóniában van az akvarellek
színvilágával, vonal- és folt-arányaival), az il-
lusztrációk nemcsak kiegészítõi vagy puszta
‘megvilágítói’ a szövegnek, hanem valóban
metalepszis-szerepûek, vagyis megfelelnek an-
nak a mindenkori és látens befogadói elvárás-
nak, hogy a kép, amelyet szövegbe illesztenek,
törölje el a médiumok közti határokat. Valóban,
aki a Lázár–Faltisz-könyvet kezébe veszi, nehe-
zen tudja eldönteni, hogy információit, az érzel-
mi impulzusokat, az esztétikai élményeket, sõt,
magukat a történéseket is a betûk avagy a ké-
pek által tapasztalta-e meg inkább.

A Téli mese képei a szövegtempót lelassít-
ják: kitöltik a szöveg „üres” helyeit, tárgyakat,
tárgyi környezetet, szereplõket figurálnak ott,
ahol hallgat a szó – mégpedig láthatóan a min-
denkori, a médiumok együttmûködésének ha-
tására érzékeny befogadó kedvéért. Azzal teszik
lehetõvé, sõt szükségessé a történet melletti el-
idõzést, hogy túllépnek a szövegreferencia fel-
adatán, ám ebbõl adódó dinamikájuk mégsem
válik „intrikálóvá” (Maria Nikolajeva-Carole
Scott), hiszen minden új elem, melyet a kép ve-
zet be, ha a mese egyes kijelentéseihez nem is,
a szöveg szelleméhez feltétlenül illeszkedik. Pél-
dául a nyelvi humorra referáló képi humor mel-
lett7 bõven találkozhatunk olyan, a csak a képi
elemek kezdeményezte humorral is, amely
„pusztán” a mese hangulatát, játékos nyelvi ka-
rakterét erõsíti meg. Lásd például az illusztráci-
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6 A Téli mese dramatizált változatának õsbemutatóját 2010. december 6-án a székesfehérvári Vörösmarty 
Mihály Megyei Könyvtárban Nagy Judit rendezésében láthatta a közönség. A Szabad Színház látványgazdag
és a mesei beszédmód ironikusságát is felidézõ elõadása a képeskönyvétõl eltérõ módon zárult. Hóapó nem
utazott el, Sarkcsillagváros lakói saját házat ígértek neki. Ez a vágyteljesítõ befejezés kiterjeszti az emberi ké-
pességek hatókörét, a csodát megszelídíthetõnek mutatja, határozottabban követi a modern mûmesék, mint 
a népmesék poétikáját – a Mikulás-napi közönség, minden esetre, mindezt megelégedéssel fogadta.

7 Lásd a 42–43. oldalon a testõröktõl õrzött király, az 50–51. oldalon a kútba pottyant Hóapó nyelvi és képi
megjelenítését.
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ók szándékos anakronizmusait a feliratokban, 
a szereplõk ruhaviseletében, a tárgyi kultúrában
– különösen humoros a 32. oldal telefon-arze-
nálja (1. ábra) – lásd a karikatúrákra emlékezte-
tõ arckifejezéseket, az állatok animisztikus meg-
jelenítését.

Igaz, hogy az illusztrációk szín- és formagaz-
dagsága, a kompozíciók ötletessége általában
inkább megfékezi és elmélyíti, mint megkönnyí-
ti vagy meggyorsítja az olvasás folyamatát, de

éppen a mesei fordulóponton, Hóapó megérke-
zésekor azt tapasztalhatjuk, hogy a történet tem-
póját a képek fokozzák föl. Ennek oka az egy-
mást követõ oldalpárok szemlélõi pozíciójának
folyamatos mozgatása. Az 52–53. oldalon pre-
mier plánba helyezett Hóapót a következõ
oldalpáron messzebbrõl és képzeletben kissé
jobbra és távolabbra lépve szemlélhetjük, majd
a harmadik oldalpáron még messzebb távolod-
va és mintegy mögé kerülve láthatjuk (2. ábra).
A három oldalpár átlapozása után a szemlélõ
úgy érezheti, nemcsak a hõs, de õ maga is el-
hagyta a karosszéket, és végigsétált a palota ter-
mein, mégpedig mi másért, mint azért, hogy 
a szövegben ‘elõjelzett’ ajándékosztás mihama-
rabb megtörténhessen.

