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Kérdések, melyekben az Ön szakmai
tapasztalata, véleménye is fontos!

Legyen partnerünk Ön is a közös nevezõk keresésében és megfogalmazásában!
Fogalmazza meg Ön is azokat a szakmai kérdéseket, amelyekrõl szeretné megtudni kollégái véleményét!

Várjuk javaslatait a tanito@sprintkiado.hu címen.
Valamelyik kérdéshez bõvebb hozzászólást fogalmazott meg? 

Küldje el ezt is, hogy közzétehessük honlapunkon vagy akár a Tanító következõ számában!

Tan�t�_B2.qxd  2015.10.22.  11:59  Page 1



1

2015. NOVEMBER • 9. szám

Fõszerkesztõ: Fejér Zsolt
A kiadásért felel: a Sprint Kiadó ügyvezetõje
Marketingigazgató: Mester Tamás

mester.tamas@sprintkiado.hu
Szerkesztõség 1137 Budapest, Újpesti rkp. 7.
és kiadó: telefon: 237-5060, 

fax: 237-5069
e-mail: tanito@sprintkiado.hu

Hirdetésfelvétel: ifj. Machos Ferenc
telefon: 06 (1) 237-5060,

06 (30) 335-2949
fax: 06 (1) 237-5069
e-mail: hirdetes@sprintkiado.hu

ELÕFIZETÉSÉT RENDELJE MEG A KIADÓNÁL:
! telefonon: 237-5060,
! e-mailben:

elofizetes@sprintkiado.hu

Címlapfotó: Fortepan 1964.
E számunk szerzõi: Benedek Sarolta tanító, Vác; C. Neményi Eszter, Budapest ; Csillag Ferenc közoktatási
szakértõ, Budapest; Csordásné Anda Éva tanító, taneszközfejlesztõ, Perkupa; D. Kenedli Eszter közoktatási
szakértõ, Budapest; Fonyódi Gábor tanító, Budapest; Józsa Krisztián PhD, Dr. Habil. egyetemi docens,
intézetvezetõ helyettes, Szeged; Korányi István ny. családgondozó, tanító, Gyõr; Kottmayerné Bálint Enikõ
tanító, drámajáték-vezetõ, differenciáló szakpedagógus Budaörs; Lackfi János író, költõ, mûfordító, tanár,
Zsámbék; Szûcs Antal Mór logopédus - zeneterapeuta, Budaörs; PhD hallgató – ELTE NDI; Vojnitsné Kereszty
Zsuzsa közoktatási szakértõ, tankönyvszerzõ, Budapest.

FFIIGGYYEELLEEMM!! AA  TTAANNÍÍTTÓÓ  ffoollyyóóiirraattoott  úújjrraa mmeeggrreennddeellhheettiikk  aazz  iisskkoolláákk  aa  ttaannkkeerrüülleett
eennggeeddééllyyéévveell..  FFoonnttooss,,  hhooggyy  aa  llaapp  mmeeggttaalláállhhaattóó  lleeggyyeenn  mmiinnddeenn  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrbbaann!!

TARTALOM
Csillag Ferenc: Párhuzamos történetek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Korányi István: Nem csak magunk közt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kereszty Zsuzsa: Tûnõdések és a gyakorlat (18.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kottmayerné Bálint Enikõ–Szûcs Antal Mór: Mesezenével az élményszintû olvasástanulásért (2.)  . . 11
Lackfi János: Akcióhõs kerestetik!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
D. Kenedli Eszter: KÖNYVSAROK – Helyesírásunk új szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
C. Neményi Eszter: Nem könnyebb eszköz nélkül?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Józsa Krisztián–Csordásné Anda Éva: Számolás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Benedek Sarolta: A kooperatív tanítás-tanulás eredményessége a matematikaórán  . . . . . . . . . . . . 30
Fonyódi Gábor: Detektíviskola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Éves elõfizetés ára: 6300 Ft (10 megjelenés).
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem adunk vissza!
Nyomás: Pauker Nyomdaipari Kft.

Felelõs vezetõ: Varga Szilárd
A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

ISSN 0496-8387
Elõfizethetõ a Magyar Posta Zrt.-nél is az ország bármely

pontján közvetlenül a kézbesítõknél, a postahivatalokban,
valamint a Központi Hírlap Irodánál:

1087 Budapest, Orczy tér 1. Postacím: 1900 Budapest.
Telefon: 477-6300 vagy 06 (80) 444-444 és

hirlapelofizetes@posta.hu címen.
A HATÁRON TÚLI TERJESZTÉSBEN KÖZREMÛKÖDIK:

tartalom.qxd  2015.10.22.  9:42  Page 1



2

„Tessék mondani, mikor játszhatunk?” – kérdezte az elsõ
osztályos Zoli szeptember második hetében tanító néni-
jét. Talán akkor fáradt el elõször az új környezetben, az új
feladatok között a fiúcska. Õ csupán annyival volt más,
mint az osztálytársai, hogy problémáját – a maga sajátos
módján – jelezte. A gyerekek zöme feltételezhetõen úgy
lépte át a tanterem küszöbét, hogy családja, környezete
figyelmeztette: „az iskola más” vagy „az iskolában komoly
munka folyik”, esetleg „az már az élet!” stb. Így erejüket
összpontosítva koncentrálnak. Eleget tesznek az elvá-
rásnak, azt teszik, amit elvárnak tõlük, amit közvetít a
család. Igyekeznek az elvárásoknak megfelelni. A hat-
hét éves gyerekek nem rendelkezhetnek felelõs kriti-
kai tudással. Tehát mindkét tanulói magatartás elfo-
gadható.

Zoli megjegyzésére hogyan reagáljon a tanító? Legyen
engedékeny, vagy hívja fel a gyerek figyelmét arra, hogy
már iskolás? Van-e jó út? Lehet-e azonos gyakorlatot
folytatni? 

A pedagógus, a tanító munkája attól szép, érdekes, ér-
tékes, hogy nincs két azonos megoldás. Hiszem, hogy Zo-
li panaszos sóhajára másként válaszolt a tanító pályakez-
dõként, s másként a pályája végén, s az is igaz, hogy az
sem mindegy, ki teszi fel a kérést; Zoli, Ricsi, Timi vagy
Heni. S tulajdonképpen jól is van ez így. 

Pályám egy emlékezetes pillanata volt, amikor megis-
mertem Lilla nénit. Õ a szakma nagy tekintélyének szá-
mított, túl volt legalább harminc szeptemberi tanévnyi-
tón és júniusi évzárón. Világ életében elsõ, második osz-
tályosokat tanított, nevelt. Különös élmény volt a gyere-
kek között látni. Szinte valamennyi tanítványa kezét
egyszerre fogta a valóságban is és képletesen is. Ami
minden kollégájának feltûnt, hogy életébõl hiányoztak a
mosolytalan napok. Önfeledten tudott tanítványai sike-
reinek örülni, ám ha tévesztett, rontott egy nebuló, ak-
kor következett az a csodálatos mondat, ami mindent
széppé tett: „ez lehetne így is, de összecserélted, … vagy nem
vetted észre, …” stb. Azonnal oldódott a feszültség. A hi-
bázás, a rontás, a tévesztés a tanulási folyamat része
volt, nem pedig tragédia. Lilla néni osztályaiba termé-
szetesen kerültek gyenge képességû gyerekek is. Soha
nem élték át, hogy õk rosszul teljesítenek, mert a tanító
mindig ott állt mellettük, beavatkozott, biztatott. Mód-
szere egyszerû volt, mindenkire egyéni feladatokat sza-
bott és dicsért, dicsért. Õ pedig fáradhatatlan volt. Ké-
szítette az érdekesebbnél érdekesebb feladatokat. Az õ
osztályában – a korábban említett tanulói kérdés; „mikor

játszhatunk?” – fel sem merült. Nem csoda, hogy Lilla né-
ni családok generációinak tanítója volt. S volt még egy
nagy titka, soha egyetlen szóval sem említette, hogy elfá-
radt. Amikor hazaindult, ugyanazzal a lendülettel lépett
ki az utcára, mint ahogyan reggel érkezett. Bizonnyal
vannak a pályán Lilla nénihez hasonlók. Érdemes rájuk
figyelni, ajánlott mesterfogásaikat ellesni. 

Ehhez adunk segítséget a következõ történetek közzé-
tételével. 

Az olvasóvá nevelés 
egy sajátos módja

Gizi néni a könyvek nagy barátja volt. Azt vallotta,
ami a könyvekben van, az mind-mind hasznos, s a gyere-
kek személyisége folyamatosan fejlõdik egy-egy olvas-
mány szereplõinek megismerésével. Az általa vezetett
osztályok tanulóinak jelentõs részét sikerült olvasóvá
nevelnie. A tanítónõ mindig a harmadikos és negyedikes
gyerekeket oktatta. Érdemes egyszerû, ám hatékony,
ugyanakkor munkaigényes módszerét tüzetesebben
megismernünk. 

Már az ismerkedés pillanatai is emlékezetesek voltak a
gyerekeknek. Az évnyitó ünnepély után minden osztály
felvonult a tanítójával a termébe. Gizi néni elöl haladt,
mutatta az utat. A tanterem elõtt megállt, bevárta a las-
sabban felérkezõket, majd a következõket mondta: 

– Belépünk az új otthonunkba, de kérlek benneteket, ne
üljetek be a padokba, hanem a terem végébe gyertek. Ott
meglepetés vár rátok. 

A gyerekek kíváncsian lépték át a küszöböt. Többen a
fejüket forgatták, keresték a „meglepetést”. A tanító lé-
pett be utoljára, s becsukta maga mögött az ajtót. A gye-
rekek, ahogy azt a tanító kérte, hátul álltak. Kicsit ta-
nácstalanok voltak. Gizi néni nem váratta tovább õket. 

– A könyvespolc elõtt álltok. Az elsõ oszlopban azok
a könyvek vannak, amelyekbõl ebben az évben olvas-
ni fogunk. Ezeknek elsõsorban gyerekek a fõszereplõi.
Jók is, csintalanok is, olykor lustácskák, bizonyos ese-
tekben igyekvõk. Szóval olyanok, mint ti. A második
oszlopba azokat a könyveket sorakoztattam fel, ame-
lyek állatokról szólnak. Van közöttük róka, kutya, ló,
de olyanok is, amelyekkel csak az állatkertben talál-
kozhattok. A harmadik oszlopba pedig azokat a köte-
teket helyeztem el, amelyek azoknak szólnak, akik a

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
A szakmai sikerhez vezetõ rögös utak
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tudományok iránt érdeklõdnek, tehát állatok, növé-
nyek, földrajzi helyek, a fõváros, a kerület története, és
itt vannak a térképek és lexikonok is. Most jól nézze-
tek körül, a nap végén választhattok egyet-egyet és ha-
zavihetitek. Csak egy szabály van. Vissza kell hozzá-
tok két hét elteltével. 

A gyerekek között volt, aki örömmel nyugtázta, hogy
olyan könyv is van a polcon, amellyel már otthon is talál-
kozott. Néhányan már tervezték is, melyiket viszik haza. 

A munka elkezdõdött. Ne feledjük, az elsõ tanítási
nap volt, kölcsönösen bemutatkoztak egymásnak. Gizi
néni elmesélte, hogy nagyon szereti az iskolát, a munká-
ját, minden gyerek a barátja, s otthon is három nagyobb
gyereket nevel. „Tudjátok, a legidõsebb lányom, akit Juli-
nak hívnak, hamarosan doktor néni lesz, a középsõ gyere-
kem, Lili, most kezdte el a fõiskolát, ha azt elvégzi, akkor óvo-
dásokkal fog dolgozni, no, és a legfiatalabb gyerekem Sanyi, õ
idén érettségizik. S ha azt kérdezitek, hogy mivel töltjük a sza-
badidõnket, akkor egyszerû a válaszom, sokat beszélgetünk
és még ennél is többet olvasunk.” A gyerekek tátott szájjal
hallgatták új tanítójukat. Az õ bemutatkozásuk koránt-
sem volt ilyen részletes. Gizi néni a nehezebben megszó-
lalókat kérdésekkel segítette, s arra ügyelt leginkább,
hogy az elsõ együttlét végére minden tanítványa nevét
tudja. Ez a beszélgetés az elsõ kicsöngetésig tartott. 

Megkezdõdött az elsõ szünet. A gyerekek halkan be-
szélgettek, sétáltak a teremben, néhányan visszatértek a
könyvespolchoz, Gizi néni pedig nagy borítékokat cím-
zett. A gyerekek úgy vélték, hogy a következõ órai fel-
adatokat készíti elõ tanítójuk. A becsengetést követõen
mindenki a választott helyére ment. Gizi néni a követke-
zõkkel állt elõ: „A barátságunkat egy aprósággal szeretném
megalapozni. Mindenki kap tõlem egy borítékot. Abban egy-
egy szépséges történet, mese, elbeszélés olvasható. Láttátok, a
szünetben címeztem a borítékokat. Azt hiszem, sikerült min-
denkinek egyénre szóló történettel kedveskednem.” Körbe-
járt a teremben, s a névre szóló borítékokat átadta a
címzetteknek. Csak néztek a gyerekek, alig-alig értették,
honnan ismerheti õket a tanítójuk. Végezetül a követke-
zõkkel zárta le a kézbesítés folyamatát: „Egy kérésem van.
Ha elolvastátok a történetet, akkor készítsetek rajzot, de csak
olyat, ami illik a történethez. Nem kell holnapra, nem kell
holnaputánra, de örülnék, ha a hétvégére elkészülne.”

Ezt követõen a tanítási nap éppen úgy folyt, mint min-
den más harmadik osztályban. A szünetekben elõ-elõ-
kerültek a borítékok, de felnyitni egyik gyerek sem mer-
te, pedig a kíváncsiság nagy volt. 

A következõ reggelen Gizi néni legalább húsz boríté-
kot kapott vissza. A rajzok többsége megfelelõ volt, né-
hányat arra is méltónak tartott, hogy kitûzze a faliújság-
ra. Ezt komoly elismerésnek vették a jutalmazottak. Esz-
ter a rajz mellé egy levelet is küldött. „Kedves Gizi néni!
Nagyon tetszett az a történet, amit elolvashattam. Nem volt
szomorú. Köszönöm: Eszter”

A gyerekek megbeszélésébõl az is kitûnt, hogy Gizi né-
ni úgy válogatta össze a történeteket, hogy 3-4 oldalnál
ne legyen egyik sem hosszabb. Igazán figyelembe vette a
korosztály terhelhetõségét. 

Már az elsõ héten volt egy-két gyerek, aki kölcsönzött
a közös polcról könyvet. Neve bekerült a füzetbe, mellé
a kölcsönzés dátuma. Gizi néni pedig a könyvekben egy
betétlapot helyezett el, amely néhány kérdést tartalma-

zott a könyvrõl. Volt köztük olyan feladat, amely az ol-
vasás alaposságát, pontosságát kutatta, volt, amely a gye-
rekek humorát vagy fantáziáját fejlesztette. Nem lehet
tudni, ki várta izgatottabban a kölcsönzési idõ lejártát,
Gizi néni vagy a gyerekek. A tanítót nagyon foglalkoztat-
ta az olvasás mélységének és érzelmi hatásainak kérdése.
A kitöltött feladatlapok magukért beszéltek. A gyerekek
értették az olvasottakat, barátságot kötöttek a szerep-
lõkkel. A tudományos jellegû könyvek esetében pedig
tovább kívánták mélyíteni ismereteiket. Gizi néni elége-
dett volt olvasó gyerekeivel. 

Október végére csupán két-három tanuló volt az osz-
tályban, aki nem kölcsönzött könyvet. Gizi néni ebbe
nem tudott belenyugodni. Nem akart erõszakkal fellép-
ni, ezért egy alkalommal a következõkkel állt elõ: 

– Erika, Peti és Patrik, ti még nem választottatok
magatoknak olvasnivalót. Gondolom azért, mert a
választék nagyon nagy. Segítünk nektek. Esztit, Danit
és Henit arra kérem, hogy meséljenek a legutóbb olva-
sott könyvrõl. Mondjátok el, miért érdemes idõt szán-
ni az olvasásra!

A könyvbemutató mindenki számára tanulságos volt.
Akik a bemutatókat tartották, azok kiválóan vették az
újabb akadályt, a nem olvasók pedig kedvet kaptak a
könyvek megismeréséhez. Így váltak a tanító neveltjei
könyvszeretõkké, olvasókká. 

Gizi néni módszere hatékony volt. Azok a felsõ tago-
zatos tanárok, akik az õ osztályait vették át, már nem
küzdöttek a „nem olvasás” problémájával.

Meggyõzõdésem, hogy a kolléganõ módszere átvehe-
tõ, alkalmazható. 

Amikor a gyerek 
a problémamegoldó

Abban az iskolában, ahol a következõ történet játszó-
dik a testnevelés órákat szaktanárok tartják. A gyerekek
kedvence Attila bácsi, a fiatal, mindig jókedvû, sporto-
lóból tanárrá lett fiatalember. Népszerûségének egyik
alapja minden bizonnyal az, hogy férfi. A gyerekek zöme
óvónõk, tanítónõk körében nevelkedik, s ha egy fiatal
férfi jelenik meg közöttük, az varázslatos hatással bír. Az
ifjú tanár, aki valahol a harmincadik éve körül jár, kivá-
ló érzékkel motiválja a gyerekeket. Egyszerûen elvará-
zsolja õket, így konfliktusai sincsenek. 

Szeptember második napján belépett a negyedik osz-
tályba, ez volt az elsõ találkozása ezzel a csoporttal. 

– Ki szeret futni? – kérdezte. 
Öt-hat gyerek egyszerre kiáltotta: 

– Ééééén! – hangosan, elnyújtva, zengett még a
folyosói is. 

– És ki szeret labdázni? 
Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy a válaszadók szá-

mát meghatározzam. Mindenki ordított: 
– Ééééén! – ez már a falakat is megrengetõ kiál-

tás volt. 
– Remek! – jött a tanári válasz. – És ki tudja, mi-

kor fogunk labdázni? 
– Ha lejutunk az udvarra vagy a tornaterembe! –

jött Zolitól a válasz. 
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– Igen, ez a helyes válasz. Akkor pedig indulunk a
tornaterem öltözõjébe – adta ki az utasítást a tanár.

A gyerekek sorba rendezõdtek, s indultak a földszintre,
a tornaterem irányába. A vonulás kissé zajosra sikerült, az
ifjú tanár nem szólt semmit, hagyta, hogy a gyerekek a
szabályokat felrúgva közlekedjenek a tornateremig. 

Néhány perccel késõbb a negyedikesek az elõírás sze-
rinti öltözékben, azaz tornaruhában felsorakoztak Attila
bácsi elõtt. 

– Hajaj, nagy baj van! – kiáltott a tanár. – A ta-
valyi tornasor már nem aktuális. Sokan nagyot nõtte-
tek, ez a sor meglehetõsen szabálytalan.

Elrendezte a gyerekeket, mindegyikhez volt egy ked-
ves megjegyzése. Ilyenek hangzottak el: „Ha te tavaly
Marci mellett álltál, akkor legalább 20 centit nõttél!”, vagy
„A hosszúnadrágod lassan a térdedet sem takarja!” Vala-
mennyi megjegyzése kedves és vicces volt. A gyerekek
jól vették a humort. 

A tornasor felállt. A munka elkezdõdött. 
– Most futunk, hiszen még a teremben többen is

mondták, hogy szeretik a futást, hát tegyünk a ked-
vükre! Indulj! 