A képi szcenika

Azöveg és kép közt rafinált átfedéseket ered-
ményeznek a képi szcenika és a nyelvi be-

szédmód közti összefüggések is: az illusztrációk
az események megjelenítése tényével természe-
tesen a történet vonatkozó szegmenseire reflek-
tálnak, a reprezentáció módjával (elsõsorban
azzal, ahogyan a szcenikus viszonyokat kialakít-
ják) a szöveg beszédmódjára.
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A reprezentáció eseménye és módja kettõs-
ségét jól mutatja a 14–15. oldal interreferenciá-
ja. Az illusztráció a szövegnek megfelelõen az al-
vó királyt ábrázolja. Az ábrázolás módja, sõt,
már a szöveget kiegészítõ tárgyi reprezentációk
is (például egy hanyagul odavetett csíkos zokni,
a pöttyös bögre, a koronával díszített ágytál
stb.) az Aldebaránt minõsítõ narrátori reflexiók-
kal vannak kapcsolatban (a király „nagyon izga-
tott”, „bizonytalan”, „rosszullétre hivatkozik” stb).
A tárgyak megjelenítése azonban inkább csak
humoros, a szöveg iróniáját a képi szcenika hor-
dozza: az elõtérben ugyanis az alvó király és ku-
tyája figurájának kompozíciós ellenpontját alkot-
ja két – a szövegben nem szereplõ – sün. Mivel az
elõtér színei élénkebbek a háttér színeinél, és 
a sün pár közelebb van hozzánk, mint az alvók,
ezért a kép ‘betolakodói’ elõbb vagy utóbb, de
magukra vonják, majd csapdába csalják a figyel-
münket. Vagyis az illusztráció a csak a képire jel-
lemzõ reprezentációs és szcenikus eszközökkel
valósítja meg azt, amit a mese szövege a nyelv
eszközeivel: deheroizál, ‘elkeretezi’, eltávolítja 
a szemlélõtõl a királyt, degradálja a hatalmát.

Figyelmet érdemel a mikro- és makrovilág
analógiájának interreferenciája is. Az akvarelle-
ken a színek és a perspektivikus viszonyok alap-
vetõen kétosztatúvá teszik a teret (elöl-hátul,
fönt-lent, kint-bent) és ezáltal hierarchizálják 
a benne megjelenített szereplõket is.

Általában a hozzánk közel esõ térszegmens-
ben, tehát relatíve nagy méretben, az állócsilla-
gok izzó vörös és narancs színeibe öltözötten
látjuk a fõhõsöket8, míg a többi, a mese által
nem nevesített városlakót gyakran hideg színek-
ben – fõként a külsõ és a hátsó térszegmensben.

Meleg és hideg, nagy és kicsi közt a befoga-
dónak felkínált nézõpontok és a kinetikus folya-
matok teremtenek kapcsolatot. Testtartások,
mozgások és szcenikus képi értékek analógiái
fejezik ki a csillag-hõsök makroszférájának és 
a városlakók antropomorf világának összetarto-
zását9. De amiként a mese – a beszédmód, a sze-
repfunkciók és a mesei kategóriák elcsúsztatásá-
val – felülírja a világ töretlen egységérõl szóló
hitet, akképpen az illusztrációk is játékossá te-
szik makro- és mikrovilág viszonyát, kvázi po-
pularizálják azt, mert az analógiát kiterjesztik 
a tárgyak és az állatok világára is (3. ábra).10

Formaanalógia, ritmus és perspektíva

Mivel a Téli mese elsõsorban gyerekeknek
szól, ezért arra is rá kell kérdeznünk, hogy

a szöveg Bellatrix-hoz kapcsolt nézõpontját
mennyiben és miként erõsítik meg az illusztráci-
ók. Úgy véljük, az akvarellek ennek a feladatnak
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80 A mese nevesített szereplõinek öltözetében a nekik megfelelõ állócsillagok színei, a narancs és a vörös
árnyalatai dominálnak (Faltisz Alexandra közlése, Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár,
2010. dec. 6.)