Mindenki fegyelmezetten tett eleget a tanár utasítá-
sának. A bemelegítõ futást újabb és újabb gyakorlatok
követték. A gyerekek egy része fáradni látszott, de sen-
ki nem szólt, nem nyögött, mindenki száját összeszorít-
va teljesítette a feladatát. Már az óra harmadik harma-
dában jártak, amikor is a bordásfal elé kellett állni. At-
tila bácsi mutatta be azt a gyakorlatsort, amit a gyere-
keknek le kellett másolniuk. No, ekkor történt valami,
ami mindenkit meglepett. A leghalkabb szavú kislány,
az osztálytársak számára is alig észrevehetõ Regina sírás-
ban tört ki: 

– Ezt én nem tudom megcsinálni. Egyébként is el-
fáradtam! – A könnyei patakokban folytak. 

– No, mi a baj? – lépett oda Attila bácsi. – Itat-
juk az egereket? Szomjasak? 

– Ez egy nehéz gyakorlat, nem tudom megcsinálni!
Ügyetlen is vagyok!

– Nézd, így kell ezt csinálni! – jött a tanári válasz,
s újra mutatta. – Egyébként is, nekem ügyetlen tanít-
ványaim sohasem voltak. 

– De ez nem megy! Nem akarom! 
A tanár nem veszítette el a türelmét. Újra megmutat-

ta, majd megkérte az egyik kislányt, Ildikót, hogy õ is mu-
tassa be Reginának a feladatot. Ildikó ügyesen, gyorsan
eleget tett az elvárásnak. 

– Látod, csak ennyi! – mondta Attila bácsi. 
S ekkor valami olyan történt, amire senki sem volt fel-

készülve. Zsolt, aki igen-igen élénk, jó eszû, kiváló moz-
gású és kedves gyerek volt, a következõket mondta: 

– Attila bácsi, játsszuk azt, hogy mindenki bemu-
tatja ezt a gyakorlatot, s Regina pontozza! Mire a ver-
senynek vége, addigra már neki is lesz bátorsága a fel-
adathoz, ráadásul ki is piheni magát. 

Valószínû, Zsolt jól vette észre, hogy Regina sokkal in-
kább fáradt, mint ügyetlen. Ezzel a módszerrel osztálytár-
sa kialakuló dacossága feloldhatónak látszott. 

– No, legyen! – jött a válasz. – Mindent a siker ér-
dekében.

A gyerekek mutatták a feladatsort, s Regina adta a
pontokat. A könnyeinek már nyoma sem volt. Huszon-
négy gyerek és Attila bácsi is hibátlanul mutatta be a gya-
korlatot, legalábbis ez derült ki a pontozásból, ugyanis az
egyszemélyes zsûri mindenkinek 10 pontot adott. Végül
Regina is a bordásfal elé állt, az õ gyakorlata is hibátlanul
sikerült. Társai megtapsolták. Az óra befejezõdött. Min-
denki elégedetten ment ki az öltözõbe. Attila bácsi is si-
kerként élte meg elsõ találkozását a negyedikesekkel.

(Az 1. évfolyamon alkalmazható mesterfogásokat be-
mutató filmek találhatók a www.tanitonline.hu oldal
Filmtárának szövegértés-szövegalkotás címû gyûjtemé-
nyében.)

! ! !
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A családgondozó heti egy alkalommal teljesített szolgálatot a
faluban. Rendszerint a nagyszünetre idõzítve elballagott a
helyi iskolába – másfél kilométer oda, másfél vissza –, hogy
beszéljen az igazgatónõvel a gondozott gyerekek ügyében.
Tomika tanítónõje az osztályterem ablakából látta, ahogy át-
vág az udvaron. Elésietett, semmiképp sem akarta elszalasz-
tani a találkozást. Meg kellett beszélnie a Tomikával frissen
újra ismétlõdõ élményét.

A folyosón sikerült elcsípnie a gondozót, mielõtt az beko-
pogott volna az igazgatói irodába.

– Jó, hogy jön, András! Jöjjön, ezt nézze meg!
– Jó napot. Tomika?
A tanítónõ szapora léptekkel vezette a gondozót az osz-

tályterembe. A tanári asztalról marokba fogott négy-öt cson-
ka színes ceruzát, egyiknek-másiknak kitört a hegye, és mint
corpus delictit, felmutatta a gondozónak. A gondozó néma
maradt, kérdõn felvonta szemöldökét.

– Ezzel küldik iskolába. Mindig hiányzik valamije. Így nem
lehet dolgozni vele. A többi rendesen dolgozik, õ meg néz ma-
ga elé, bámul ki az ablakon. Persze, hogy a többit is zavarja.

– Úgyis megyek ki a majorba. Majd beugrom hozzájuk és
beszélek az anyukával, pakoljanak be rendesen.

– Meg vegyenek rendes színeskészletet! 
A gondozó nem örült a postásszerepnek, de nem tudta ki-

kerülni, nem akart konfliktusba kerülni a tanítónõvel. Úgy
gondolta, azzal nem segítene Tomika helyzetén. Volt része
már abban a vádban, hogy „maga mindig csak ezeket védi!”

– András! Ha már úgyis megy hozzájuk, azt is mondja
meg, nem ártana kisikálni a körmeit is. Olyan fekete a körme
alja, mint egy szénbányásznak.

A gondozónak bevillant Tomika vasazós képe. Szétvetett
lábakkal ül az udvar porában, kalapáccsal veri le a rozsdát a
legkülönfélébb vas alkatrészekrõl. Apja õt is befogja a „csalá-
di vállalkozásba”. A családi támogatás, segély mellett fõ be-
vételi forrásuk a fémgyûjtés, -értékesítés, a vasazás, ahogy õk
mondják. Tomika két nagyobb testvére a gyûjtésbõl is kiveszi
a részét, apjuk rendesen elszámol velük. Az édesanya, most,
hogy megjött a legkisebb, még szoptat, kimarad a vasazásból.
Néha, ha kell, azért õ is besegít a válogatásba. 

A gondozó fejében Tomika az utolsó után, a legutolsó
probléma volt a családban. Leginkább a két nagyobb fiú kö-
rül pörgött. Alulról súrolták az igazolatlan mulasztások meg-
engedett határát, tele voltak egyessel. Kitanulták, hogyan jus-
sanak orvosi igazoláshoz, ha inkább vasazni volt kedvük. Eh-

hez jött még, hogy nem ritkán szerezték a vasat, semmint
gyûjtötték. A szerzés azt jelentette, hogy volt gazdája a vas-
nak, aki gazdája is maradt volna, ha a két fiú nem viszi el. A
szerzett vason az apa rutinosan, hamar túladott. Mindeddig
megúszták annyival, hogy pár haragost kaptak cserébe.

A gondozó hasztalan gyõzködte az apát, hagyja ki a fiúkat
a vasazásból, fõleg a szerzésbõl. Kivédhetetlen volt a véde-
lembe vétel. Kezdeményezte már a hatósági intézkedést, az
elsõ tárgyalásra várt. Rossz érzése volt a procedúrával kap-
csolatban, gondozói munkája hiábavalóságát, sikertelensé-
gét, kudarcát élte meg. Tudta, hogy a két fiú mellett Tomika
is védelembe fog kerülni, sõt a kisbaba is. Elképzelte, hogy a
védelembe vételi határozatban kötelezik a szülõket és Tomi-
kát, hogy hegyezze ki a színeseit, és sikálja ki mindennap a
körmét. Ez a gondolat mosolyt csalt az arcára.

A tanítónõ nem tudta mire vélni a gondozó mosolyát. Most
õ vonta fel szemöldökét.

A gondozó érezte, hogy magyarázattal tartozik, de re-
ménytelennek vélte a teljes családtörténetet elmesélni. 

– Tudja, az a helyzet, hogy az anyukát kellene elõször meg-
tanítani a bepakolásra, utána az ellenõrzésre. Ez minimum
egyéves projekt. A körömmel meg az van, hogy az apának is
piszkos, egész nap vassal dolgozik. Ott meg õt kellene megta-
nítani a körömsikálásra. Egyébként tiszták, nem koszosak.
Higgye el, ahányszor megyek, mindig megy a mosógép.

– Jó, azért csak szóljon nekik, András!
– Beszélek velük.

Tomika piszkos körömmel, hiányos felszereléssel
megy iskolába. Nincs mit szépíteni a dolgon, ez bizony el-
hanyagolás. Az a kérdés, Tomika veszélyeztetését is je-
lenti-e az elhanyagolás? A gyermekvédelmi törvény a
veszélyeztetettséget a következõképpen határozza meg:
„olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következté-
ben kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi,
vagy erkölcsi fejlõdését gátolja, vagy akadályozza”.1 A gyer-
mekvédelem négy szintjét különbözteti meg az elhanya-
golásnak.

1. Alacsony fokú veszélyeztetõ magatartás
– nincs, vagy csekély a hatása a gyermek fejlõdésére és

késõbbi viselkedésére.

Oktatunk, nevelünk… Gondozunk is? Nem kell a cikk végéig várni, a válaszom –
igen, gondozunk is. A nap nagy részét velünk töltik a gyerekek, így akaratlanul is
gondozzuk õket, már csak annak okán, hogy a szülõk, a gondviselõk, ha kötele-
zettségbõl adódóan is, ránk bízzák gyerekeiket, és elvárják, hogy gondoskodjunk
róluk, épségben adjuk vissza õket. Ebben az íratlan szerzõdésben átruházzák ránk
a gondozói kötelességet és jogot arra az idõre, míg a gyermekeik a mi felügyele-
tünk alatt vannak. A kérdés, hogy milyen mélységig, mire terjedjen ki a gondosko-
dás? A történetemben szereplõ Tomika kapcsán erre keresem a választ.

Nem csak magunk közt
Elhanyagolás

Korányi István

1 1997. évi Gyv tv. idézet 1. sz. Módszertani levél. Dr. Herczog Mária–dr. Kovács Zsu-
zsanna MAVE (1991.)
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2. Mérsékelten súlyos veszélyeztetõ magatartás
– gyakoribb, de nem veszélyes vagy hosszú távon kár-

okozással nem fenyegetõ magatartás.
3. Nagyon súlyosan veszélyeztetõ magatartás
– folyamatos vagy nagyon gyakori elhanyagolás vagy

súlyosan veszélyeztetõ magatartás.
4. Életveszélyes veszélyeztetettség
– hosszú távon vagy súlyos lélektani vagy fizikai kár-

okozás.2

Terjedelmi okból itt nincs lehetõség a Módszertani le-
vél teljes közlésére, de a www.tanitonline.hu oldal
könyvtárának gyermekvédelmi gyûjteményében meg-
található. Ebben részletes leírást találunk a különbözõ
veszélyeztetettségi szintek árulkodó, illetve jellemzõ je-
leirõl és az azokhoz kapcsolódó teendõkrõl.

Visszatérve Tomikához, nekünk az elsõ két veszélyez-
tetettségi szinttel van dolgunk. Ez a két szint az, melyet sa-
ját hatáskörünkben kezelhetünk. Mindkét szintnél a tü-
netek jövõbeni hatását kell prognosztizálnunk. De megjó-
solhatjuk-e, hogy egy piszkos köröm és egy csonka színes
ceruza rövidebb vagy hosszabb távon milyen hatással lesz
a gyerek fejlõdésére? Az idõsíkon visszafelé sem könnyû
megállapítani, bár mondhatjuk, hogy ott kezdõdtek a
problémák, akkor kellett volna elkapni. Objektíven ko-
rántsem biztos, hogy ez valóban így van, mármint, hogy er-
re az eredõre vezethetõk vissza a késõbbi bajok. Képzeljük
el Tomikát tízegynéhány évvel késõbb egy állásinterjún,
ahol koszos körmeivel rontja sikerének esélyét. Megmo-
solyogtató lenne, ha az esetleges sikertelenségéért a mos-
tani helyzetet okolnánk, de a forrásvidékhez mindenképp
hozzátartozik. Így való igaz, hogy valamit csak kell kezde-
nünk azokkal a körmökkel, részint felelõsségünk okán,
részint a higiénés normák elsajátíttatása végett.

Végy egy körömkefét és egy szappant! – ahány ház,
annyi szokás, ez az én saját receptem. Reggel, az elsõ óra
elõtt öt perc Tomikával a mosdóban. Ezt ismételjük szük-
ség szerint. Várhatóan egy hónap után Tomika önállóan
fogja tudni kisikálni a körmét. Nagy valószínûséggel egy
idõ elteltével tiszta körömmel jön iskolába. Persze, eh-
hez megfelelõ motiváció kell társuljon, semmiképpen
sem válhat megbélyegzéssé. Az a kérdés, hogy a való-
ban rengeteg teendõ között hogyan tudunk öt percet ke-
ríteni Tomikára tanítás elõtt, vagy valamelyik szünetben
– mi magunk vagy lentebb szereplõ Dióka segítségével.
Ha több Tomika van az osztályunkban – egy-kettõnél
több nem jellemzõ –, akkor is öt percrõl van szó, igaz,
hogy több körömkefére lesz szükségünk.

Voltam olyan bátor, hogy saját recepttel hozakodtam
elõ. Hadd legyek még bátrabb egy személyes élményem
megosztásával. Nem ma történt. A 70-es évek végén egy
lakótelepi mamutiskola a helyszín, ma már elképzelhe-
tetlen 1600 fõs tanulói létszámmal. A napköziben egy kis
elsõs bekakil. Csak nem ülhet így egész délután; irány a
tornaöltözõ zuhanyzója, gyerek altestének lezuhanyozá-
sa, alsónadrág „leveretése” erõs zuhanysugárral, alsó-
nadrág nejlonzacskóba rejtése, gyerek felsõruházatának
feladása. Az eset Dióka receptje szerint oldódott meg.
Dióka az iskola kortalan takarító nénije volt. Dióka kerí-
tett az öltözõben felejtett ruhagyûjteménybõl egy megfe-
lelõ méretû tornanadrágot. Az összepiszkított alsónemût
kimosta, megszárította és bármily hihetetlen, az iskola
mosókonyhájában kivasalta. A szülõ érkezésére a gyer-

mek visszanyerte reggeli, tökéletes állapotát. Ezzel a pár
sorral szeretnék Dióka elõtt tisztelegni. Példája az iskolai
gondozás extrém esete (az iskola felszereltsége és körül-
ményei is segítették), de Dióka reflexe az, ami a nor-
malitás és extrémitás határán innen van.

A színes ceruzakészlettel egy kicsit más a helyzet. Nyil-
vánvalóan nem pótolhatjuk önerõbõl a hiányzó taneszkö-
zöket. Mi mást tehetnénk, minthogy valami ilyesféle re-
cept szerint járunk el: a) végy egy ceruzahegyezõt és egy
színeskészletet! Kölcsönözd a feladat idejére a tanulónak,
ügyelj a visszaszolgáltatásra, hogy más alkalommal, esetleg
másnak is kölcsönözhesd és lássa, hogy meg kell becsülnie
az eszközöket. Szánj öt percet a ceruzahegyezés mûveleté-
nek elsajátíttatására (általában két ceruzáról, egy pirosról
és egy kékrõl van szó, belefér öt percbe). b) Ha nincs szí-
nes, adj olyan foglalkoztató feladatot, melyhez nem kell
színes ceruza – ne bámuljon a levegõbe az a gyerek! 

A ceruzán kívül más is hiányozhat, színes korongok
stb. Támogathatjuk a gyereket kis kártyákkal, melyek
otthon sorvezetõként segítik a bepakolásnál és annak
ellenõrzésénél.

Tudom, a napi gyakorlatban a tengernyi teendõkhöz
illeszteni a gondozói tevékenységet erõn felüli feladat-
nak tûnik, és egyre nehezebb. De hiszem, hogy az ön is-
kolájában is van egy Dióka, aki segíteni fog. 

Nem állítom, hogy az én receptem a legjobb, sõt…
Osszuk meg receptjeinket! Kérjük, hogy Tomika esetére
javasolt vagy saját praxisából más, hasonló esetre szóló re-
ceptjét küldje el nekünk a tanito@sprintkiado.hu címre!

A kezdetben feltett kérdésemre – mire és milyen mély-
ségben terjedjen ki a gondozás? – a választ az elhanyago-
lás gyermekvédelemben meghatározott elsõ két szintje
adja meg. Sajnos az esetek többségében hiába várjuk a
családtól a probléma megoldását, Tomika körme ettõl
egyhamar nem lesz tiszta.

Talán nem haszontalan átgondolnia saját receptjét:
a) Az alapvetõ higiénés normák betartása hozzátarto-

zik az iskolaérettséghez.
A családgondozó segítségét kérem.
b) Nyomást gyakorlok a szülõkre, hogy fordítsanak

gondot gyermekük személyi higiénéjére.
c) A gyereket kiküldöm a mosdóba, önállóan hozza

rendbe magát.
d) Egyéb, éspedig ……………………………………

a) Azzal, hogy pótlom a gyerek taneszközét, csak meg-
erõsítem, nem fontos bepakolnia, úgyis kap az iskolában.
Otthon kell pótolnia az elmaradt feladatokat. 

– Rá fog jönni, érdemesebb az iskolában dolgozni.
b) A hiánytalan felszerelésrõl a szülõk kötelessége

gondoskodni. A szülõket kell figyelmeztetni, hogy ellen-
õrizzék gyermeküket.

c) Egyéb, éspedig……………………………………

Eddig nem esett szó az érzelmi gondoskodásról. „ Lá-
tom, rossz kedved van. Miért vagy szomorú?” „Látom, dühös
vagy. Kire haragszol?”

Milyen gyakran kezd ilyen vagy ehhez hasonló mon-
dattal beszélgetést tanítványaival?

Ezek, vagy az ehhez hasonló mondatai milyen gyakran
szólnak ugyanahhoz a gyerekhez, illetve gyerekekhez?

Az érzelmi elhanyagolás a rejtettsége miatt a legnehezeb-
ben kezelhetõ probléma. Ha az ön válasza a fenti kérdések-
re a gyakran, érdemes összevetnie a Módszertani levél érzel-
mi elhanyagolásra vonatkozó részét a saját tapasztalataival.

2 1. sz. A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelõzése, felismerése és kezelése, Mód-
szertani levél. Dr. Herczog Mária–dr. Kovács Zsuzsanna MAVE (1991.)
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Öreg vagy?
Bálint (4 éves; hajón utazik, a nagyanyja keze mellett

fogja a korlátot): 
– Mama, miért ilyen öreg a kezed?
– Öreg a mama, öreg a keze is – így a válasz.
B. (mosolyog; néhány másodperccel késõbb komo-

lyan): Meghalsz?
– Majd meghalok, de még nincs kedvem.
B. : Akkor jó – mondja, és nézi tovább a vizet szelõ mo-

torcsónakot.

Hol is vannak a csillagok? 
Téli este, tiszta égbolt, hegyrõl lefelé jövünk az ötéves

Helgával.
– Nézd csak, hogy ragyog az a csillag! – mutatok a legfé-

nyesebb felé. 
Helga: Hogy lehet elérni azt a csillagot? A válasz utáni

további kérdései: Miért nem? És egy másikat? Kicsit ké-
sõbb: Hány csillag van? Miért nem tudjuk, hogy hányan van-
nak? 

Másnap zsírkrétával csillagos égboltot rajzol; rögtön
látszik, hol ragyog a rajzon a legfényesebb, az, amit teg-
nap este látott.