90 Lásd például a lakáj és Hóapó karmozdulatának hasonlóságát az 56–57. oldalon.
10 Példa erre a szélkakasnak, a virtuális világ élõ madarainak, a szélkakas funkciójú pléh-angyalnak és az

ablakban leskelõdõ lakó figurájának ikonikus összjátéka a 31. oldal illusztrációján.
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(is) igen sokrétûen tesznek eleget. A legszembe-
tûnõbb az, hogy mívességük, szín-, árnyalat- és
formagazdagságuk eleve klasszikus esztétikai ér-
tékeket hordoz, továbbá lényegében a gyermek
befogadó legfontosabb elvárásához igazodnak:
gyönyörködtetnek. A szereplõk figurálásában
egyszerre tapasztaltatnak meg az elegancia, 
a báj és a humor jellemzõivel. Például Antares
alakjának karcsúsága, ruhájának színharmóniá-
ja és anyagminõsége eleganciáról árulkodik,
szakáll- és bajuszviselete, fejfedõjének mérete,
öltözetének eklektikája ugyanakkor humoros 
(a XIII. századtól a XIX. századig különbözõ ko-
rok divatjai keverednek). Máskor a reprezentált
dolgok pusztán bájosak (a formaelemek lénye-
gében kisded-sémákat követve strukturálódnak,
lásd például Bellatrix muffját, az arcok, a fejfe-
dõk, a fák koronájának lekerekítettségét, göm-
bölydedségét) (4. ábra).11

Az értelemképzést dinamizálják és meg-
könnyítik a képek azzal is, hogy formaanalógiák

sokaságát vonultatják fel. A képi hasonlatok, az
„olyan, mint…”-ek kapcsolatot teremtenek egy-
részrõl a tárgyi világ dolgai (például egy paróka
és egy papírtekercs-halom, egy kézelõ és egy
kuglófforma, egy szakáll és egy copf), másrész-
rõl – a lapozással meg-megszakadó – történet
egyes szegmensei közt. Különösen figyelemre
méltó ebbõl a szempontból a hópelyhek forma-
játéka, amelynek intenzitására jellemzõ, hogy 
a reprezentációt túlviszi még az illusztrációk vir-
tuális világán, azaz a szimulációs feladatokon is.
A hópelyhek ugyanis egyrészrõl az egészen kis-
méretû pöttytõl a tér kiépülését jelzõ nagyobb
foltokon át a látványt eltakaró makro méretû
kristályszerkezetig nõnek a képeken, tehát teret
szimulálnak, továbbá bizonyos ornamens ele-
mekkel (ruhadíszek, emblémák, havasigyopár)
formaviszonyokat és jelentésbeli összefüggése-
ket is kiépítenek, de mindezeken túl, mintegy ki-
lépve a képi virtualitásból, ugyanakkor mindig
emlékeztetve is rá, a könyvlapok jobb peremén,
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4. ábra

11 A városlakók fejformája, sõt testsémájuk egésze voltaképpen a körforma variációira épül, ebben a játékban
pedig az illusztrációk egészen az alakok 'liliputizálásáig', a bájosból a groteszkbe történõ átfordulás végsõ
stádiumáig mennek.

12 A hópelyhek lapszámokat helyettesítõ funkciójára Faltisz Alexandra hívta fel a figyelmemet. (Faltisz Alexandra
közlése, Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, 2010. december 6.)
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egyre lejjebb hullanak, elõjelezve az oldalak fo-
gyását, és alkalmi „lapozós mozit” biztosítva az
olvasni nem tudó gyereknek.12

A jelentésképzést a képek és a mese történé-
seinek ‘együtt mozgása’ és az ebbõl adódó nyu-
godt ritmus szintén elõsegíti: sem az olvasha-
tó/hallható, sem a szem számára adott dolgok
nem vágnak elébe a másik médium informáci-
óinak13, nyelvi és képi egymás „alternatívája-
ként” (Rémy d'Almeida) is mûködnek. A refer-
encialitásnak ez a ‘szorossága’ különösen akkor
érzékelhetõ, amikor egy dialógust reflexív szö-
vegrész vált fel, mert ilyenkor az illusztrációk 
a közelképet madár-perspektívára cserélik – elõ-
segítve a nyelvi közlésmódok különbségére
épülõ jelentésképzést, a maguk módján kínálva
jobb rálátást a dolgok közti összefüggésekre.