Csak arra válaszolni, amit kérdez
Az ilyen – a végsõ kérdéseket feszegetõ – megnyil-

vánulásokra bõven elég a rövid, konkrét válasz. Bálint
kérdésében még nincs benne a súlyosabb, nehezeb-
ben megválaszolható kérdés, a „Miért halunk meg?”
Majd, ha ezt teszi fel, akkor érdemes talán annyit mon-
dani, hogy a növények, állatok, emberek is maghalnak;
de addig milyen szépek a virágok, milyen érdekes pél-
dául a tegnap látott sün a kertben, és mennyi minden
érdekeset, jót csinálhatunk addig mi is; együtt is, egye-
dül is. 

Elég mindig csak éppen arra válaszolni, amit kér-
dez. Ha nem kérdezi, miért is halunk meg, akkor valószí-
nûleg az erre adott választ még nem tudná feldolgozni,
„megemészteni” (milyen pontos ez a szó!). A gyerekek
tapintatosak magukhoz (Vekerdy).

Mirõl is volt szó?
Hogy jutottunk el percek alatt egy kéztõl a halálig?

Ráncos kéz – öreg kéz – öreg test – halál. – Egy fényes
csillagtól addig (persze nem ezekkel a szavakkal), hogy a
világmindenség méreteirõl fogalmunk sincs, azaz jelen-
legi tudásunk szerint végtelen.

Veszélyes kaland
Nyáron megjelent egy esszékötet, alig néhány héttel a

szerzõ – Hankiss Elemér – halála után. Az egyik esszében
Hankiss az élet értelmérõl tûnõdik (talán nem sokkal
halála elõtt):

„Feljutni a Mount Everest jeges-sziklás csúcsaira? Elindul-
ni egy törékeny hajón az Északnyugati átjáró felfedezésére?
Meghódítani a Marsot? … Igen, mindez nagy kaland, de nem
törpül-e el a végsõ, nagy kaland mellett? Az emberi élet veszé-
lyes és nagyszerû kalandja mellett? … Nem csodás kaland-e
kísérletet tenni arra, hogy megtaláljuk életünk értelmét?”1

A spirituális intelligencia
Amikor az úgynevezett „végsõ” kérdéseket tesszük fel

– miért születünk, hol a helyünk a világban, mi az élet ér-
telme, végtelen-e a világmindenség, miért halunk meg –
spirituális (szellemi)2 intelligenciánk mûködik. A spiri-
tuális intelligencia összefüggéseket tár fel, új összefüggé-
seket teremt, átalakít, az átfogó (globális) és a végsõ kér-
désekre keres választ, mûködése a homloklebeny meg-
határozott területén fokozott, mérhetõ aktivitást vált
ki.3 Nemrég fedezték fel.

Ha az intelligencia szót halljuk, elsõsorban értelmi ké-
pességekre szoktunk gondolni. A múlt század egyik nagy
felfedezése volt, hogy az értelmi képességekbõl valamit
érzékelni, „mérni” tudunk. Megjelent, bár sokszor túl
nagy jelentõséget tulajdonítunk neki – hiszen csak egy
pillanatnyi állapotról ad képet – az intelligenciahánya-
dos, az IQ4 is.

Aztán a század végén kiderült, hogy értelmi képessé-
geink nem mûködnek megbízhatóan, ha nem rendelke-
zünk a saját és mások érzelmeit felfogó, átélõ érzelmi
intelligenciával, amelynek néhány fontos elemét úgy-
nevezett érzelmi hányadossal, EQ-val5 fejezhetjük ki.

Néhány évtizede pedig világossá vált, hogy nem elég
felfogni és érzelmekkel kísérni azt, amit mélyen meg aka-
runk érteni. Teljesebb képet egy emberrõl, helyzetrõl, je-
lenségrõl csak akkor kapunk, ha összefüggésbe ágyazzuk
õket. Vannak képességeink, amelyek segítségével éle-
tünket, a világmindenséget nagyobb összefüggésekbe
ágyazzuk; amellyel például megítéljük, hogy egy terv, egy
tett értékes-e, vagy sem. Így jutottunk el ahhoz a képes-
ségcsoporthoz, amelyet spirituális (szellemi) intelligenci-
ának, a mérésekor kapott viszonyszámot pedig SQ6-nak
neveznek. A spirituális intelligenciának nincs köze a val-
lásossághoz. Egy materialistának lehet nagyobb a SQ-ja,
mint például egy mélyen, hitelesen vallásos embernek. 

Kereszty Zsuzsa Tûnõdések 
és a gyakorlat (18.)
Jegyzetek egy nemrég felfedezett intelligenciáról
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Azoknak a gyerekeknek, akiket erkölcstanra taní-
tunk, szellemi, spirituális intelligenciájukra nagy szüksé-
gük lesz ahhoz, hogy érett személyiséggé váljanak, igé-
nyük legyen arra, hogy az általuk érzékelhetõ világot
megértsék, átéljék, cselekedeteiket mérlegeljék, önma-
gukon, érzéseiken dolgozzanak.

Tapasztalatok szerint a spirituális intelligencia
mintegy tízéves korig igen jól fejleszthetõ. Egyszerûen
csak meg kell ragadni az alkalmakat, amikor a távlat, az
összefüggés a pillanatnyi helyzethez társítható. Csak meg
kell kérni a gyereket, hogy legközelebb, amikor tiszta lesz
az égbolt, nézzen fel az égre, és próbálja megõrizni, ott-
hon lerajzolni azt a képet, amelyet látott. 

Az egyik Waldorf-iskolában láttam, hogy tízórai
elõtt a következõ fohászt mondták a gyerekek (már
kiskamaszok voltak, mégis természetesen, komolyan
mondták, bár tanár – rajtam kívül – nem is volt a te-
remben): 

„Köszönjük Föld, hogy befogadtad a magot, köszönjük
Víz, hogy tápláltad, köszönjük Nap, hogy megérlelted ne-
künk.” (Itt se imáról van szó; egyszerûen gondolatban
„kivisszük” a gyereket a terembõl, képzeletben felnézhet
a nap felé. Ezután a fohász után nehezebb szemétbe dob-
ni a maradékot.)

Példák a spirituális intelligenciát
mozgósító tevékenységekre7

A feladatok alkalmazását úgy próbáltuk megkönnyí-
teni, hogy azok utasításai helyenként közvetlenül a gye-
rekeknek szólnak. Természetesen bármilyen más, a taní-
tó által jónak gondolt feldolgozásmód is helyénvaló le-
het.

1–2. osztályosok:
Én és a világmindenség témakör

Hold és felhõ (részlet)

Felhõ-cápa
úszik az egeken át,
ûzi a hegyeken át
a holdat.
Egyszer égig
fölmásznék,
mennyei cápát
horgásznék.
Föl ne mássz, mert
üszkös a fa dereka,
üszkös a fa dereka,
kikorhadt.

(Weöres Sándor)

Felhõjáték
Láttál felhõ-cápát vagy más felhõ-állatot? Rajzold le,

milyen volt!

Csillaglesen
Nézz fel az égre egy olyan este, amikor látod a csillago-

kat! Jól nézd meg, aztán rajzold le õket!

Utazz a Holdra!
Csukd be a szemed és képzeld el, hogy felrepülsz a

Holdra! 
Meséld el a párodnak, hogy milyen volt az út! Aztán

cseréljetek, és õ meséljen!

Napkérlelõ
Süss ide, süss ide, édes nap,
addig jó, míg fényes vagy. (Orbán Ottó)

Hogyan lett a Nap az égen?
Sokan elképzelték, hogyan lett a Nap az égen. Hall-

gassátok meg errõl az egyik mesét! 

A réges régi idõben még nem volt Nap, az égen nem világí-
tott más, csak a Hold a csillagokkal. De ember sem élt még a
Földön, csupán állatok és madarak éltek, és ezek sokkal na-
gyobbak voltak, mint manapság.

Egyszer Dileván, az emu és Brelga, a daru sétálni mentek
a tágas síkságon. Séta közben valamin összekoccantak. Szó
szót követett, s végül is összeverekedtek. Brelga dühében oda-
rohant Dileván fészkéhez, kikapott belõle egy szép nagy tojást
és teljes erejébõl fölhajította az égre. Ott a tojás egy rakás tû-
zifára pottyant és összetörött. Sárgája végigfolyt a rakáson; a
fa meggyulladt tõle, szép sárga lángra kapott, s olyan heves
tûz támadt, hogy fénye az egész világot beragyogta. 

Akik a világon éltek, azt sem tudták, hová legyenek ámula-
tukban. Hiszen addig egyebet sem láttak, mint enyhe derengést,
most aztán majd hogy bele nem vakultak a nagy fényességbe.

Lakott az égen egy jóságos szellem, annak nagyon megtet-
szett a világ, mert valóban gyönyörû szép volt ebben a pom-
pás világosságban. Azt gondolta magában: bizony jó volna
mindennap ilyen tüzet gyújtani. S meg is teszi azóta minden-
nap. Éjszakánként szétküldi szolgáló szellemeit: fát szednek,
máglyába rakják, aztán mikor már kész a máglya, elküldi a
Hajnalcsillagot. Az adja hírül a Földön az embereknek, hogy
nemsokára meggyújtják a máglyát. (Ausztrál népmese)

Mesejáték
Csukd be a szemedet! Képzeld el, milyen volt a tágas

síkság! Deliván és Brelga ott sétáltak. Nap még nem volt.
Megjelenik a ragyogó Nap. A Föld lakóinak nagyon

tetszik. Vidáman ünnepelnek. Társaiddal mutassatok be
állóképeket arról, hogy a Föld lakói élvezik a Nap fényét
és melegét!

3–4. osztályosok: 
Én és a világmindenség témakör

„Tudom világ a dolgaid”

A virágok hatalma (részlet)
[...] tudom világ a dolgaid,
s elrendezem a dolgomat,
ahogy kell, bátran
és ahogy neked kell világ,
ti ezt már úgysem értitek, 
Nefelejcsek és Ibolyák.
Ti azt már úgy sem értitek,
hogy amit én nyitok,
az a virág beszélni tud
és szebb, mint a holdas Nárciszok.

(Juhász Ferenc)
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Amelyik csak eszembe jut
Juhász Ferencnek ez a verse olyan hosszú, hogy csak

egy vékony könyvbe fért bele. Sok száz virágról ír a vers-
ben. Rajzolj le annyiféle virágot, ahány csak eszedbe jut!
A kedvenc virágod is legyen köztük! Ha nincs kedved
rajzolni, akkor a nevüket írd le!

Amirõl a virágok beszélnek
Írd le, mirõl beszélhetnek a virágok!

Gondolkodnivaló hazafelé menet
Az ember elrendezi a füzeteit, a színes ceruzáit, a játé-

kait, ruháit. De miért kell bátorság ahhoz, hogy a világ
dolgait elrendezze?

Beteg a tenger (részlet)
Nem szabad fürödnünk a tengerben. 
„Megbetegszik, aki fürdik benne – mondja anya. – 
Megbetegszik, mert beteg a tenger, 
beteg és piszkos a gyárak miatt.”
Ezért tegnap Kajsa és én nyelvet nyújtottunk 
Erikson bácsira az utcán
(Erikson bácsinak gyára van) és azt kiabáltuk:
„Hülye!”
De mama azt mondta, 
hogy nem szabad nyelvet nyújtani
Erikson bácsira, 
és egyáltalán nem szabad hülyét kiabálni…

(…)
(Siv Widerberg, Tótfalusi István fordítása)

Szerinted milyen a tenger,  amikor beteg? Rajzold le!

Mitõl lehet beteg a tenger?
Alkossatok 3-4 fõs csoportokat, és gyûjtsetek ötlete-

ket! A szószólók mondják el az osztálynak a csoport gon-
dolatait! Írjátok fel az összes különbözõ ötletet egy nagy
plakátra! Kis papírokra mindenki rajzoljon le egy olyan
dolgot, ami beteggé teheti a tengert! Ragasszátok fel eze-
ket a rajzokat a nagy papírra a szövegek közé és mellé!

Kreatív írás
Címváltozatok: Amikor a folyónk (a tavunk, az er-

dõnk, a mezõnk…) megbetegedett. (A cím attól függõ-
en változhat, milyen kedvelt természeti helyszín találha-
tó a környéken.)

Kérdések a beszélgetéshez:
Egészséges-e a mi környezetünk, vagy van olyan része,

amelyik kicsit beteg? Vajon aki az erdõben és a tavak, fo-
lyók partján szemetel, az otthon, a lakásban is a földre
dobja azt, amire nincs már szüksége? Ha nem így tesz, ak-
kor vajon mi a magyarázata a különbségnek? Mit tehe-
tünk saját magunk, környezetünk tisztaságáért és védel-
méért?

A nap születése

Kérdések a tanító ráhangolódásához
Mit jelent számomra a fény, a homály és a sötétség? Mit

jelent a Nap melege? Mi lehet az oka annak, hogy a fény-

nek gyógyító erõt tulajdonítanak? Vajon van-e különb-
ség ebbõl a szempontból a lámpa és a Nap fénye között?

Vagy ha az általuk keltett világosság azonos, akkor
nincs eltérés a hatásban?

Kreatív írás
Címváltozatok: Én vagyok az õ Napja / Õ az én Napom

Pillanatképek (közös festés)
A gyerekek párokat alkotnak. A verset annyi egységre

bontják, ahány pár van. Minden pár – egy-egy ugyanak-
kora papírra – készít egy festményt saját szövegrészérõl.

A képeket ezután sorban felerõsítik egymás mellé a
falra, mintha egy film pillanatképei lennének.

„Ezer csillag közös fészke” (örömünnep)
Egy sötét téli délutánon a gyerekek úgy helyezkednek

el az iskola aulájában vagy tágas folyosóján, hogy elég tá-
vol legyenek egymástól. Mindenki kap egy kis mécsest.
Valamilyen jól kiválasztott zenére (például Vivaldi:
Négy évszak – Tél) lassan elindulnak egymás felé. Ahogy
közelednek egymáshoz, egyre nagyobb lesz körülöttük a
fény. Végül egy adott ponton mindenki leteszi a mécse-
sét, csendesen leülnek a fény köré, és addig így marad-
nak, ameddig a zene szól.

Szükséges anyagok, eszközök: egyforma méretû papí-
rok, festék; a gyerekek létszámának megfelelõ mennyisé-
gû teamécses. Ez az élmény elõkészítheti, hogy Pilinszky
A nap születése címû versének részletét felolvassuk a gye-
rekeknek, majd kórussá válva, együtt mondhassuk el.

Kórus
Számoljátok meg, hány sorból áll a versrészlet! Osszá-

tok el egymás között a sorokat! Ha sokan vagytok, ket-
ten is mondhatjátok ugyanazt. Ha túl sok sor jutna egy
gyerekre, csak a legszebb sorokat tanuljátok meg! Ami-
kor már mindenki tudja a saját sorait, mondjátok el
együtt a verset!

A nap születése (részlet)

Sokáig csupán csillagok lakták
az égbolt magasát.
Pislákoló fényükben a világ
sokáig élt örök árnyékban,
ezüstszín gyászruhában.

A sötétségben ezidõtájt
nagyon egyedül vándorolt a föld.
Csupán kik egymás közelében laktak,
társalogtak egymással, közbe-közbe
félálomba merülve, vagy akár
az egész telet átaludva,
mély álomban és szomorú magányban.

A különféle állatok
alig ismerték egymást, és az ember
hallgatagon ült kunyhója elõtt.
A felhõk vaktában bolyongtak,
mint elszabadult bárkák a vízen,
s a madarak semmit se tudtak
a szárazföldek többi állatáról,
se a tengerben fürdõzõ halakról.
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Hasonlóképpen a virágok se látták
egymás színét, egymás ruháját,
köznapi és ünnepi öltözékét.
A tavaszi és nyári záporok
nem tudták, hova hullanak,
és hasonlóan a hópelyhek,
a tél fehér gyönyörûsége
hamuesõként érkezett a földre,
és ott is szürke és sötét maradt.

Ekkor történt, hogy számos csillag
elhatározta, összefog,
hogy apró fényeik közös
nagy fényességet varázsoljanak.
El is indult vagy ezer csillag
egymásfele. Ezer irányból,
ezer úton ezernyi csillag
elindult a sötétség peremérõl,
hogy az égbolt tátongó közepén
közös ragyogást alapítsanak.

Hosszú utat tettek az égbolt
elhagyatott fekete féltekén,
de végül is nagy boldogan
egymásba olvadt mind az ezer csillag,
gyönyörû és egyetlen fényességben.

Ezer csillagnak közös fészke:
így született meg a kerek nap,
az ég csodája, s vette kezdetét
a világosság elsõ ünnepélye.

(…)

Közben a nap, az ünnep ragyogása
a tetõpontra hágott. S ebben a
fényességben, bár utolsónak érkezett,
egy sudár ifjú és egy szép leány
– az ünnepély királyi párjaként –
az asztalfõn foglalt helyet,
örömére a többi meghívottnak,
az asztalvégre húzódott füveknek,
a kékpalástú égnek és
a mezítlábas tengernek meg a
virágoknak, erdõknek, ligeteknek.

Úgy érezték mindannyian:
a delelõ nap gyermekei õk.
Kedveltjei a fényes ég
most született birodalmának.

(Pilinszky János)

Mibõl áll a világ?

1. Alkossatok három-négy fõs csoportokat!
2. Minden csoport válasszon egyet a következõ témák

közül: ásványok, növények, állatok, csillagok! Úgy vá-
lasszatok, hogy mind a négy témának legyen gazdája!

3. A következõ héten az iskola könyvtárában, otthon –
vagy bárhol, ahol tudsz – keress képeket ahhoz a témá-
hoz, amelyet a csoportod választott!

4. Azt a képet, amelyik neked a legjobban tetszik, hozd el
a következõ foglalkozásra!

5. A csoport minden tagja rajzolja is le egy közös csoma-
golópapírra a neki legszebb ásványt, növényt vagy ál-
latot! (Ha tudjátok, írjátok a rajz mellé a nevét is an-
nak, amit lerajzoltatok!)

6. Tegyétek ki a falra a csomagolópapírokat úgy, hogy
mindenki lássa, és nézzétek meg jól mindegyik csoport
rajzait!

Be kell majszolnom
Olvassátok el a verset és tanuljátok meg belõle az elsõ
vagy a második mondatot – azt, amelyik jobban tetszik!
Ha mindkét mondat tetszik, akkor persze mind a kettõt.

Sietek
Nem érek rá
leckét írni,
kivinni a szemetet,
kitakarítani.
Be kell majszolnom az egész világot,
mint egy paradicsomot,
mielõtt megöregszem,
mielõtt meghalok.

(Írta Ingrid Sjostrand, fordította Tótfalusi István)

Láthatatlan
Üljetek körbe mindannyian és beszéljetek arról, hogy

vannak-e olyan dolgok a világon, amiket nem látunk,
nem hallunk, de tudjuk, hogy mégis léteznek!

Gondolkodnivaló hazafelé menet
„Meg kell tanulnunk magunkul, világul” mondja Nemes

Nagy Ágnes. Szerinted mit kell tanulnunk „magunkul”
és mit „világul”?

Felhasznált irodalom 
és további olvasnivaló

Danah Zohar–Ian Marshall: A spirituális intelligen-
cia, Csöndes Társ Kiadó, 2000.

Hankiss Elemér: A befejezetlen ember, Helikon,
2015. október 6. 

Nádas Péter: A szitkozódásokról, átkozódásokról In
Az égi és földi szerelemrõl, Szépirodalmi Könyvkiadó,
1991. 105–110. oldal

Jegyzetek
1 Hankiss Elemér: A legnagyobb kaland In A befejezetlen ember He-

likon 2015. 58. oldal
2 Spirit (latin) szó, jelentése: levegõ, lélegzés, átvitt értelemben: szel-

lem, lélek
3 Zohar-Marshall, 2000.
4 Az IQ (intelligence quotient), értelmi képességekre utaló intelli-

genciahányados) viszonyító szám, amelynek segítségével kimutat-
ható, hogy a vizsgált személy pillanatnyi értelmi képessége (értsd:
intelligenciája) hogy viszonyul az azonos életkorú, átlagos értelmi
képességekkel rendelkezõk értelmi képességeihez.

5 EQ: (emotional quotient): saját érzelmeink és mások érzelmeinek
felfogására, megértésére, kezelésére utaló viszonyszám

6 SQ (spiritual quotient); spirituális képességekre utaló hányados
7 Az 1–4. osztályosok számára ajánlott példák forrása: Gönczöl

Enikõ–Kereszty Zsuzsa: Én, te, õ; Én, te, mi; Én és a világ erkölcs-
tan munkafüzetek és tanítói segédletek Raabe MRO Historia Ki-
adó 2013.
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Ellentétben a mássalhangzókat megjelenítõ játékokkal,
akik a tanév során meglepetésszerûen állítanak be, mind
a kilenc magánhangzót jelölõ Lufi még arc nélkül, az el-
sõ tanítási napon egyszerre érkezett meg. Már ekkor a
szívükbe zárták õket a gyerekek. A pedagógusok számá-
ra is meglepõ a lelkesedésük. Ezek csak lufik – gondol-
hatjuk. De nem! Abban a pillanatban, ahogy „berepül-
nek” egy-egy osztályterembe, az osztályközösség részei
lesznek.

Ezért az osztályterem egyik központi, a gyerekek szá-
mára is elérhetõ helyére költöztettem õket. A dramatur-
giát úgy alkottam meg, hogy a magánhangzót közvetítõ

napon korán reggel „indultak útnak”, tehát a gyerekek
már hûlt helyüket találták az osztályteremben. A kis ka-
landorok az aktuális meséhez alkalmazkodva tûntek el,
és kerültek elõ.

Az iskola alkalmazottai, mint beépített szereplõk
vettek részt a mesevilágunkban. A borzasztóan meg-
ijedt Piros Lufira („u, ú”) a Mesefolyamban, a pókhálók-
kal szõtt, denevérek lakta pincében a karbantartó bácsi
bukkant. Ki más hozhatta volna hozzánk eltévedt bará-
tunkat, mint az igazi iskolai karbantartó bácsi?

Egy másik nap a portás néni „segített” megtalálni a
termünket a nagyvilágban eltévedt Szürke Lufinak („á”).
„Egy seregély ugyan megmutatta neki a hazafelé vezetõ utat,
de annyira fáradt, álmos volt, hogy a hatalmas iskolában már
nem maradt ereje megtalálni bennünket.” Elõfordult, hogy
szeretett lufink csak nem akart elõbukkanni, ezért ne-
künk kellett megkeresni õt. Érdeklõdtünk más termek-
ben, a konyhán, a portán, a tornateremben; volt, hogy az
udvaron találtuk meg a kis gézengúzt! Mindez általában
nagy feltûnést keltett az iskolában, hisz minden gyerek
izgatott volt, részt akart venni a kutatásban. Miért is ne?
Csapatostul vonultunk hát mindenhova, miközben cin-
kosunkká vált az iskola apraja és nagyja.

Én magam egyébként különösképp nem rajongtam
soha a lufikért. Még felfújni is féltem õket, nehogy ki-
durranjon valamelyik a számban! Amikor azonban szép
lassan rákerültek a pálcákra, és egy csokorba tettem
õket, megéreztem a varázsukat. Magam is izgalommal
olvastam el az összes mesét, kíváncsian vártam, melyik
lufi, hova keveredik és mit tanul a világban. Drámape-
dagógus lévén azon töprengtem, hogyan tudom be-
csempészni ezeket a kalandokat az egyéb tanórai te-
vékenységbe, s a drámapedagógia eszközeivel milyen
módon tudom ezzel a módszerrel még színesebbé tenni a
betûtanulást. 

Kottmayerné Bálint Enikõ–Szûcs Antal Mór

A dolgozat következõ fejezete az olvasástanítás teljes spektrumára ráte-
ríthetõ Mesezene módszer egyik hangsúlyos elemét, a magánhangzók ta-
nítását a tanító szemszögébõl részletesebben mutatja be.

Mesezenével az élményszintû 
olvasástanulásért 2. rész
Hogyan alkalmaztam a Lufimeséket?

Piros Lufi még érzelem nélkül
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Ez a program nagy lehetõség. Úgy éreztem, megnyílik
elõttem egy csillogó kapu. Egy olyan kapu, mely mögött
végtelen számú ösvény indul, végül azonban mind
ugyanoda ér: a gyerekek lelkéhez.

Senki nem mondja meg, melyik ösvényen indulj, de
ha belépsz a kapun, rögtön kapsz magad mellé egy ide-
genvezetõt, aki terelget. Ugye, nem kell elárulnom, ki ez
az idegenvezetõ? Igen, a Mesezene program. Eltévedni
garantáltan nem fogsz!

A Mesezene alkalmazására való felkészülés során vé-
gigtanulmányozva a történeteket, cikázni kezdtek a gon-
dolataim, száguldoztak az ötletek! Úgy éreztem, a Mese-
zene segítségével a lehetõ legjobb módon tudom megis-
mertetni a betûket azokkal a gyerekekkel is, akik valami-
lyen okból nehezebben boldogulnak ebben az új világ-
ban. Kell-e külön magyarázni, hogy a különbözõ tanu-
lási nehézségekkel küzdõ gyerekek számára az élmény
és sikerélmény, a kézzel fogható eredményesség mi-
csoda motivációs forrást jelent?

A Játékok és a Lufik mindennapjaink részévé váltak.
A gyerekek elképesztõ izgalommal várták, mikor érkez-
nek hozzánk, hol jártak, és milyen kalandban volt ré-
szük. Mesélés közben szinte elfelejtettem, hogy egy tan-
teremben vagyunk, magam is olyan átéléssel vettem részt
a kalandokban, mintha az valóban megtörtént volna. Pi-
ros Lufi pincés történetét mesélve libabõrös lett a karom.
Mit érezhettek akkor a gyerekek? Azt hiszem ugyanezt,
fokozottan. Ha valamelyik lufi buszozott, ujjongva kia-
bálták többen, hogy õk is azzal a busszal jöttek, beszélget-
tek is a buszon a Lufival. A Postás bácsit is látták, aki
mellé Sárga Lufi szegõdött. A tökéletes „mintha állapo-
tába” kerültek.

Többször elõfordult, hogy az épp világot felfedezni in-
duló Lufit „látták” elrepülni a tanterem ablaka elõtt. Tel-
jes valóságként élték meg a történteket. Szünetben sza-
ladtak a folyosóra, a portára, hátha megérkezett már.
Tökéletesen involválódtak a Mesezene történetébe. 

A gyerekek egész valójukkal megélték a Lufik érzel-
meit, és hihetetlen fokú empátiát tanúsítottak a mással-

hangzókat közvetítõ játékok problémáival kapcsolatban
is. Mikor Zöld Lufi megtapasztalta a harag, a düh érzését,
a gyerekek hosszú napokig feladatuknak érezték, hogy
szegénykét nyugtassák, szeretgessék. Beszélgettek vele,
elmondták, miért ne legyen dühös; volt, aki egyszerûen
állandó simogatással próbálta jobb kedvre deríteni, volt,
aki rajzolt neki.

A Mesezene módszer Lufimeséinek alkalmazásakor a
hatékonyság záloga abban rejlik, hogy az emberi érzel-
meket állítja fókuszba. Mai világunkban a pedagógu-
sokra sokkal több „szülõi” feladat hárul, egyre na-
gyobb jelentõsége van a gyermekek érzelmi gondozá-
sának, nevelésének. A gyerekeknek is egyre nagyobb
igényük van a beszélgetésre problémahelyzetekrõl, csa-
ládon belüli sérelmekrõl, élményekrõl. Ez a megváltozott
élethelyzet teljes mértékben szemben áll az iskola (és ma-
napság a szülõk) által támasztott magas elvárásokkal,
követelményekkel, az idõvel való folytonos versenyfu-
tással. Gyakorlatilag nincs idõ arra, ami a legfontosabb: a
gyermek lelkére. Nincs idõ meghallgatni a véleményét,
érzelmeit, ötleteit. A Lufimesék a tanítási órákba in-
tegrálva minderre lehetõséget ad. Inspirálja a gyereke-
ket gondolataik pontos megfogalmazására, fantáziá-
juk szárnyalására. Meghallgatják a másikat, odafigyel-
nek egymásra. Természetesen a beszélgetés, a szituációs
játékok, mozgásos játékok, zenezörejes effektusok során
folyamatosan történik a tanult hangra/betûre való visz-
szacsatolás.

A program hatékonyságát mi sem bizonyítja jobban,
mint a tanulók sikerei, örömei: október közepén érkezett
hozzánk egy kislány Svédországból. A legszenzitívebb
idõszakban, 3 éves kora körül költöztek külföldre, ahol
magyarul, roma nyelven és idõvel svédül is beszéltek hoz-
zá. Az alig 3 év alatt több intézménybe is járt, a változást
már ott is nehezen fogadta, alig tudott beilleszkedni egy-
egy közösségbe. Nálunk is ez volt a helyzet, sokáig egyál-
talán nem szólalt meg. Se kortársaival, se pedagógusaival
nem mert beszélni. Mondatokban nem tudta magát kife-
jezni, ha valamit mégis közölni szeretett volna, bökdösni
kezdte a karomat. A betûtanulásban is lemaradt, hiszen
késõbb érkezett. 

A Mesezenés órákon azonban a kislány kivirult. Ele-
inte csak a szemén látszott, hogy érti, megéli ezeket a
meséket. Késõbb egy-egy szó erejéig bekapcsolódott a
beszélgetésbe. Majd hónapokkal késõbb eljött a nagy
áttörés, a kislányból egyszer csak kifakadt a szó. Elme-
sélte, hogy állatkertbe vitte a Lufikat, elmondta, mi-
lyen állatokat láttak, s hogy a lufik mennyire élvezték!
Nem teljes helyességgel, de viszonylag összefüggõen,
érthetõen mesélt. Úgy, mint még soha! Ezután minden
egyes nap azzal kezdte a reggelt, hogy megölelgette a lu-
fikat, és elmesélte, elõzõ délután hol járt velük és mit
játszottak.

Mivel növelhettem volna jobban beszédbátorságát?
Azt hiszem, semmivel! Saját élményeit a Lufikra vetítve
nyílt meg elõttünk. 

A szakmai sikert a fent említett kislány és egy kisfiú
történetével szeretném szemléltetni.

Hamar kiderült, hogy a kislánynak nemcsak beillesz-
kedési és kommunikációs nehézségei vannak, hanem
egy másik kisfiúval hasonlatosan komoly elmaradás mu-
tatkozik egyéb területeken (memória; figyelem; térbeli,

Piros Lufi
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síkbeli tájékozódás; látási, hallási észlelés; szerialitás;
analízis, szintézis stb.) is.

A tanév végére mind a két gyermeknél az volt a kitû-
zött cél, hogy a kisbetûk közül minél többet megtanulja-
nak, s talán megpróbálkozunk két betû összeolvasásával
is. Az új betûk tanulásában, a velük végzett manipuláci-
óban, játékban, a „zörejlésben”, beszélgetésben õk is
mindig részt vettek. Egyéb gyakorló folyamatoknál kü-
lön dolgoztak, sokkal több tárgyi (többek között a Játé-
kok és a Lufik) segítséggel. Számomra is meglepõ ered-
ményességgel sajátították el a betûk többségét, s teljesít-
ményük értékébõl semmit sem von le, hogy a Játékok és
Lufik megerõsítõ tekintetére idõnként még év végén is
szükségük volt. 

Az összeolvasás hatalmas nehézséget jelentett szá-
mukra, ezért hosszú-hosszú hetekig a betûk vizuális meg-
jelenése nélkül olvastunk. Bár az analízis-szintézis terü-
letén mindkét kisgyerek intenzív fejlesztést igényelt, ez a
fajta „összeolvasás” nagy küzdelmek árán, de mindkét
gyermeknél sikert eredményezett. A Lufik és a Mesezene
módszer nélkül, ma úgy gondolom, ez megoldhatatlan
lett volna. Szépen lassan, lépésrõl lépésre haladtunk,
mint egy ház építésekor.

Amikor elkészült a ház alapja, vagyis kiépült az az agyi
mechanizmus, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a
valódi szótagokat is képesek legyenek elolvasni, jöhettek
a falak. Csodaként éltem meg: kis segítséggel egyre több
kétbetûs szótagot sikerült olvasniuk. Ám, ahogy minden
mesében van egy kis bonyodalom, a mi kis történetünk-
ben is elérkeztünk ehhez. A játékok lendületes „bukfen-
cezésbe” kezdtek, vagyis a szótagokban helyet cseréltek a
betûk. Elérkeztünk a mássalhangzóval kezdõdõ szótagok
olvasásához, mely újabb káoszt idézett elõ a kis fejekben
(sokkal nagyobbat, mint az ilyenkor megszokott). Visz-
szatértünk hát a valódi betûk nélküli „olvasáshoz”, kizá-
rólag a Játékokkal és Lufikkal, mely szintén sikerhez ve-
zetett, és két kis hõsünk hosszú hetek gyakorlása árán, a
Mesezene segítségével tetõt is épített a házra. Igaz, hogy
segítséggel, de képesek lettek rövidebb szavak olvasásá-
ra is. Év elején elképzelhetetlennek tûnõ eredményt fel-
mutatva.

Elérkezett a tanév vége. A gyerekek szomorúan fogad-
ták a hírt, hogy nem érkezik hozzánk több Játék, és a Lu-
fik is mind jártak már a nagyvilágban, nem lesz több új
kaland. Persze büszkeséggel töltötte el õket, hogy megta-

nulták az összes betût.
Visszagondolva, mi jut eszébe egy kisgyereknek, vagy

a tanító néninek Sárga Lufiról, Szürke Lufiról, Kígyó Szi-
szirõl vagy Bubo Rékáról? Mindenkinek más.

Én csak a magam nevében jelenthetem ki, hogy min-
den egyes nap élményt jelentett ezzel a módszerrel taní-
tani, örömömet leltem a felkészülésben, a gondolkodás-
ban, és természetesen a tanórák megtartásában. Egy
egész éven át tartó csodában volt részem, s alig várom,
hogy egy újabb kis csapattal újra megélhessem a Meseze-
ne módszer varázsát.

A téma iránt érdeklõdõknek
ajánlott irodalom

Szûcs Antal Mór–Ványi Ágnes: Mesefolyam és zene-
zörej integrálása a Meixner-módszerbe – Fejlesztõ Peda-
gógia, 2011. 4. szám

Szûcs Antal  Mór–Ványi Ágnes: Mesefolyam és zene-
zörej módszer alkalmazásának hatásvizsgálata – Fejlesz-
tõ Pedagógia 2011. 5–6. szám

Ványi Ágnes–Szûcs Antal Mór: Hangfestõ mesék (re-
gény elsõsöknek) – szerk: Makfalviné Ködmön Rita,
Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai
Intézet 2012.

Ványi Ágnes–Sándor Krisztina–Szûcs Antal Mór:
Hangulatmesék – regény ovisoknak iskolához – Kollek-
tív Kommunikációs Stúdió, 2014.

Ványi Ágnes–Sándor Krisztina–Szûcs Antal Mór:
Óvodai Mesezene program: ,,hangulatmesék” – Fejlesz-
tõ Pedagógia 2014. 2. szám

Szûcs Antal Mór: Mesezene módszer – Kisgyermek –
2015. 2. szám

Salné dr. Lengyel Mária (2014) Mit és hogyan?! –
szubjektív gondolatok a Meixner-módszerbe integrálha-
tó Mesezene programról IN: Fejlesztõ Pedagógia
2014/5–6. 

Pénzes Józsefné (2015) Mese a Mesezene módszerrõl
(1. rész) IN: Óvodai Nevelés 2015/5.

Domokos Péterné, Dóra Ildikó (2015) Mese a Mese-
zene módszerrõl (2. rész) IN: Óvodai Nevelés 2015/6.

Szolnoki Péterné (2015) Mese a Mesezene módszerrõl
(3. rész) IN: Óvodai Nevelés 2015

A módszer részletes leírása megtalálható
a www.tanitonline.hu oldal Feladatbankjában 

Olvasástanítás cím alatt.
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1. Akcióhõs születik
Fontos a diákokat felkészíteni, hogy a Nemzeti dal iga-

zi akcióvers. Pontosabban akció elõtti vers. Ha krimiben
gondolkodunk, ez nem az a jelenet, amikor a nyomozók
sok-sok képet ragasztanak a falra, bizonyítékokat zacs-
kóznak be, tanúkat hallgatnak ki és ráncos homlokkal
rettentõen gondolkodnak. Hanem inkább az a pillanat,
amikor az akciócsoport megérkezik a helyszínre, fegyver-
rel a kézben egyeztetik óráikat és felkészülnek az üldö-
zésre. 

A Nemzeti dal az utolsóelõtti pillanatot rögzíti. Nem a
legvégsõt, de nem is a kettõvel azelõttit. Ott áll a puska-
poros hordó, kezünkben a fáklya, már csak meg kell gyúj-
tani. A Nemzeti dal azt a tüzet sûríti magába, melytõl fel-
lobban a fáklya.

Petõfi tettekre akarja bírni a háborgó, korabeli orszá-
got. Ha párhuzamot keresünk a diákok életében, kézen-
fekvõ azt nézni, mikor és hogyan szeretnék a felnõttek
valami konkrét cselekvésre rávenni gyermeküket, és
hogy néz ki ennek a folyamata. Elõször az hangzik el, mi-
lyen jó lenne, ha ez a kölök is részt venne a házimunká-
ban. Kivinné a szemetet, takarítana, mosogatna, dajkál-
ná a tesóját. Érdemes körbekérdezni, kinek mit kell segí-
teni odahaza. Ez településenként és egyénenként nagyon
különbözõ lehet, hiszen van, akinek semmit se, van, aki
a jószágokat is köteles ellátni vagy a kertet kapálni. Nos,
a Nemzeti dal nem az a pillanat, amikor a szülõ általában
véve a kötelességekrõl papol. (Ugyanez átbeszélhetõ ta-
nár-diák helyzettel is, ki hoz krétát, ki törli le a táblát, ki
szedi fel a szemetet stb.) Késõbb jön el a lelkesítés és a
konkrét tettre való rábeszélés, a morcosság, és a ráförme-
dés, hogy most már igazán nincs több idõhúzás. Most már
„sehonnai bitang ember”, aki a szemetet le nem viszi, aki
a szobáját ki nem takarítja, a leckéjét meg nem írja.

1848-ban az ország háborog, nagy az elégedetlenség,
nagyon sokan tenni szeretnének valamit. Kérdés, hogy
mit? Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy ha egy idegen
irányítás alatt álló országban hatalmas tüntetésre kelle-
ne verset írniuk, olyan verset, ami fellelkesítheti az em-
bereket, vajon mi lenne abban a szövegben?