A Téli mese illusztrációinak komplex pers-
pektíva-használata a világ kényelmes, ám egy-
általán nem elkényelmesítõ áttekintését biztosít-
ja a szemnek. A képek a nézõpontot többnyire
enyhén megemelik, mintha a kastély valamely
lakójához hasonlóan egy emeleti ablakból
szemlélõdnénk. A tárgyak ezért elsõsorban 
a fönt-lent irányvektorai szerint vonatkoznak
egymásra, jelentõs arányban csökken a (gyer-
mekek számára zavaró) 'takarások' száma – mi-
közben a képegész mégis tér-élményt ad. 
Az enyhén megemelt perspektíva hozadéka az
is, hogy a képre a dolgok és a cselekvések soka-
sága 'fér rá'. A szereplõket önállóan vagy két-
három fõs csoportokban ábrázolja az illusztrá-
tor, a történéseket és cselekvéseket pedig
láthatóan nem a ráció és a kauzalitás, hanem –
Brueghel: Gyermekjátékok címû festményére
emlékeztetõn – az a gyermeki optimizmusra
épülõ hit szervezi, hogy a világ (Sarkcsillagvá-
ros) mindenkié, a cselekvéseknek önértéke van,

a ténykedés, a tevés-vevés önmagáért, nem az
eredményekért fontos.

A Téli mese totálképei, színpadi vagy gömb-
szerû teret szimuláló illusztrációi ugyanakkor
mégis megóvják a befogadót attól a modern ké-
peskönyvekre gyakran jellemzõ hamis illúziótól,
hogy a szemlélõ számára minden adott és ké-
szen kapható (lásd az olyan szemet „megdol-
goztató” jellemzõket, mint a sokasság ábrázolá-
sából adódó összetett képi kompozíció, az elõtér
helyett a kvázi középtérbe/középsõ síkszeletbe
épített képcentrum stb.).

Lázár Zsófia és Faltisz Alexandra képes-
könyvében a mesei folytonosságot a nyelvi és 
a képi médium egymást erõsítõ és kiegészítõ
rendje hozza létre. És bár ebben a könyvben az
epikus folyamat – gyermekkönyvrõl lévén szó –
sohasem fedi el a történéssort, a konfigurációk
sokrétûségét és erõteljességét mégis inkább 
a történetnek olyan részleges diszkontinuitását
okozó tényezõk bizonyítják leginkább, mint 
a beszédjellegben foglalt értelmezési útmutatás-
ok és a képi szcenika iróniájának interreferen-
ciái. Vagyis szöveg és kép közt bizonyos jelen-
tésátviteli lehetõségeket itt nem csak a közvetlen
történeti motiváltság tesz felismerhetõvé, ha-
nem olyan jellemzõk is, melyek a mese és az il-
lusztráció-sorozat mélyebb strukturális szintjein
fedezhetõk fel.

Ezzel együtt ugyanakkor nem csak a szöveg,
nem csak a képek, hanem a mese és illusztráci-
ói logikája is mindvégig rekonstruálható – 
a gyermekeknek is, akiket a királykisasszony né-
zõpontjával kínál meg a képeskönyv, és a fel-
nõtteknek is, akiket a történet fölött minden bi-
zonnyal a történetmondás nyelvi-képi humora
és polémiája is szórakoztat.
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11 Ez alól csak a 48. oldal illusztrációja kivétel, a kép ugyanis elõbb értesít bennünket Hóapó megérkezésérõl,
mint a meseszöveg. Igaz ugyanakkor az is, hogy legalább annyira tudtunkra hozza a hírt, mint amennyire
nem, hiszen Hóapót egy nagy ejtõernyõ, az ejtõernyõt pedig egy nagy hópehely mögé rejti.