Kergessük el a királyt! 
Lõjünk hasba minden labancot! 
Robbantsuk fel a hivatalokat! 
Rontsuk le a hidakat! 
Most olvassuk el a verset, vajon ezek közül mit talá-

lunk meg? Buzdít-e cselekvésre vagy sem? Érdemes a di-

ákokkal összegyûjteni, mi a teendõje annak, aki ezt a ver-
set komolyan veszi. Legalább három (plusz egy) dologra
erõteljesen biztatja közönségét a szöveg. 

Kezdjük a plusz eggyel. A látszólag legkomolyabb, leg-
többször elismételt felszólítás azt sulykolja, hogy a rabság
helyett válasszuk a szabadságot. Viszont Petõfi annyira
élesen játszatja ki egymás ellen a kettõt, hogy igazából
nem is marad választásunk. Ki mer ilyenkor jelentkezni,
hogy elnézést, költõ bácsi, én ha lehet, mégiscsak marad-
nék rab! Tudja, az olyan nyugis, van fûtés, kaja, társa-
ság… Az utca pedig csupa veszély, fagy, éhezés…

A legelsõ cselekvési terv rögtön az indításban helyet
kap. A „Talpra magyar!” felszólítás nem egyszerûen arra
vonatkozik, hogy ugorjunk fel az ebédtõl, a karosszékbõl
vagy bárhonnan, ahol vagyunk. Rettentõ szuggesztív a
nagyon valóságos „talp” szó használata, ha viszont pon-
tosítanánk, leginkább ilyen megfogalmazásokhoz jut-
nánk: „ébredj, magyar!”, „kelj fel, magyar!”, „ugorj, ma-
gyar!”, „lázadj, magyar!” Ha csúnyán és egészen szaksze-
rûen fejeznénk ki magunkat, így hangozna: „felhívjuk a
magyar lakosságot, csatlakozzon a szervezõdõ felkelés-
hez!” Mondjuk, ez nem hangzik valami lelkesítõen és tö-
mören. Rendben, akkor lázadjon a magyar, és ne is hol-
nap vagy holnapután, hanem most, vagy soha. Na, de
milyen módon?

A második cselekvés a kard ajánlása, természetesen
visszautasíthatatlan módon. Mert, ha lánc és kard között
kell választanunk, az kicsit olyan, mintha az lenne a kér-
dés a menzán: finomfõzelék vagy fõtt krumpli. A fõtt
krumplinál el tudunk képzelni jobbat, de a finomfõzelék-
re mégsem szavazunk. A kard persze, mint jelképes tárgy,
nyilván a tettleges, fegyveres harcot jelenti, puskát, ágyút,
lándzsát, kiegyenesített kaszát is ideértve. Ezek szerint
nem elég fellázadni, utcára vonulni, kiabálni, tüntetget-
ni. Azon túl vagyunk már, nosza, fegyverre, magyar!

A harmadik, választási lehetõség nélkül, ravaszul ránk
kényszerített cselekvés ugyanígy nem várat magára. Fi-
gyelemre méltó, hogy szemben a harcot magasztaló Ba-
lassival („vitézek, mi lehet az széles föld felett szebb do-
log az végeknél”), Petõfi nem ér rá a harcos férfiélet szép-
ségeit ecsetelni. Ezért egyszerûen és villámgyorsan porba
alázza azt, aki nem vállalja az életáldozatot. Most merni
kell meghalni, és kész!

Vagyis a Petõfi-féle kérés három állomása összegezve:
Lázadni kell azonnal. Senki ne üljön otthon többé! Lá-
zadni, nem is akárhogy, hanem fegyveresen. A kocsmai
és parlamenti szájalásoknak, verekedéseknek vége, a
lökdösõdés kevés!

Lackfi János Akcióhõs kerestetik!
(Rendhagyó ötletek Petõfi Sándor 
Nemzeti dalának tanórai feldolgozásához)

Raffay Zsófia fotója
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Lázadni, nem is csak félig-meddig, hanem életünket
feltéve tétnek. Szóval az úgy nem megy, hogy elfoglalunk
egy-két fontos épületet, vonulgatunk, aztán hazame-
gyünk és kialusszuk. Hadsereget kell létrehozni és beren-
dezkedni a háborúra. 

Lázító vers Petõfié, akcióhõst akar faragni az átlagos
emberbõl. Nem politikai vers azonban, a pontos cse-
lekvési tervet rábízza a forradalom irányítóira. Nincs
benne, hogy: szabadítsátok fel a sajtót, szabadítsátok
ki Táncsicsot, akasszátok fel Bécs ügynökeit. Petõfi
csak azt az átalakítást vállalta fel, melynek során
Mr. X, az otthonülõ papucshõs átvedlik bosszúálló
harcossá.

2. Életrajzi rap
Megint ajánlom a szokásos alapot, amelyre mondani

lehet az életrajzot, még jobb, ha egy menõ, rap-gyakor-
lattal rendelkezõ diák veszi át a részleges irányítást:
https://www.youtube.com/watch?v=kOEPDJ0igwg&li
st=PL3E92A771D2D8AB39

A NAGY PETÕFI-RAP

Refrén:
Ez a Petõfi-rap, ez a Petõfi-rap, öreg, verset vagy életet,
Ez a Petõfi-rap, ez a Petõfi-rap, ideje, hogy a szívedre vedd!

Mikor született? A pontos éve ezernyolcszázhuszonhárom,
Kiskörösön, kis haverom. Írt ezer verset, azt vágom.
Tizennyolc évesen tanulás helyett beállt vándorszínésznek,
Pesten márciusi ifjú, azaz versekkel lázító csibész lett!

Refrén:
Ez a Petõfi-rap, ez a Petõfi-rap, öreg, verset vagy életet,
Ez a Petõfi-rap, ez a Petõfi-rap, ideje, hogy a szívedre vedd!

Szervezkedtek a Habsburgok ellen, törzshelyük lett a Pilvax,
Megírta a János vitézt, meg az Apostolt, azon sírhatsz!
A költõi Koltón volt nászutas, felesége Szendrey Júlia,
Fia meg János, nem kellett volna a szabharcban kimúlnia.

Refrén:
Ez a Petõfi-rap, ez a Petõfi-rap, öreg, verset vagy életet,
Ez a Petõfi-rap, ez a Petõfi-rap, ideje, hogy a szívedre vedd!

Arany Jánossal spanok voltak, aztán ezernyolcszáz-
negyvennyolcban
Verset szavalt és lelkesített, az osztrákok néztek rá morcan.
Forradalmi katona lett, és tudd meg, mielõtt eret vágnál,
Ezerkilencszáznegyvenkilencben tûnt el végleg Segesvárnál.

Refrén:
Ez a Petõfi-rap, ez a Petõfi-rap, öreg, verset vagy életet,
Ez a Petõfi-rap, ez a Petõfi-rap, ideje, hogy a szívedre vedd!

A tanácsok is a szokásosak: lehet ez óravégi levezetõ
kör, nem kell megijedni, ha rögtön nem megy, lényeg a
közös élmény, és hogy a szöveg zakatoljon!

3. Izzítás, agyalás, harsogás
A vers gondolatmenete kizárásos választásokra épül,

mert Petõfi inkább izzítani szeretne, mint magyarázni.
Fontosabb a lelkesedés, mint az észérvek. Éppen ezért al-
kalmaz olyan jól kiabálható refrént, amely valósággal be-
lelovalja a jelenlévõket a szabadság-gondolatba. Az „Es-
küszünk, esküszünk!” skandálása csak erõsíti a hatást.
Ha pusztán annyit kiabálunk hosszan, hogy „Hajrá, ma-
gyarok!” vagy „Hajrá, Fradi!” vagy „Hajrá, Újpest!”, ki-
pirul az arcunk, erõsebben dobog a szívünk, átveszi fölöt-
tünk az irányítást a tömeg…

A versszakokat végigvéve a diákokkal azért a gondo-
latmenet is kirajzolódik.

Elõször is lázadjunk, mert itt az idõ (most vagy soha)!
Petõfi láthatólag nem vacakol annyit a dicsõ és nem di-
csõ múlttal, mint Vörösmarty a Szózat vagy Kölcsey a
Himnusz soraiban. Ezt a két nagy verset fel lehet idézni,
ha csak az elsõ, mindenki által ismert soraik által is. A
történelmi összegzés, freskófestés már megtörtént, Sán-
dor a jelenre összpontosít. 

Azt se magyarázza, miért épp most jött el a megfelelõ
pillanat. Egyszerûen bízik a harcias üvöltés és a profi re-
torika erejében. 

Hogy párhuzamos helyzetet vegyünk, egy átlagos gyer-
meknek azért meg kell indokolni, ha szülõi pénzre ácsin-
gózik:

„Most van a leárazás!”
„Mindig is ilyen gatyát akartam!”
„A legjobb barátomnak is pont ilyen van!”
„Az öcsém is most kapott, így igazságos!”
„Cserébe két hétig én mosogatok.”

Petõfi nem alkudozik és nem indokol, egyszerûen bízik
a lehengerlõ „dumában”. Vegyük csak végig a strófákat.

Lázadni kell, ismétli, és a történelem felidézése helyett
lazán behoz egy adag „õsapát”, akik mostanáig rabok vol-
tak. Hogy kinek a rabjai, és miért, az megint nem derül
ki. Régi történelemért lapozgassanak könyveket, itt most
napi politika zajlik, nem érünk rá könyvtárba járni!

Lázadjunk, mert ráadásul a lánc nem is valami divatos
viselet, sokkal férfiasabb és elõnyösebb, ha karddal ha-
donászunk. Itt Petõfi a büszkeségünket szólítja meg, a
harcos eszményt magasztosítja fel egy hirtelen mozdulat-
tal. Majd innen is vágtat tovább.

Rudrich Roland, 3. osztály
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Lázadni kell, mert aki nem így tesz, az egy utolsó sen-
ki. Jelentkezzék, aki szeretne utolsó senki lenni! Ugye,
nincs nagy tolongás… Az emberi életrõl szólva pedig
nem egy jó kis szüreti mulatságot, pompás aratást, remek
táncot, jóízû vacsorát emleget, mint más verseiben, leki-
csinylõen annyit vakkant: „rongy” az egész. Ez sem ügyet-
len fogás.

Lázadjunk végül, mert unokáink hálásak lesznek a sza-
badságért. Ez nagyon szép romantikus jelenet, mi oda-
lenn a „domboruló” földben, unokáink meg idefenn „le-
borulva”. Hogy valóban hálás lesz-e az utókor, azt nem
lehet tudni, de olyan embert megint csak nehéz találni,
aki gyermekeinek, unokáinak nem a legjobbat akarja.

És közben véges-végig dübörög a refrén, mert jó ro-
cker pontosan tudja, hogy anélkül sláger nincsen. Az is-
métlõdés szinte a fejünkbe kalapálja, szájunkba rágja a
lényeget. Próbáljuk csak ki azt az erõt, amit egy ilyen har-
sogó jelszó jelent!

Tegyük azonban kreatívan, változatossá téve a mon-
dandót. Az eskü súlyát itt „a magyarok Istenére” felkiál-
tás adja meg. Régen a bíróságon (amerikai filmekben ez
látható) Bibliára tett kézzel, „az egy élõ Istenre” esküd-
tek meg a tanúk, hogy „az igazat, csakis a tiszta igazat”
vallják. Próbáljuk ki, mire érdemes esküdni, mi az, ami
valóban erõt sugall, mi az, ami groteszkké, tét nélkülivé
teszi az esküt…

„Az oroszlán sörényére esküszünk!”
„Az egérke bajuszára esküszünk!”
„Egy hatalmas konténerre esküszünk!”
„Egy kis gyufásdobozkára esküszünk!”
„Egy Mars-járó ûrsiklóra esküszünk!”
„Egy mûanyag biciklire esküszünk!”
„A hatalmas naprendszerre esküszünk!”
„Egy mikroba sejtmagjára esküszünk!”

Harsogjuk el bátran ezeket a kicsi és nagy esküket pár-
szor… Megint csak mûködhet az eskü, ha valami ne-
künk fontos, személyes tárgyra irányul.

„A kólás gumicukorra esküszünk!”
„Az egész Real Madridra esküszünk!”
„A kedvenc együttesünkre esküszünk!”
„A somlói galuskára esküszünk!”

Még hatásosabb, még átélhetõbb az eskü, ha nekünk
fontos célkitûzéseket is beleolvasztunk a zárósorba:

„Hogy tojáslevest nem eszünk!”
„Hogy mindig, mindig gépezünk!”
„Hogy diákok már nem leszünk!”
„Hogy plázacicák nem leszünk!”

Külön kis fûszeres ízt ad a dolognak, ha olyasmire es-
küszünk meg, amit biztosan nem fogunk, talán nem is
akarunk megtartani. 

„Hogy boltba többé nem megyünk!”
„Hogy többé már nem szelfizünk!”
„Hogy órán mobilt elteszünk!”
„Hogy hamburgert sosem eszünk!”

Aztán az eskü két felét összekombinálva nyugodtan
szavalhatjuk kórusban, hadd zengjen a tanterem:

„Az oroszlán sörényére esküszünk, esküszünk!
Hogy plázacicák nem leszünk!”
Vagy:
„A Zuckerberg szakállára esküszünk, esküszünk,
Hogy mi sosem Face-ezünk!”
Vagy:
„A somlói galuskára esküszünk, esküszünk,
Hogy magassarkút nem veszünk!”

Hadd ismételjem el a nyomatékosítás végett: itt is a
szabadon csapongó ötleteké a fõszerep, meg persze a
tanáré, aki próbálja eskü-formára gyömöszölni azokat.
Ha nem sikerül, semmi pánik, lehet tovább ugrani a kö-
vetkezõre.

4. Vagy-vagy
A szöveg leghatékonyabb fegyvere, hogy amikor kér-

déseket tesz fel, nem hagy az olvasónak szabad válasz-
tást. 

Ezek a „vagy-vagyok” burkolt parancsok, kényszerek,
cseppet sem valódi választások.

Képzeljünk el egy pár hasonlót:
„Velünk jössz moziba? Nem muszáj, de a laptopot le-

zártam, a mobilodat meg elveszem.”
„Kitakarítasz, vagy levonjam a zsebpénzedbõl a taka-

rítónõ bérét?”
„Megcsinálod a leckét, vagy nem kapsz vacsit! Pala-

csintát sütöttem.”

Hasonló kérdés a „Rabok legyünk vagy szabadok?” Ki
az az ütõdött, aki erre azt feleli, hogy õ inkább személy
szerint rab szeretne lenni? 

Érdemes kipróbálni, tudunk-e hasonlókat gyártani
magunk is:

„Menõk legyünk vagy lúzerek? Ez a kérdés most, gye-
rekek!”

„Csórók legyünk vagy gazdagok? Ez a kérdés, kis have-
rok!”

„Rusnyák legyünk vagy csinosak? Ez a kérdés, te kis
vacak!”

„Ifjak legyünk vagy öregek? Ez a kérdés, hallod, gye-
rek?”

„Tahók legyünk vagy jó fejek? Ez a kérdés, ti döntse-
tek!”

Ugye, hogy a választás nem kérdéses? Természetesen
itt a diákok javaslatai fontosak, és nem az, hogy a fentiek
elhangozzanak. Ezek csak könnyítések inkább. 

Próbáljunk azért hasonló súlyú értékeket is keresni,
melyek között bajosabb dönteni:

„Szépek legyünk vagy okosak? Ez a kérdés, döntsd el
magad!”

„Szõkék legyünk vagy vörösek? Ez a kérdés, ti döntse-
tek!”

„Puncsot együnk vagy épp sztracsit? Ez a kérdés, más
nincs is itt!”
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„Cicát tartsunk vagy kiskutyát? Ez a kérdés, ne várj to-
vább!”

Itt is futtassunk végig pár lehetséges megoldást. Gon-
doljuk végig, milyen választások adódnak elõttünk a
mindennapokban…

5. Mi jobb minél?
A „Fényesebb a láncnál a kard” ugyanilyen kényszerí-

tõ erõt alkalmaz. Ugyan ki állíthatná, hogy a rozsdás bör-
tönlánc elegánsabb, ragyogóbb viselet, mint a frissen éle-
zett, villogó vitézi kard? Nem lesz nehéz hasonlókat al-
kotni:

„Édesebb a vérnél a méz / Nyalogatni nem is nehéz”
„Szúrósabb fûnél a fenyõ / Megszurkál, és az égre nõ.”
„Cukibb patkánynál a cica, / De ha karmol, az fáj biza.”
„Izgibb focinál a tenisz, / Jobban szeretem magam is.”

Keressünk most olyan ellentéteket, amelyeknél bajo-
sabb a választás.

„Jobb a békességnél a kard…”
„Aranynál is drágább a kard…”
„Puskánál jobban lõ a kard…”
„Családnál fontosabb a kard…”

Nem véletlen, hogy Petõfi nem ezt pakolta a mérleg-
serpenyõkbe. Értelemszerûen a fenti szövegek itt is csak
mintául szolgálnak, a közös munka során születõ vál-
tozatok a fontosabbak.

6. Szitkozódjunk színvonalasan!
A közösségi fórumokon mind általánosabbá váló „trá-

gár beszéd” elleni (hasztalan) küzdelemben nagy segítsé-
günkre lehet Petõfi kivételes nyelvi ereje. Ezért telitalá-
lat például a „sehonnai bitang ember” kifejezés, mely
nem pusztán tartalmával (nem ide kötõdõ, kallódó, gyö-
kértelen), hanem fonetikájával is hat ránk. A „bitang”
szó sokkal durvábbnak hangzik, mint némelyik valódi
szitokszó. Keressünk csak hasonlókat! Az úgymond „csú-
nya szavakat” diszkvalifikáljuk, az elején azért nyilván
fognak még kísérteni, de miután a diákok ráéreztek a do-
log ízére, ez másodlagossá válik.

„Mocsokláda szennyes ember”
„Budifejû zakkant ember”
„Buggyant agyú csíra ember”
„Zörgõ fejû bádogember”
,,Kancsószájú csicska ember”

Szép lassan eltávolodhatunk a jelentéstõl is, mindin-
kább a hangzásra hagyatkozva.

„Pacalfülû rozsdás ember”
„Görcsösbelû katyvasz-ember”
„Csürheorrú tarhás ember”
„Zokniszívû cirkóember!”
„Szutyokvérû rozmárember”

7. Dalos kedvûeknek
Nézzünk most pár ismert népdalt, s igazítsuk rá Nem-

zeti dalunkat azok ritmusára:

Talpra magyar, hí a haza,
Itt az idõ mostan.
Rabok legyünk vagy szabadok,
Döntsük hát el gyorsan.
(Tavaszi szél vizet áraszt…)

Talpra, magyar, talpra,
Ne várjunk a tapsra,
Jobb lesz a szabadság
Nekünk, mint a rabság.
(Boci, boci tarka...)

Talpra magyar, a hazád
Téged szólít éppen,
Rab legyél vagy szabad légy,
Válassz mindenképpen!
(Láttál-e már valaha…)

Petõfi tudta, mit csinál, a felezõ nyolcas legrégibb sor-
formáink egyike, szinte magától rááll a ritmusérzékünk.
Merüljünk hát vissza egész nyugodtan dallamok és
szövegek õsi keringésének világába, akár olyan felis-
meréseket is téve, mint hogy az Erdõ mellett
estvéledtem… dallamára zökkenõmentesen illeszkedik
Petõfi szövege. 

Ha cikkünkkel sikerült érvek megfogalmazását inspirálnunk, hogy mit, miért nem szabad eh-
hez hasonlatosan vagy egészen másképpen csinálnia, az már fél siker. A közös nevezõk kere-
séséhez azonban nem elég: kérjük, ossza meg velünk véleményét is!