12 Lásd a 3. oldal Aldebaran-portréját.
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AMozaik Kiadó Integrált tankönyvcsalád-
jához készült az Írás gyakorló 1. osztály
címû munkafüzet, amely a kiadó tantár-

gyi integráción alapuló tankönyvcsaládjához il-
leszkedõ kompetenciafejlesztõ füzet. Jól hasz-
nálható bármely elsõ osztályos olvasókönyv
mellett az íráskészség fejlesztéséhez, a nagybe-
tûk helyesírásának gyakorlásához.

A tartalom szakmai hitelessége, 
pontossága, strukturáltsága 

Az írás munkafüzet szakszerû és pontos is-
mereteket sajátíttat el és gyakoroltat a

megengedett %-os arányban túlmutatva a tan-
tervi követelményeken (Pl.: Másold le a telepü-
lések nevét! 6/1. feladat)

Az ismeretek elsajátítása, gyakorlása felkelti
a tanulók érdeklõdését. A munkafüzet struktú-
rája a nagybetûk írásának megfelelõ sorrendre
épül, logikus rendszert alkot.

Általánosan elfogadott ismereteket tartal-
maz, amelyek bonyolultsága, tudományelméleti
szintje a korosztály tipikus fejlettségi szintjével
adekvát. Gondolkodtató, mégis kitalálható a kis-
iskolás számára. Pl.: Pótold a betûket a nyelvtö-
rõben! (36/3.), Folytasd a szóláncot! (52/5.),
Fejtsd meg a találós kérdéseket! (53/6.) stb.

Az ismeretanyag mennyisége összhangban
van a korosztály fejlettségével, teljesítõképessé-
gével. Megfelelõen tartalmaz feladatot az általá-

nos és jobb képességû tanulók figyelmének le-
kötéséhez.

A tipográfiai megoldások jól segítik a tanu-
lókat az eligazodásban, emberábrázolása a
gyermek- és állatalakhoz kötõdik.

A kiadvány az Integrált tankönyvcsalád köny-
veihez hasonlóan megszólítja a gyereket (Szia!).

A munkafüzet nem tartalmaz tipikus írott
nagybetûs kapcsolási feladatokat (ezt szolgálja
Földvári Erika: Írásfüzet Második füzet c. mun-
kája).
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FIGYELMÜKBE AJÁNLOM!
Dr. Galgóczi Lászlóné

Írás gyakorló – 1.osztály
Szerzõk: Ratkóczky Gáborné, Szelczi Ivett, Urbán Mónika
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A munkafüzetben található szövegek váloga-
tása alkalmazkodik a hat-hétéves korú gyermek
feltételezett ismereteihez, szövegértési, olvasási
képességéhez. Pl. 41/3. oldal mondókája.

Az írástechnika elsajátítására építve a kéz- és
szemmozgás ügyesítésével az íráskészség fejlesz-
tését szolgálják a feladatok.

Pl: 10/1.; 15/6.; 33/5.; 31/4a.; 20/1.

Tanulás-módszertani megoldások 

Atantervi feladatoknak megfelelõen a ma-
gyar nyelv és irodalom tanításából adódó-

an az elsõ osztályban az olvasás és írás jelrend-
szerét sajátítják el a gyerekek. A szabályos
betûalakítást és kapcsolást: betûk, szószerkeze-
tek, rövid mondatok írása. A helyesírás alapozá-
sa a szavak hang- és betûsorának egyeztetésé-
vel, a szabályos betûalakítással és kapcsolással.

A tevékenységforma: szavak, szószerkeze-
tek, mondatok írása másolással, írott és nyom-
tatott mintáról.

Kezdetben rövid, majd egyre hosszabb sza-
vak írása, látó/halló elõkészítés után tollbamon-
dás, emlékezetbõl írás.

A tanulók az olvasás jelrendszerét megisme-
rik. Így: a mondat, a szó, a magánhangzó, a más-
salhangzó, rövid és hosszú hangok, egy-, két-,
háromjegyû betû, az ábécé. Megfigyelik a nagy-
betûket, a mondatzáró írásjelek használatát.