NE CSAK OLVASSA, ÉRTÉKELJE CIKKÜNKET 
egy kattintással honlapunkon, vagy fejtse ki szakmai álláspontját

szerkesztõségünknek küldött levélben!
Decemberi témánk az Anyám tyúkja lesz. Illusztrációként fekete-fehér gyerekrajzokat vá-
runk digitális formátumban november 20-ig a tanito@sprintkiado címre. Együttmûködé-
sükre feltétlenül számítunk, s elõre is köszönjük! (A szerk.)

! ! !
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Normák – szabályok 
– szabályzatok

A magyar helyesírás szabályait elõször az 1832-es aka-
démiai szabályzat rögzítette. Ma is érvényben lévõ írás-
rendszerünk legfõbb és legtöbb elemében és részleté-
ben e szabályzatból és utódaiból eredeztethetõ. A Ma-
gyar Helyesírás Szabályai címet kapott mû kiadásainak
számozását 1922-ben kezdték el. A számozások gyakran
a korábbitól csak alig eltérõ újabb változatokat jelöltek.
A 8. kiadás a II. világháború kitörésekor, a 9. a háború
után jelent meg. 1954-ben adták ki az átdolgozott 10. ki-
adást – 30 év elteltével. Elõdeit, ismét harminc eszten-
dõvel késõbb, 1984-ben, elvi változtatásokkal és bõví-
tett példatárral követte a 11. Majd eltelt a hatalmas tár-
sadalmi-gazdasági átalakulások sorát magával hozó
újabb 30 év. 2003-ban összeült a bizottság (MTA Ma-
gyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottsága) azzal a szán-
dékkal, hogy megvizsgálja: a megváltozott történelmi-
gazdasági helyzet, vele a nyelvhasználat hozott-e oly mér-
tékû és mennyiségû változást anyanyelvünkbe, amely

szükségessé teszi az érvényben lévõ szabályzat alapvetõ
megújítását. A Bizottság az eltelt három évtized magyar
helyesírási gyakorlatát, valamint a felvetett módosító ja-
vaslatokat értékelve fogalmazta meg elvi álláspontját,
mely szerint „a helyesírás állandósága, a kikristályosodott
írásgyakorlat lényegének fenntartása napjainkban sokkal
fontosabb társadalmi érdekké vált, mint bármikor ezelõtt.
Írásrendszerünk nagyobb mérvû átalakítása ezért nem lát-
szott észszerûnek ….  A társadalmi és a tudományos érdek…
egyaránt azt diktálja, hogy a gyakorlatban és a szakmai vi-
tákban megszilárdult hagyomány minden értékét megõriz-
zük.”1 …„A bizottság célja az volt, hogy nagyobb változta-
tások nélkül, könnyebben használható, bizonyos mértékig
rugalmasabb szabályzatot adjon a használók kezébe.”2

Változások
A fenti alapértékek mentén történt változások az új

magyar helyesírás alappillérei, melyek a megújított pél-
da- és szóanyag nyelvi egyértelmûségét és stabilitását is
biztosítják. E fejezetbe foglaltuk bele azokat a változáso-

A Tanító e rovata elindítása óta különbözõ témájú könyvek, kiadványok be-
mutatásának a helye. Ez alkalommal rendhagyó könyvismertetõt olvashat-
nak el kedves kollégáink. Három évtized elteltével a magyar nyelven beszélõ
és író közösség, avagy a magyar nyelvet mint idegen nyelvet tanulók ugyan-
úgy, mint a magyar helyesírás sorsa iránt õszintén érdeklõdõ olvasók vehetik
kezükbe anyanyelvünk új helyesírási szabályzatát. Rendhagyó e könyv be-
mutatása a bemutatás módját tekintve is. Arra törekedtünk, hogy a részben
vagy teljesen új helyesírási szabályokat az alsó tagozatos anyanyelvi nevelés-
ben már jól ismert tananyagrészekkel egybevetve mutassuk be. Munkánk so-
rán elõbb az AkH. 11. kiadásának szabályait és az AkH. 12. kiadásának sza-
bályváltozásait hasonlítottuk össze, majd az új szabályzat s a tananyagré-
szek közötti kapcsolódási pontokat vettük számba. Az új taneszközöket
érintõ információk a jegyzetek között találhatók.

D. Kenedli Eszter Helyesírásunk
új szabályai
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kat, melyek a magyar helyesírás szabályait minden bi-
zonnyal újabb évtizedekre határozzák meg, s melyek min-
den magyar nyelvet beszélõ és író számára kötelezõ érvé-
nyûek, hiszen a választás lehetõsége a szabály keretein
belül értendõ.

A szabályzati rész változásai
1. A nyilvánvaló hibák kijavítása:
Módosított: az AkH. 11. kiadásának 62. pontjának

második sorában mássalhangzó helyett magánhangzó
van.3

2. Példák a szöveg pontosítására: 
Módosított: az AkH. 11. kiadásának 20. pontja.
Módosítás: AkH. 11. kiadásában ’…egy szót nagy be-

tûvel írunk.’ Helyesen: nagy kezdõbetûvel.”4

3. A sok, kevés megjelölés helyett listák adása : vö.
AkH. 11. kiadásának 23. pontja, AkH. 11. kiadásának
27. a) pontja. 

4. Egyes részek didaktikai szempontú átszerkesztése.
Pl. Az AkH. 11. kiadásának elsõ két fejezete: az Általá-
nos tudnivalók és A betûk, majd A kiejtés szerinti írásmód,
anélkül, hogy elõbb szó esett volna a helyesírás alapelve-
irõl. Az AkH. 12. kiadásában: Általános tudnivalók, A be-
tûk, A hangjelölés.

5. Korábban szabályozott kérdések kivétele a szabá-
lyozás alól (szabálypont vagy szabálypontrészek kiha-
gyása). Pl. általában kimaradtak a szavak ejtésére vo-
natkozó részek, fõként azért, mert az egyes szavak ejté-
sével kapcsolatban a nyelvtudomány nem rendelkezik
pontos adatokkal: ilyen a 37. is („A tárgy ragját, a -t-t
mindig röviden ejtjük.”)5, de kimaradt a postai címzésre
vonatkozó szabálypont is, mivel a címzést a posta írja elõ.
Másik indok az volt, hogy a sokféle címzésváltozatot ne-
héz pontos szabályba foglalni. 

6. Bizonyos szabályok enyhítése, fakultatívvá tétele:
– Az AkH. 12. kiadásának 82. e) pontja: Az ingadozó

kiejtésû h végû szavak ragos alakjainak kétféle írásmód-
ja (pl.: (düh: [dü] v. [düh]  [vö. 74.], a -val, -vel és -vá, -
vé ragos alakját írni is kétféleképpen lehet: dühvel
[düvel] – dühhel stb. Az AkH. 12. kiadásának 74. pontja
alapján „A h végû szavak közül jellemzõen a céh, düh, juh,
méh, rüh ejtése alapalakban és a mássalhangzós kezdetû
toldalékos alakokban ingadozhat”: pl. düh: [dü] v. [düh];
dühnek: [dünek] v. [dühnek].”6 Írásban azonban a sza-
vak minden alakjában jelen van a h.”7

– Közszavak nagy kezdõbetûvel való írása – hivatalos
iratokban: pl. Eladó, Vevõ. (AkH. 12. kiadásának 148.
pontja.)

• Megengedõbb a szabályzat:
– az intézménynevek írásában: AkH. 12. kiadásának

188. d) pontja– pl. a Földrajztudományi Kutatóintézet,
de: a kutatóintézet kidolgozta v. a Kutatóintézet kidolgoz-
ta; AkH. 12. kiadásának 189. c) pontja – pl. a Bölcsé-
szettudományi Kar gondnoksága; AkH. 12. kiadásának
191. pontja – pl. 12. nemzetközi vásár, de a nagy kezdõ-

betûs írás is elfogadható (Budapesti Nemzetközi vá-
sár)8;

– a kétezren felüli – összetett – betûvel írandó tõ- és
sorszámnevek (kivéve az évszámokat) összetett számne-
vek helyesírási tudnivalóinak kiegészítése az AkH. 12.
kiadásának 291. a) pontja alapján: kétezer-egy,
háromezer-tizenhat9;

– az öt vagy több számjegyû számokkal együtt a négy-
jegyûek oszlopba írásának megváltozott lehetõsége és
módja;

– az AkH. 12. kiadásának 298. pontja alatt találhatók
a számmal írt dátumok toldalékolásának változatai (pl.
1-én vagy 1-jén; 1-i vagy 1-ji vagy 1-jei)10;

– AkH. 12. kiadásának 300. pontja tartalmazza azt a
szabályváltozást, mely szerint a számjegyekkel írt óra és
perc közé nemcsak pontot, hanem kettõspontot is lehet
tenni (pl. 10:30).

7. Szabálypontok bõvítése, kiegészítése, új szabály-
pontok:

• Bõvül:
– a betûrendbe sorolás szabálypontja –  az AkH. 12. ki-

adásának 14. a) pontja alapján (pl. viola – Viola);11

– a többszörös szóösszetételek kötõjelezése. Az -i kivé-
telével a képzõ beleszámít a szótagszámba. AkH. 12. ki-
adásának 139. pontja szerint: „Szótagszámon az össze-
tett szó jel és rag nélküli alakjának szótagszámát ért-
jük.”12 13

• Kiegészül:
– a 139. pont az idegen szavak és elõtagok külön ösz-

szetételi tagként való elfogadásával (pl. biotechnológia,
biotechnológia-ipar; miniszoknya, miniszoknya-viselet;

– a szaknyelvi szövegekben – az értelem pontos tük-
röztetése érdekében – nagykötõjel használatának szabá-
lya (AkH. 12. kiadás 141. c);

– az eredetileg kötõjellel kapcsolt – köznévi utótagú –
földrajzi nevek írásának szabálya (pl. József-hegy –
Józsefhegyi út) (AkH. 12. kiadás 181.);

– jelentõsebb mértékben, több esetben és szempontból az
AkH.11. kiadásának 190. pontjában foglalt, a tulajdon-
nevek írását meghatározó fejezet szabályrendszerén be-
lül úgy, hogy bõvül a szabály hatálya alá esõ nyelvi esetek
száma (az AkH. 12. kiadásának értelmében e csoportba
tartoznak a pl. a szállodák, lakóparkok és a nem önálló
intézményt alkotó termek nevének helyes írása is, illetve
módosul a szabály pl. a mozik, vendéglõk, szállodák, ter-
mek neve lehet intézménynév is, a megfelelõ helyesírás-
sal pl. Corvin mozi de: Corvin Budapest Filmpalota;
Derkovics terem helyett: Derkovics Terem);14 15

– az idegen írásmód szerint írt tulajdonnevek helyes-
írása (AkH. 12. kiadás 214.);

– az idegen írásmód szerint írt közszavak és összetételi
utótagjuk összekapcsolásának szabálya (pl. ragtime-
koncert) [AkH. 12. kiadás 217. d) pont]16

• Új szabálypontok:
– Két kötõjel használata azokban a többszörös összeté-

telekben, amelyeknek elõtagja is kötõjellel kapcsolt ösz-
szetétel (pl. sakk-készlet-gyûjtemény) [AkH. 12. kiadás
140. pont].

– A tárgynevek. E szabálypont az AkH. 12. kiadásá-
ban A tulajdonnevek írása szabályfejezetben található meg
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(pl. ûrjármû neve: Apollo, Szaljut; hajónév: Titanic; ).
[AkH. 12. kiadás 171. pont]17 Az e szabálypont alá esõ
tárgynevek nagy kezdõbetûvel írandók.18

– Csillagászati nevek helyesírásának szabálya köznévi
utótag esetén, valamint a melléknévképzõs származékok-
ban (Orion-köd; Androméda-ködbeli).19 20

– Új az írásjelek rendszerével és formai sajátosságaival
foglalkozik az AkH. 240. pontja.

8. Szabályváltozás:
– AkH. 12. kiadásában meghatározottak alapján21„A

szabály nem érvényesíthetõ a tulajdonnevekre … (még
akkor sem, ha kisbetûs elemükrõl van szó)”22pl.
Bernadett-tõl. …A tulajdonnevek toldalékolásakor …
egységesen nem érvényesül az egyszerûsítés …”23

– A -fajta, -féle, -nemû, rét, -rétû, -szerû szavakat nem
képzõszerû utótagként, hanem utótagként, azaz összeté-
teli tagként tartjuk számon. A fenti utótagokat a köz-
szókkal egybeírjuk: pl. másfajta, negyedrét, ötféle (de:
5-féle), nagyszerû (de: gipszszerû). Tehát: ha a -szerû
utótag sz végû szóhoz kapcsolódik, a kétjegyû betûket
nem egyszerûsítjük (L. AkH. 132. pont).

A szabályzathoz az AkH. 11. kiadásának lenyomatá-
hoz képest 8000 új szót tartalmazó szótár kapcsolódik, s
a kiadvány – betûrendben – a megváltozott helyesírású
szavak jegyzékét is tartalmazza.

Az AkH. 12. kiadása gazdag nyelvi anyagú, hosszú esz-
tendõk elmélyült munkáját tükrözõ, kiváló szerkezetû, a
szabályváltoztatások megismerését és megértését tipog-
ráfiai eszközökkel is segítõ, egyszerûségében is igényes
küllemû kiadvány, mely elõdei méltó követõje lett. 

Végezetül: jó hír és hasznos tudnivaló az is, hogy az
Akadémiai Kiadó két évig térítésmentes digitális hasz-
nálatot is biztosít. Éppen ezért a www.tanitonline.hu ol-
daláról (http://www.tanitonline.hu/?page=lesson-
bank_carousel_view&item=76) is elérhetõvé tudtuk
tenni a szabályzat szövegét, valamint a megváltozott
helyesírású szavak jegyzékét.
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A természetes számok fogalma darabszámként és
mérõszámtartalommal épül elsõ osztálytól. (Kicsit ké-
sõbb kap szerepet az értékmérõ és jeltartalom is.) A tört-
számfogalom1 mérõszám tartalmú, darabszámként
nincs értelme. Tehát amikor tapasztalati tevékenysége-
ket tervezünk a témakörben, akkor ehhez a mennyisé-
gek összehasonlítását, összemérését és egységgel való mé-
rését tudjuk választani.

Nem csak hosszúságmérésre alapozzuk a fogalmat!
Mérünk tömeget, ûrtartalmat, idõt, késõbb területet,
térfogatot, szöget is. Minél szélesebb körbõl gyûjthetik
a gyerekek a tapasztalataikat, annál pontosabb és mé-
lyebb tartalommal épül a fogalom, és ennek megfele-
lõen annál szélesebb körû lesz a felhasználhatósága is.

Most a színes rudakkal foglalkozunk, de ezzel nem azt
sugalljuk, hogy a törtszámokról ez az egyetlen, a legfon-
tosabb, vagy az elsõ tapasztalati forrás. Elõbbvaló a szala-
gok, zsinegek feldarabolása, a papírcsíkok összehajtása, a
különféle alakú papírlapok hajtogatása, nyírása, italok
széttöltése, adott mennyiségû homok szétmérése, a „félbe-
vágott” almadarabok tömegének összemérése, a tábla cso-
ki szétosztása, a feldolgozandó gyurma „igazságos” meg-
osztása. Különféle tárgyak felezése, negyedelése, harma-
dolása, hat részre osztása… adott, mérhetõ mennyiségük
szerint. A pontosan egyenlõ részekre való valóságos
szétdarabolás, szétvágás, széttöltés, s az egyenlõ részek
megnevezése.

A rudakat már nem tudjuk szétvágni. A választott
rúd hosszának a felét, negyedét vagy egyéb törtrészét

csak egy másik rúd hosszával tudjuk megjeleníteni. Ez
teszi nehezebbé a rudakkal való értelmezést; mégis érde-
mes erre is rátérni elegendõ valóságos szétosztás után. A
rudak fontos szerepet tölthetnek be a fogalomépítés kü-
lönféle szakaszaiban. Pl. az egységtörtek megnevezésé-
nek bevezetésénél, nagyság szerinti összehasonlítá-
soknál, amikor az egységnek és adott törtrészének ál-
landó viszonyára kívánjuk irányítani a figyelmet, vagy a
különféle törtszámok sokféle „nevét” szeretnénk meg-
ismertetni a gyerekekkel.

Melyik rúdnak mennyi
az értéke?

A törtszámfogalom építése során térül meg nagy ha-
szonnal annak a gyakorlatnak a kezdettõl való vállalása,
hogy nem mindig a fehér kiskockát (annak az élhosszát)
választjuk egységnek! Az állandó egységválasztás
nemcsak veszélyes, de hibás is! Gondoljuk meg ezt!

Amikor egy elsõs kisgyerek azt „tanulja meg”, hogy a
piros rúd 4-et ér, a narancssárga a 10-es, a fehér az 1, a vi-
lágoskék értéke 3, akkor hibás asszociációs kapcsolat
jön létre a színek (adott színû és hosszúságú tárgyak) és
számok között. Ilyenkor ugyanis nem a rudak egymás-
hoz viszonyított hosszát képviselik ezek a számok! Csu-
pán „jel” értékûek! Nincs közük a méréshez. Ez akkor is
így alakul rövid idõ alatt, ha eleinte megméretjük a fehér
kocka élhosszával a többi rudat. Hamar kikopik az emlé-
kezetbõl a tevékenység során gyûjtött tapasztalat, ha ál-
landósul a szín-szám kapcsolat. Így pl. a 3+1=4 össze-
függés meghatározott három színhez illeszkedik, és nem
három valóságos mérõszám közti kapcsolatot ír le2.

A különféle számfeladatok leolvasásához, megjelení-
téséhez gyorsabban jut el az a tanuló, aki hamar memori-
zálja, hogy az egyes színek láttán milyen számot kell mon-
dania –, ez igaz! De a megértést és az általánosítás lehe-
tõségét zárja ki a rögzített szín-szám kapcsolat! Na-
gyon bölcsen jár el az a tanító, aki akár minden alka-
lommal eljátszik néhány egységválasztással bevezetés-

C. Neményi Eszter A színes rudak használata
a törtszámfogalom
építéséhez

2 Nem javasolhatjuk tehát olyan applikációs eszköz használatát, mely
a rudakhoz rögzíti a számokat!

1 A „törtrész” és a „törtszám” rokon fogalmak, mégis – vagy éppen
ezért – pontosan meg kell különböztetnünk õket egymástól. Nem
a gyerekek számára kell megfogalmaznunk valamiféle kü-
lönbségtételt, de a tanítónak tudnia kell, hogy „…-nek a törtré-
sze _ _ _” egy viszonyt, relációt fejez ki. Bárminek, akár darabszá-
moknak is kereshetjük a felét, harmadát, 3 negyedét…, s ennek ér-
téke mindig függ attól, hogy minek a törtrészét vettük. A „fele” a
jelzett mennyiségnek, darabszámnak a 2 egyenlõ részekre osztását,
illetve az osztás eredményét jelenti. A „negyede” 4 egyenlõ részre
osztást és az osztás eredményét jelzi. Valaminek a fele, negyede le-
het egész szám is, törtszám is.
A törtszám – például a fél, a harmad, a 3 negyed – ugyanúgy egyet-
len érték, mint a 22, a 7, a 2015…, amelynek helyét, nagyságát egy-
értelmûen meghatározza a kijelölt 0-ponttal, egységgel és iránnyal
megadott számegyenes. Cikkünkben tehát most ez utóbbiról lesz
szó.
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ként; s más-más „szereposztás” esetén is leolvastatja a ru-
dakról ugyanazokat az összefüggéseket! Lassúbb hala-
dást vállal, de biztosítja a megértést, alapozza az általá-
nosítást és absztrahálást.