Az írás készség szintû tevékenység: tanulni,
automatizálni kell. Az írás megtanulásának
alapja a sémaelmélet; csak az tud írni, aki fel
tudja bontani a szóalakot összetevõ hangjaira, a
hangokat össze tudja rakni szavakká. Hozzájá-
rul ehhez az írott betû (graféma) ismerete. (Pl.:
7/5. 14/3., 19/4., 31/4a.)

Az íráskészség akkor alakul ki, ha gondola-
tainkat a belsõ beszédre támaszkodva az írás-
mozgás segítségével úgy rögzítjük, hogy az írás
mindazok számára olvasható legyen, akik isme-
rik a jeleket. (Pl.: 47/2., 48/3.).

A kötet a tanuló élettani (fiziológiai) és fejlõ-
déslélektani szintjének megfelelõ tanulási mód-
szereket alkalmaz.

Jellemzõ az olvasás, a megfigyelés utáni te-
vékenykedtetés, másolás, kérdésekre adott vá-
laszok, kiegészítés, rajzos feladat.

Az íráskészség elsajátításának megfelelõen a
fokozatosság érvényesül úgy, hogy minden
nagybetûhöz írott betûrõl írottra, nyomtatottról
írottra másol, egészít ki (betûvel, szóval).

A nyelvi ismeretek birtokában szóbontásos,
szóépítéses feladatok is szerepelnek.

Pl.: „Bontsd szavakra a mondatot! Írd le he-
lyesen!”, (5/4.), „Az ábrában hat név bújt el.
Keresd meg õket!” (5/6.)

A munkafüzet önálló tevékenykedtetésre al-
kalmas, de a pedagógus kreativitására építve
használható differenciálásra is. Pl.: 15/6., 23/5.,
25/5., 33/5.

A színezõs feladat a betûfelismerés mellett a
rajz és a vizuális nevelést szolgálja (44/1).

A kulcskompetenciák fejlesztését is segíti a
kiadvány. Így az anyanyelvi kommunikációs
kulcskompetencia mellett a matematika kulcs-
kompetenciát: 20/1. 44/2., 38/1., 36/1.

Az anyanyelvi kompetencia területe a he-
lyesírási norma elsajátítása.

A feladatok fõleg a nagy kezdõbetûs szavak,
elsõsorban a személynevek (de a földrajzi nevek
is elõfordulnak) helyesírására vonatkozó isme-
reteket tartalmaznak változatos gyakorlatokkal.
A szótagolási képesség birtokában gyakoroltatja
a szóalkotást szótagokból. (Pl. 37/4.) Ugyanitt,
de többször elõfordul rendszerezés, csoportosí-
tás megadott szempontok szerint.

A munkafüzet problémafelvetései, kérdései
megteremtik annak a feltételét, hogy önálló ta-
nulási képességet fejlesszenek.

Hozzásegíti a gyermekeket az eredményre
vezetõ tanulási szokások, stratégiák kialakításá-
hoz.

A feladatmegoldó és -elemzõ képességek
fejlesztéséhez érthetõ algoritmusokat „a Másold
le! Írd le!, Keresd meg!, Pótold a hiányzó... stb.”
használ, melyek ismétlõdése kialakítja a gyer-
mekben a feladatmegoldási képességet. A fel-
adatok felkeltik a tanulók érdeklõdését, kreativi-
tásra adnak lehetõséget.
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A stílus, szóhasználat, érthetõség

Ataneszköz alkalmazkodik a magyar nyelv
szabályaihoz, a köznyelvhez.

A szövegezése érthetõ, az életkorhoz igazo-
dik. Nyelvhelyesség tekintetében igazodik a ma-
gyar nyelv szabályaihoz. Utasításai lényegre
törõek, érthetõek.

A megértést segítik a színes rajzok, például
melyek kíváncsiságot ébresztenek, fenntartják
az érdeklõdést. (Pl.: 24/3. 45/5a., 27/3., 16/3.)
A feladatokba beépíti azokat a tárgyakat, állatfi-
gurákat, melyeket a kisgyermek szeret, így lekö-
ti a gyermek figyelmét.

A gondolkodási eljárások tanulása

Atanulók életszakaszára jellemzõ gondolko-
dási mûveletekre építkezik. A könnyen ért-

hetõ instrukciók átlendítik a megértés nehézsé-
gein a gyermeket.

A találós kérdések, a rejtvények megmozgat-
ják a gyermek képzeletét. A rajzoltató feladatok,
a nyelvi játékok fejlesztik a gyermekek kreativi-
tását.

Összegezve

Szelczi Ivett – Ratkóczy Gáborné – Urbán
Mónika: Írás gyakorló 1. osztály c. ismeret-

anyag az írástechnikai képességet alapozza az
elsõ osztályban. Fejleszti a tanulók írás-helyes-
írási képességét, gondolkodtat. A nagybetûk
írását, kapcsolását úgy gyakoroltatja, hogy a
kulcskompetenciákat – elsõsorban az anyanyel-
vi kommunikációs kulcskompetenciát – fejleszti.

Alkalmas és elegendõ, elvégezhetõ feladato-
kat tartalmaz az elsõ osztályos gyermek számá-
ra az írás gyakorlásához.

A szerzõk ajánlása

Akötet kifejezetten a nagybetûk írásának
gyakorlására, a már tanult, íráshoz kap-

csolódó ismeretek rögzítésére szolgál. Le-
hetõséget nyújt a differenciálásra, szorgalmi fel-
adatok elvégzésére.

A könyv szerkezetében igyekeztünk betarta-
ni az elõírt fokozatosságot. Így gyakoroltatjuk
a kis- és nagybetûk szabályos alakítását (elõször
írott, majd nyomtatott mintáról), valamint  kap-
csolásukat  szavak, szószerkezetek és rövid mon-
datok szintjén. 
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A gyûjtemény  feladatai lehetõvé teszik a ta-
nuláshoz szükséges részképességek, mint pl. az
írás jelrendszerének tanulását, valamint a ma-
gyar ábécé kis- és nagybetûs írásának, kap-
csolásának, az írástechnikának a fejlesztését, 
személynevek, állatnevek és helynevek helyes-
írásának gyakorlását. A folyamatos fejleszté-
st segítik a szótagolásra, ékezetek pótlására ösz-
tönzõ feladatok is.

A kiadvány  lehetõséget nyújt különbözõ
gondolkodási mûveletek fejlesztésére,
mint például: megfigyelés, összehasonlítás, azo-
nosságok és különbözõségek megállapítása,
ítélet és szabályalkotás.

Vannak olyan feladatok is, melyek lehetõsé-
get adnak a beszédkészség, a szóbeli szö-
vegalkotás és megértés fejlesztésére.
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27. oldal

29. oldal 6. feladat

34. oldal 2. feladat

38. oldal 3. feladat

43. oldal 6. feladat

32. oldal 1. feladat
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Egyes témák (utazás, névnap ünneplése, far-
sang) akár szituációs játékokra is módot adnak. 

A kötet a gyerekek életkorához igazodva te-
vékenykedtetõ, színezõs, számlálós feladatokat
is tartalmaz, melyeket jól kiegészítenek a ked-
ves, humoros illusztrációk.

Lehetõségünk nyílt rá, hogy a kiadást köve-
tõen kipróbáljuk, milyen is könyvünk a gyakor-
latban. Az Írás gyakorló írása közben kitûzött cé-
lunk – változatos feladatokkal, a gyermeki
érdeklõdés fenntartásával az  íráskészség
és a helyesírás  fejlesztése – tapasztalataink
szerint megvalósult. A gyerekek szívesen vették
kezükbe a könyvet, érdeklõdéssel oldották meg a
feladatokat. Nekünk is segítséget nyújtott az írás-
tanításban, az esztétikus íráskép kialakításában.

Reméljük, megerõsítettük a Kollégákat ab-
ban, hogy kipróbálják a feladatgyûjteményt!
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