Például kezdõdhet a rudakkal végzett munka így:
• Mérjünk a világoskék rúddal!
– Melyik ér most 2-t?
A gyerekek egymáshoz illesztenek 2 világoskék rudat,

és megkeresik azt a rudat, amelyik ugyanolyan hosszú,
mint a 2 kék együtt: 

Ezt rejtik el a kezükben, és adott
jelre egyszerre felmutatják a lilát.

– Melyik ér 4-et? 
4 világoskék rúd hosszá-

nak kimérése következhet,
és az esetleges tévesztõk szá-
mára is adva van az újramérés lehetõsége.

– Mennyit ér most a sötétkék rúd? 
A sötétkék rúd megmérése adja

meg a választ.
– Mennyit ér most a

lila és a sötétkék egy-
máshoz toldva?

• Nem árulom el, hogy melyik rúddal mértem.
– Most 2-t ér a bordó. Mivel mérhettem?
A bordó rúdhoz keresnek olyan

rudat, amelyikbõl kettõnek a
hossza ugyanekkora.

– Újra mértem valamelyik rúddal. A narancssárga most
5-öt ér. Mivel mérhettem? (Rózsaszínnel.)

– Nem árulom el, hogy melyik rúddal mértem. A 2-t és a
3-at érõ rúd együtt akkora, mint a citromsárga. Mivel mér-
hettem?

Próbálgatás következhet, de valószínûleg sokan elõre
megsejtik, hogy csak a fehér hossza lehet most a mérõ-
egység.

És ha éppen az 5 fogalmának építgetése az óra célja,
akkor a bemelegítõ mérések után érdemes egymás mel-
lett, vagy egymás után szõnyegeztetni az 5-öt érõ na-
rancssárgát és az 5-öt érõ citromsárgát. A narancssárgát,
amikor rózsaszínnel mérünk és megkerestettük a 2, 3, 4,
5 és 1 egység hosszúságú piros, lila, bordó, narancssárga
és rózsaszín rudat, és a citromsárgát, amikor fehérrel mé-
rünk, és kimérettük vele a 2, 3, 4, 5 és 1 egység hosszúsá-
gú rózsaszín, világoskék, piros, citromsárga és fehér ru-
dat.

A kis kitérõ után térjünk vissza a törtszámokhoz!
A feladatokat színekkel fogalmazzuk meg! Színek-

kel olvastassuk le elõször a megállapításokat is! Ezzel le-
hetõvé tesszük, hogy a hosszúságok közti viszonyra több-
féle számok közti kapcsolat épülhessen. 

Magunknak is vigyáznunk kell, nehogy olyan mon-
dat hangozzék el, hogy a „12-es rúd lesz most az egység” –
hiszen a „12-es rúd” kifejezés éppen azt jelenti, hogy „az
a rúd, amelynek most 12, (és nem 1!) az értéke”. Ha a
zöld rúd hossza a mérõegység, akkor a 12-es hosszúság
144 cm. 

Hibás lenne egy ilyen kérdés is: Mennyit ér most a 3-as
rúd? – gondolva a világoskékre. Hiszen a „3-as rúd” kife-

jezés éppen azt jelenti, hogy 3-at ér, õ a 3-szorosa a vá-
lasztott mérõegységnek. Ha tehát pl. a zöld rúd hosszát
választottuk egységnek, akkor a világoskék hossza ne-
gyedet ér (4 ilyen hosszúság teszi ki az egységet), a 3-as
rúd viszont 36 cm-es lenne.

Ismerkedés 
az egységtörtekkel3

Amikor az egységtörtekkel ismerkednek a gyerekek
és megnevezésüket tanulgatják (sok valódi osztozkodás
után), tegyék maguk elé pl. a zöld rudat, és rakják ki csu-
pa egyezõ hosszú rudakkal! (Más alkalommal pl. a 2 na-
rancssárga rúd vagy egy 24 cm hosszú papírcsík vagy egy
18 cm-es szalag egyenlõ hosszú rudakkal való kirakására
kerüljön sor.) Olvassanak le a kirakásukról sok mindent! 

Hozzászoktathatjuk a gyerekeket, hogy önállóan,
egyenként való rákérdezés nélkül beszéljenek arról, amit
felismernek. Alkalmas módja ez a célszerû, fejlesztõ
differenciálásnak.

Leolvasás színekkel: A zöld ugyanolyan hosszú, mint 2
lila. A zöld rúd ugyanolyan hosszú, mint 4 világoskék.
Ugyanolyan hosszú, mint 3 piros. Ugyanolyan hosszú, mint
6 rózsaszín és mint 12 fehér. 

Leolvasás számokkal: Most érdemes különféle egy-
ségválasztással leolvastatni a rudak hosszának értékét.

Kezdetektõl:
• Legyen a mérõegység a rózsaszín rúd hossza!
– Ha a rózsaszínnel mérek, akkor a piros ér 2-t, 
– a lila 3-at ér, 
– a zöld 6-ot
– és a fehér felet (kettedet).
(3–4. osztályban azt is megállapíthatják a kirakás alap-

ján, hogy a világoskék értéke most 3 ketted.)
• Más egységet választottam. Most a rózsaszín ér felet.

Melyik rúddal mérhettem?
– A pirossal.
• Mit tudtok még leolvasni a kirakásról?
– A zöld most 3-at ér. 
– A fehér a negyed.

3–4. osztályban:
– 2 negyed ugyanakkora, mint a fél. 
– A világoskék most 3 negyedet ér. 
– A lila 6 negyed. 
– A lila 3 ketted.

3 Egységtörteknek nevezzük az egység egyenlõ részekre osztásával ka-
pott részeket (ketted, vagy fél, harmad, negyed, ötöd…). A tört-
jelölés bevezetése után ezeknek közös jellemzõje, hogy számlálójuk 1.
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Kezdetektõl:
• Legyen most a zöld rúd az 1! 
– Ha a zöld az 1, akkor a lila felet ér.
– A világoskék a negyed.
– A piros harmadot ér, a rózsaszín a hatod, a fehér a tizen-

ketted. 
– A fél nagyobb, mint a harmad.
– A harmad nagyobb, mint a negyed.
– A negyed a fél fele. A fél kétszer akkora, mint a negyed. 

3–4. osztályban:
– A hatod a harmad fele. 2 hatod akkora, mint a harmad.
– 4 hatod ugyanakkora, mint 2 harmad.
– A negyed nagyobb, mint a hatod.

Az egységtörtek viszonya 
az egységhez

Amikor például a fél (negyed, nyolcad, harmad, ha-
tod) egységhez való viszonyának állandóságát szeret-
nénk erõsíteni, akkor készíttethetünk „tablókat” külön-
féle mennyiségek különféle egységeivel. 

Például a falra kerülhet egymás mellé – „Az 1 és a fél”
címmel –: kis átlátszó zacskókba egy gyufásdoboznyi ho-
mok és fél gyufásdoboznyi homok; két kémcsõbe egy ku-
picányi víz és fél kupicányi víz; egy deciliteres és fél deci-
literes poharak; egységül választott tömegû kristálycu-
kor és ennek a fele; különféle alakú papírlapok és a felük;
különféle hosszúságú papírcsíkok és a felük… 

Ha hasonló tablók készülnek „Az 1 és a negyed”, „Az
1 és a harmad”… feliratokkal, ezzel segítjük egyre tuda-
tosabban látni e számoknak általános viszonyát az egy-
séghez, és egymáshoz.

Hasonló céllal kérhetjük, hogy tegyék maguk elé az
összes rudat, amit ki tudnak rakni 2 (4, 8, 3, 6) egyezõ szí-
nû rúddal. 

Leolvasás színekkel: A rózsaszín fele a fehér, a fehér
kétszerese a rózsaszín. 

A piros a rózsaszín kétszerese, a rózsaszín a piros fele…
Számokkal: Ha a fehér ér 1-et, akkor a rózsaszín 2-t ér.

Ha a rózsaszín az 1, akkor a fehér felet ér. 
Ha a rózsaszín ér 1-et, akkor a piros 2-t, ha a piros az egy-

ség, (azaz a piros ér 1-et), akkor a rózsaszín ér felet…

Az egységtörtek 
nagyságának becslése

Felhasználhatjuk a rudakat akkor is, amikor becsülni
kezdik az egységtörteknek a nagyságát. A becsléssel jól
kifejezik a gyerekek, hogy mennyire látják az adott tört-
szám nagyságát. A becslést követõ ellenõrzés módja azt
is megmutatja, hogy milyen szinten tudatosult a tört-
szám értelmezése. 

Különféle hosszúságú és színû papírcsíkokat adhatunk
akár csoportos foglalkozáshoz. Mindenki becsülje meg,
mekkora a sárga csík hosszának a harmada, és válassza ki
az ilyen hosszúságú rudat! Válasszák ki azt a rudat, amely
a zöld csík hosszának a negyede; azt, amely a fehér csík
hosszának a hatoda; és azt, amely a barna csík hosszának
a nyolcada. 

Becslés után következzen az ellenõrzés. Mindegyik ta-
nuló egy papírcsíkkal összeveti a becslésként általa vá-
lasztott rúd hosszát. 

(Példánkhoz adhatunk pl. 15 cm hosszú sárga papír-
csíkot; ennek a harmada éppen a citromsárga rúd hossza.
A zöld csík lehet 40 cm-es; ennek a negyedét a narancs-
sárga hossza mutatja. Ha a fehér papírcsíkot 18 cm-es-
nek választjuk, akkor a hatodát a világoskék rúd hossza
adja, és a 32 cm hosszú barna csík nyolcadát a piros rúd
hossza.)

Az ellenõrzésnek kétféle jó módja is választható. Az
egyik lehetõség, hogy a papírcsíkot hajtogatják meg a
törtszámnak megfelelõen: 

a sárgát három egyenlõ a zöldet negyedelve,
részre hajtva,

a fehéret hat egyenlõ részre hajtogatva (pl. a felét har-
madolva, vagy a harmadát felezve) 

és a barnát 8 egyenlõ részre hajtogatva.

A hajtogatással elõállított törtrészhez mérhetik a
becsléssel kiválasztott rudat. 

A másik mód, hogy a választott rúddal rakják ki a pa-
pírcsík hosszát, és azt ellenõrzik, hogy a harmadhosszú-
ságúnak becsült rúdból 3 teszi-e ki az egészet:

Így kiderül, hogy ha a sárga papírcsík harmadát keres-
ték, akkor a piros rúd nem megfelelõ hosszúságú. Az be-
csült jól, aki a citromsárgát választotta. 
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Hasonlóan ellenõrizhetik, hogy a negyednek válasz-
tott rúdból pontosan 4 fér-e az egész zöld csík mellé, a ha-
todnak választott rúd pontosan 6 egyenlõ részre osztja-e
a fehér csíkot, és az egész barna csíkot 8 választott rúd
hossza teszi-e ki.

Az egységtörtek 
többszörösei4

3–4. osztályban az egységtörtek többszöröseivel is
foglalkozunk (kisnevezõjû törtek körében). Ne siessük
el a szabványos törtjelölés bevezetését! Amíg ugyanis
csak 1 részt nevezünk meg, azaz egy félrõl, egy negyedrõl,
egy harmadról… van szó, akkor elegendõ ezeket félnek,
negyednek, harmadnak… nevezni (s az „egy” csak hatá-
rozatlan névelõként illeszkedik a nevükhöz). Amikor 2,
3, 4… ilyen egységtört is megjelenik, akkor jó ideig da-
rabszámot jelent a 2, 3, 4…, ennyi darab ezekbõl az egy-
ségtörtnyi mennyiségekbõl. 2 darab negyed, 3 darab ne-
gyed, 4 darab harmad… áll a tanulók elõtt. Nagy lépést
jelent a fogalomépülésben az, amikor egyetlen, osztat-
lan mennyiséghez is hozzá tudják rendelni egy egység-
tört valamely többszörösét. Azaz nem több darab egység-
tört, hanem egy szám kapcsolódik a mennyiséghez. Né-
hány tanuló számára ez a felismerés esetleg csak 5–6. osz-
tályra lesz lehetséges, ezért érdemes hátráltatni a jelölés
bevezetését. 

A színes rudak jó lehetõségeket biztosíthatnak az
egységtörtek többszöröseinek „számmá” válásához. 

Eleinte segítsünk azzal, hogy a megválasztott egységet
kirakatjuk többféle egységtörttel, és ezután kérjük meg-
állapítani más rudak hosszának értékét. 

Legyen például az egység a narancssárga rúd hossza! 
Rakják ki egyenlõ hosszú rudakkal a narancssárga

rudat, és olvassanak a kirakásukról!

Miután leolvasták a megjelenõ rudak értékét (a cit-
romsárga a fél, a rózsaszín az ötöd, a fehér a tized), kér-
hetjük, hogy állapítsák meg, mennyit ér más-más rúd
hossza.

• Mérd meg a piros rudat!
– A piros ugyanolyan hosszú, mint 2 rózsaszín; tehát a pi-

ros 2 ötödöt ér.
– A piros ugyanolyan hosszú, mint 4 fehér; tehát a piros 4

tizedet ér.
• Mennyit ér most a fekete? (A feketét csak fehérekkel

tudják kirakni, ha egyféle rúddal jelenítik meg, de kite-
hetik kétfélébõl is.)

– A fekete 7 tizedet ér (mert 7 fehérrel tudom megmér-
ni).

– A fekete 3 ötöd meg még 1 tized.
– A fekete 1 fél és 1 ötöd együtt, vagy másképpen: 1 fél és

2 tized.
• Szeretném látni, hogy mekkora most a 3 ketted!
– 3 citromsárga rudat mutathatnak fel összetoldva,

vagy egy narancssárgát és egy citromsárgát.
• Állítsd elõ a 3 ötödöt!
– A lila rúd hossza a 3 ötöd.

Nehezebb a törtszámot képviselõ mennyiségrõl kö-
vetkeztetni az egészre, törtszámhoz keresni az egységet.

• Például legyen a bordó rúd hossza most 4 ötöd értékû!
Melyik hosszúság az egység?

Rakjátok ki a 4 ötödöt ötödökbõl!
Ha a bordó rúd hossza 4 ötöd, akkor a rózsaszíné, 
– amelybõl 4 teszi ki a bordó hosszát –       az ötöd:

Az egész – azaz az egység – 5 ötödbõl áll, és ez a na-
rancssárga rúd hosszát teszi ki:

• És ha ez a bordó rúd most 4 harmad értékû, akkor me-
lyik a mérõegység?

Akkor a 4 rózsaszín rúd mindegyike harmad értékû, 
tehát 3 rózsaszín rúd hossza az egész: ezzel a lila rúd
hosszát tudjuk kirakni:

Késõbb jön el az ideje, hogy két-két rúd viszonyáról
döntsenek a gyerekek úgy, hogy elõzõleg nem rakattuk
ki õket egyenlõ hosszú rudakkal, hanem ezt is tõlük vár-
juk. (Biztosan lesznek, akik önállóan nem boldogulnak,
ilyenkor csoportos munkában segíthetik egymást a gye-
rekek.) 

Nézzünk egy példát két hosszúság összehasonlítására!
Válasszuk a barnát és a zöld rudat! (A barna 16 cm, a
zöld 12 cm hosszú az eredeti színválasztásban.) Mennyit
ér a barna, ha a zöldet választjuk egységnek?

4 Tantervünk felépítése szerint elõször az egységtörtek többszörösei-
ként értelmezzük az 1-nél nagyobb számlálójú törteket. Késõbb ta-
lálkoznak a tanulók azzal az értelmezéssel is, amikor két egész szám
hányadosaként kapják meg az ilyen számokat. Például fel fogják is-
merni, hogy a 2 harmadrésze (2/3) 2 harmad, azaz a harmad kétsze-
rese. Ha 2 egyforma egész tábla csokin osztozik igazságosan 3 gye-
rek, akkor mindenkinek 2 harmad tábla jut:

2 tábla csoki harmada 2 harmad tábla csoki
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Mindkét hosszúságot fehér kiskockákból, csupa ró-
zsaszínbõl és csupa pirosból lehet kirakni. (Más rúd
nincs, ami mindkettõnek valamilyen egységtörtrésze
lenne.)

Ha a zöld az 1 (azaz a zöld hosszát választjuk mérõegy-
ségnek), akkor a fehér tizenkettedet, a rózsaszín hato-
dot, a piros harmadot ér. A barna 16 fehérrel rakható ki,
tehát 16 tizenketted az értéke; 8 rózsaszínnel, tehát 8 ha-
tod az értéke; 4 pirossal, tehát 4 harmadot ér. 

És mennyi a zöld értéke, ha a barna ér 1-et?
Ha a barna az 1, akkor a fehér tizenhatodot, a rózsa-

szín nyolcadot, a piros negyedet ér, tehát a zöld hossza 12
tizenhatod, 6 nyolcad, illetve 3 negyed.

Mi, felnõttek talán könnyebben ráismerünk kétféle
„érdekességre” a fenti leolvasásokból, ha a szabványos
jelöléssel írjuk le a fentieket. Az egyik érdekesség, hogy
olyan megállapításokra jutottak a gyerekek, mintha egy-
szerûsítették vagy bõvítették volna a törteket. Ugyanan-
nak a rúdnak az értékét fejezték ki többféleképpen azo-

nos egységválasztás esetén, természetes, hogy ugyanarról
a számról van szó:

Pedig nem tanítottunk olyan eljárásokat, hogy mi-
képpen lehet ugyanazt a törtet más alakra hozni! Nem
valamiféle szabály alkalmazásával érik el a gyerekek,
hogy ugyanannak a törtszámnak más-más „nevét”, alak-
ját fel tudják írni, hanem egy mennyiség nagyságát ma-
guk olvashatják le különféle alakokban. Ha majd beve-
zethetjük a törtjelölést (mert megérett a fogalom tartal-
ma), akkor várhatjuk, hogy maguk ismerjék fel a számlá-
ló és nevezõ együtt változásának szabályosságát.

A másik érdekesség, ami feltûnhet nekünk és majd ta-
nítványainknak is, hogy amikor felcseréltük az egység-
szerepet, akkor a másik érték éppen az elõbbinek recip-
roka lett. (A számláló és nevezõ felcserélõdött.) Igen. Ha
az egyik hosszúság a másiknak a 2 harmada, akkor ez
utóbbi az elõbbinek 3 kettede. Ha az egyik a másiknak a
4 harmada, akkor az utóbbi az elõbbinek 3 negyede.

Ebben a témában elegendõ feladat az alsós gyere-
keknek a tapasztalatok gyûjtögetése. De ez nem megy
megfelelõ eszközök nélkül! Minél többféle mennyiség
méréséhez kapcsolódnak azonos élmények, annál tel-
jesebb, általánosíthatóbb és alkalmazhatóbb tudás bir-
tokába juthatnak növendékeink. A miértek majd las-
san tisztázódnak, és bízhatunk benne, hogy felsõ tago-
zaton a megokolással is meg fognak birkózni.

6=2, 9=3, 16=8=4, 12=6=3
9=3, 6=2, 12=6=3, 16=8=4

! ! !

A Tanító szeptemberi számában megjelent írásunk az alsó tagozatos matematika-
tanítás kérdésköréhez kapcsolódott. A cikkben röviden bemutattunk egy készség-
fejlesztõ programot, amely a kipróbálása során kifejezetten eredményesnek bizo-
nyult. A módszer alkalmazása jelentõsen segítette a számolási készség fejlõdését.
Az iskolakezdéskor megkésett fejlõdéssel jellemezhetõ gyermekek elmaradása a kí-
sérleti program végére számottevõ mértékben csökkent.
Cikkünk megjelenését követõen számos érdeklõdõ kérdést kaptunk a fejlesztõ prog-
rammal kapcsolatban. Kérték, hogy írjunk még bõvebben a programban alkalma-
zott módszerekrõl, eszközökrõl. A fejlesztõ program központi elemét a MATANDA
eszközrendszer képezte. A kéréseknek eleget téve, mostani cikkünkben néhány to-
vábbi példát mutatunk a MATANDA felhasználási lehetõségére. A számolás fej-
lesztési módszerei mellett mutatunk pár példát a memória megtornáztatására is.

Számolás- 
és memóriafejlesztés

Józsa Krisztián–
Csordásné Anda Éva

Megfogható matematika
A „Megfogható matematika” címet egy vándorkiállí-

tástól vettük kölcsön. A vándorkiállítás ötletadójának,

Albrecht Beutelspacher német professzornak a célja az volt,
hogy megmutassa, a matematika érthetõ és szerethetõ. Az
interaktív kiállításon a matematikai jelenségek felfedez-
hetõek, kipróbálhatóak. A kiállítás lehetõséget teremt a
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szórakozva tanulásra, a közös tevékenységekre, közös él-
ményekre. Megmutatja, hogy a matematika izgalmas és
elvarázsoló. A kiállítás 1994-tõl vándorol nagy sikerrel
Németországban, majd a világ több országában, 2011-ben
Budapesten majd Pécsett is látható volt. „A kiállítás még
azok számára is meglepõen feledhetetlen két órát ígér,
akik esetleg ódzkodnak a matematikától” (Tóth, 2011). 

Miért ne tudnánk hasonlóan varázslatos dolgokat ten-
ni az iskolában is? Közösen végzett játékokkal, cselek-
véssel, megtapasztalással lehet igazán mélyen megér-
teni a tananyagot. A megtapintás, átélés, a személyek-
kel, tárgyakkal végzett számolás tölti meg tartalom-
mal a számok absztrakt világát. Az eszközök használa-
ta óriási mértékben segítheti a matematikai fogalmak
megértését. Ne sajnáljuk rá az idõt, mert megéri az
energia befektetése! 

A MATANDA egy játékos készségfejlesztõ eszköz-
rendszert takar. Az eszközök rúdra fûzött korongok rend-
szerébõl állnak, melyeknek lapjai színükben (kék, piros)
és felületkiképzésükben is eltérnek egymástól. A peda-
gógusok részére demonstrációs célra, a gyermekeknek
pedig saját használatra tartalmaz eszközöket. Vannak
10-es, 20-as és 100-as számkörre készült eszközök, me-
lyek használatát további segédeszközök egészíthetik ki.
A MATANDA elsõdleges célja az elemi és az alapmûve-
leti számolási készség fejlesztésének segítése, de emellett
alkalmas például memóriafejlesztésre is. A gyermekek
mennyiség- és mûveletfogalma tevékenység közben, ta-
pasztalatszerzéssel fejlõdik, amiben a vizualitásnak is fon-
tos szerepe van. 

A tevékenység során a tanulók „elszakadnak” a papír-
laptól, önállóan oldanak meg, majd alkotnak is feladato-
kat. Az egyre nagyobb önállóság hatására beindul a kre-
ativitásuk, elkezdenek kísérletezni, hogy mit, hogyan le-
het még, hogyan lehetne másképpen csinálni. Egyre több
összefüggést vesznek észre, látókörük szélesedik. A cél
pedig éppen ez, hogy tapasztalatszerzésen keresztül fej-
lõdjön önálló feladatalkotási, feladatvégzési és önellen-
õrzési képességük, amely differenciált munkavégzés és
kooperatív munkaformákban történhet meg leginkább. 

Az eszközrõl részletesebb leírást adtunk a szeptemberi
számban megjelent cikkünkben (Józsa és Csordásné,
2015). Emellett további ötleteket találunk Csordásné
Anda Éva (2012) kiadványában és Józsa Krisztián (2014)
játékgyûjteményében.

Számlálás 
és sorszámnevek

Az elõrefelé és visszafelé számlálást a MATANDA-n
is tudjuk fejleszteni. A nullán álló eszközön egyesével szá-
molunk úgy, hogy minden kimondott szám nevéhez for-
gatunk egy korongot. Kis tanmesét fûzve hozzá, a gyer-
meket még motiváltabbá tehetjük az egyébként is játékos
eszközhasználatra. Például, kimegyünk a kertbe almát
szedni és egyesével kosárba rakjuk. Szedtünk 8 almát, te-
hát 8 korongot egyesével számolva piros színével szembe
forgatunk. Most látunk 8 almát, szeretnénk megenni, de
elõtte meg kell mosnunk, majd ahogy egyesével elveszünk
belõle, az elvett korongokat kék színével fölfelé forgatjuk.
Így valósul meg a visszafelé számlálás egyesével. Ha mind

a 8 almát megettük, akkor nulla marad. A páratlan szá-
mok gyakorlása esetén szilvát szedünk, és ekkor a kék szí-
nével forgatjuk szembe a korongokat. 

Számlálás közben érzékelik a tanulók, hogy minden
koronghoz tartozik egy szám, a kimondott számnak tehát
helye van a korongsoron, ill. a számvonalon. Az eszkö-
zön a korongsor fölött egy rés van a számkártyák számá-
ra, ahová behelyezhetjük a kiforgatott halmaz számké-
pét, vagy magát a sorszámot. Ezzel fejleszthetõ a mennyi-
ség- és számfogalom.

Páratlan vagy páros?
A MATANDA piros-kék korongjai nagy segítséget

jelentenek a számok párosságának tanítása során. A pi-
ros színt társítjuk a páros, a kék színt a páratlan számok-
hoz. A színek hozzákapcsolása segíti a párospáratlan fo-
galom kialakulását. Párhuzamot vonunk a valóságban
végzett párosítás és a korongszínek között.

Ha az elsõ korongot kék színével szembe forgatjuk,
egy kisfiú helyét mutatja, mert a fiú kék ruhában van.
Megállapíthatjuk, hogy amíg egyedül van magányos, te-
hát páratlan. A tanári eszközön végzett szemléltetés mel-
lett minden tanuló forgathat a saját eszközén is.

– Mit kell tennünk, hogy ne legyen egyedül? 
– Egy kislányt állítsunk mellé! Az õ ruhája piros. Õk ket-

ten alkotnak egy párt.
A következõ korongot, a harmadikat ismét kékre for-

gatjuk, a negyediket pirosra, ennek megfelelõen forgat-
juk ki a 10 korongot. Így tapasztalati úton gyõzõdhetnek
meg a párosság lényegérõl, illetve a páratlan és páros szá-
mok helyérõl és szomszédjairól a számegyenesen. A kék
színnel kezdõdõ korongsoron a gyermekek látják, hogy a
kéknek piros, a pirosnak kék a szomszédja. Ugyanígy, a
páratlan számnak páros, a páros számnak pedig páratlan
a szomszédja.

Páros munkában az egyik gyermek mond egy számot,
a másiknak pedig megfelelõ színûre kell forgatnia. Lehet
úgy játszani, hogy a mennyiséget forgatja ki, azaz például
mind a hét korongot kékre, vagy a sorszámnevet, azaz
csak a hetedik korongot. Hasonlóan gyakorolhatják a
számszomszédokat és a párosságot is.

Építsünk be mozgásos tevékenységeket is a fogla-
kozásokba! Ha például a 7-rõl tanulunk, akkor kihívunk
7 gyermeket, az osztály felé fordítjuk õket vonalban, (fiú,
lány, fiú, …). Így gyakorolhatjuk a számok helyét (sor-
számneveket) és a párosságot is. A párok megfogják egy-
más kezét, majd leguggolnak, de az összekapcsolt kezü-
ket felemelik, így jól megszámolható a 3 pár. A sor végén
egy fiú állva marad, neki nincs párja. Most ugyanezt vé-
gezzük el a MATANDA-n is. 7 korongot kiforgatunk
kékkel kezdve, váltakozó színnel. Párokat hozunk létre
úgy, hogy a korongokra kettesével illesztünk 9,5×4 cm-
es papírcsíkokat a két-két korong átlós réseibe illesztve,
vagy gyurmával felragasztva. Így is jól látják, hogy a hét 3
párból áll, és még marad egy. Tehát a 7 páratlan szám.
Most ismét felállnak a gyerekek, megjegyzi mindenki a
helyét, majd az asztalról elveszi a saját számkártyáját és
visszaáll a helyére. Így különféle utasításokat adhatunk,
például:

– Guggoljanak le a lányok! Soroljátok el a fiúk kezében lé-
võ számkártyák számait! (1, 3, 5, 7). 
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– Most a fiúk guggoljanak le és soroljuk a lányok kezében
lévõ számokat! (2, 4, 6). 

Tippelõs játék. Egy másik játékban egy gyermek a taná-
ri eszköz felsõ rúdján kiforgat valahány korongot úgy,
hogy a többiek ne lássák, hosszában felezett A/4-es pa-
pírlappal eltakarja. A többiek tippelnek. Mindenkinek
ki kell forgatnia a tippjét a saját eszközén. Egy gyermek a
tanári eszköz alsó rúdján teszi ezt, ami már látható. Most
levesszük a takarást és megállapítjuk, hogy ki találta el,
ki forgatta jó színre, ill. megállapítjuk az eltéréseket, a tu-
lajdonságokat.

Számsorozatok
A 20-as számkörû demonstrációs eszköz két rúdját

egymás végébe toldva egy 20-as számegyenest kapunk,
amellyel – többek között – a számsorozatok megértését is
tudjuk segíteni. Az azonos különbségû sorozatok létre-
hozása elõkészíti a szorzás fogalmát is. Ehhez a MATAN-
DA korongjait a gyöngyfûzéshez hasonló módon hasz-
náljuk.

2-vel növekvõ sorozat esetén: Kettesével kiforgatjuk
a korongokat váltakozó színnel. Az elsõ párt pirosra
forgatjuk, majd 2 kék, 2 piros, 2 kék, …. Közben kitesz-
szük a megfelelõ számkártyákat a korongok fölé: 2, 4, 6,
8, … Kettesével számolunk: a páros számokat hango-
san mondjuk, a páratlanokat suttogva, majd csak a pá-
rosokat soroljuk növekvõ és csökkenõ sorrendben is.
Hasonlóan járunk el 3-mal, 4-gyel növekvõ számsoro-
zatok esetében is. Kiforgathatjuk úgy is a számsorozato-
kat, hogy csak minden másodikat, harmadikat, negye-
diket stb. forgatjuk, a maradék korongokat pedig nul-
lán hagyjuk.

A gyermekek a kiforgatásokat le is rajzolhatják, szí-
nezhetik. Ha pontosan egymás alá rajzolunk két soroza-
tot (pl. 2-vel és 3-mal növekvõ), akkor megfigyelhetõ,
hogy azonos számok is találhatóak a két sorozatban. Eb-
bõl továbblépve számegyenesen is megmutathatjuk a so-
rozatokat, például fölül a kettesével növekvõ sorozat lé-
péseit, alul pedig a hárommal növekvõ sorozat elemei-
nek a helyét. Így még jobban kirajzolódnak a találkozási
pontok, amely a közös osztókat is megmutatják.

Szorzás
A MATANDA 100-as eszközön a szorzás mûvelete

könnyen szemléltethetõ. A vizuális megjelenítés segíti a
mûvelet megértését. Rudanként azonos mennyiségû ko-
rongot forgatunk ki, miközben rendezzük a szórtan elhe-
lyezkedõket. A „besorolás” úgy történik, hogy a szórtan
lévõ korongokat négyesével áthelyezzük az eszköz bal ol-
dalára, amelyeket pedig áthelyeztünk, nullára állítjuk. 

A kiforgatott korongok számának összesítése történ-
het az azonos tagok összeadásával vagy szorzással. Példá-
ul a 4-es szorzó tanításakor egy-egy rúdon (szorzó), 4-4
korong van (szorzandó) piros színével szembe forgatva, a
többi korong nullán áll.

Összeadással: 4+4+4+4+4+4=24

A kiforgatásról leolvasható a 4•6 is, ha függõleges irány-
ban tekintünk a korongokra, de a 4•6 kiforgatható úgy is,
hogy a 4 mint szorzó, a 6 mint szorzandó jelenik meg.
Ugyanezen az elrendezésen a bennfoglalás is gyakorolható.

A szorzat számkártyáját beilleszthetjük a kiforgatás
jobb alsó korongjába, újabb vizuális megerõsítés céljából.
Minden szorzótáblát hasonlóan vezethetünk le, amely-
nek következtében eljuthatunk oda, hogy a 100 korong
mindegyikén található egy szorzat. Ezek a szorzatok kü-
lönbözõ szempontokból vizsgálhatóak a két szín váltako-
zásának segítségével: oszthatósági vizsgálatok szempont-
jából, szorzatokra bontás, páros, páratlan számok szorza-
ta szempontjából. A látványnak köszönhetõen pedig fel-
fedezéseket tesznek a tanulók, amelyek felkeltik érdek-
lõdésüket további kísérletezésekre. 

Csoportmunkával játékosan gyakorolhatjuk a szorza-
tok helyének a megtalálását. Számokat kapnak a tanulók,
amelyekbõl ki kell válogatniuk a szorzatokat, majd meg
kell találniuk a helyüket a táblázatban, és ki kell forgatni-
uk a szorzatot jelölõ korongot. Ha ügyesen dolgoztak, egy
bizonyos alakzatot kapnak, pl. virág, házikó, vagy egy szám.
A játékot fordítva is játszhatjuk, amikor egy alakzatot
látnak kiforgatva, és ez alapján meg kell állapítaniuk a
gyermekeknek, hogy milyen szorzatokat rejtenek a ko-
rongok. Megoldókulccsal ellenõrizhetik magukat.
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Maradékos osztás 
szöveges feladatban

A MATANDA segítségével szöveges feladatokat is
megoldhatunk. Erre mutatunk most egy példát.

Gabi mamájától kapott 17 db virághagymát. A mami azt
javasolta, hogy egy cserépbe 3 gumót ültessen.

– Hány cserépre volt szüksége Gabinak? 
– Hány gumó maradt meg?

A MATANDA-n a gumók lesznek a korongok, a cse-
repek a rudak. Összesen 17 korongot kell kiforgatnunk
úgy, hogy egy rúdon 3 lehet szembe forgatva. Így jutunk
el a megoldáshoz, hogy Gabinak 5 cserépre lesz szük-
sége.

– Mennyi kellene még, hogy egy újabb cserép tele legyen?
– Mi lesz így a maradékkal? (Eltûnik, közben a megtelt

cserepek száma nõ 1-gyel.)

Memóriajátékok
A munkamemóriának fontos szerepe van a tanulás-

ban. Számos területen befolyásolja a tanulók teljesítmé-
nyét. A matematikán túl szerepe van például az olvasás-
ban, a problémamegoldásban, a gondolkodási képessé-
gek mûködésében, de még a zenei képességekben is. A
memóriafejlesztõ játékoknak nem feltétlenül kell kap-
csolódniuk a matematikatanításhoz, bármely más tan-
tárgy keretében megvalósíthatók, tanórán kívüli tevé-
kenységeknek is részét képezhetik.

Vizuális memóriafejlesztés
Ebben az esetben a látott képet, mintázatot memori-

záljuk, majd idézzük fel a gyermekekkel. Kiforgatunk né-
hány korongot a tanári MATANDA-n (pl. 2 piros 2 kék
1 piros). Mindezt úgy tesszük, hogy a gyermekek nem lát-
ják. Ezt követõen néhány másodpercig megmutatjuk a
tanulóknak, amit kiforgattunk, majd eltakarjuk a koron-
gokat, ehhez használhatunk például 2 db A/4-es lapot
hosszában kettéhajtva.

– Mit láttál? Forgasd ki te is a saját eszközödön!
– Most játsszuk el közösen, amit láttunk! (Pirosnál tap-

solunk, mert ilyenkor piros lesz a tenyerünk, kéknél kop-
pintunk, mert kék lehet a bütykünk a koppintástól.)

– Takarja el mindenki a kiforgatást! (Ilyenkor az eszköz
talpát ráfektetik a keretre.)

A korongsor felidézését elõször balról jobbra haladva
kérjük (ablaktól ajtó felé…), majd lehet visszafelé is. A
fordított sorrendben történõ felidézés erõsen fejleszti a
gyermekek munkamemóriáját. Ellenõrzésként levesszük
a takarásként szolgáló papírt és egyeztetik a korongokat
a sajátjukkal. 

Az eltakart korongsor hosszával, a kialakított mintá-
zat bonyolultságával lehet alkalmazkodni a gyermekcso-
port fejlettségéhez.

Feladatmegoldások 
emlékezetbõl

Mutatunk egy újabb kiforgatást néhány másodpercig
pl. 6 koronggal, k k p k p p, majd eltakarjuk. Ezt elõször
közösen hangoztatjuk a kezünkkel (tapsolunk és kop-
pintunk) emlékezetbõl, majd egyénileg is. Késõbb ez el-
marad, csak rajzolniuk kell emlékezetbõl. (Elõkészítés-
ként a gyermekek a négyzethálós füzetbe lerajzolnak egy
üres MATANDA-t, ami a késõbbiekben egy fontos sab-
lon lesz a mûveletek lejegyzésekor. Álló egyenessel nyit-
ják a sort, ezután 5 négyzet közepére rövid fekvõ egyene-
seket kell rajzolni úgy, hogy ne érjenek össze, majd egy
pont következik egy álló egyenesre, most ismét 5 négy-
zetbe fekvõ egyenesek kerülnek, végül egy álló egyenes-
sel lezárják a sort, mint az alábbi rajzon.

Fontos, hogy az 5 fekvõ egyenes után lévõ pont, amely
5-5-re tagolja a 10-et, nem kap önálló négyzetet, csak az
álló egyenesre kerül, ugyanígy a sablon elején és végén
lévõ álló egyenesek is csak a vonalra kerülnek szorosan
a fekvõk után. Amikor a korongokat rajzolják az üres
MATANDA-ra, utasítást adunk, hogy a kis fekvõ egye-
nest „öleljék át”, de ne menjenek ki a négyzetbõl.

Ebbe a sablonba kell lerajzolniuk, amit láttak, de csak
azután kezdhetik el a munkát, ha már eltakarta a tanító.

– Mit láttál? Rajzold le és színezd ki! 

A feladat megoldása összetett figyelmet igényel. Kér-
dezzük meg a gyermekeket, hogy ki milyen módszerrel
jegyezte meg a korongokat. Az ügyes memorizálási stra-
tégiákat tudatosítsuk a többiek számára is. A tanulás
tanulását segítjük akkor, amikor „mankókat” adunk
a látottak megjegyzéséhez.

A forgatás rajza alapot adhat további feladatalkotásra,
pl. ha 2 halmazkarikát rajzoltatunk a MATANDA rajza
alá, és „átvihetik” róla külön a piros és a kék korongokat.
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Megállapíthatják írásban a közöttük lévõ relációt, és mû-
veleteket is jegyezhetnek le a rajzról. 

Ezentúl így is nézheted, sokat fog segíteni, hogy megjegyezd
például megmutatás, majd eltakarás után:

– Hány korongot láttál összesen szembeforgatva? (7) 
– Milyen színnel kezdõdött? (kék) 
– Ha megszámolod sorban, melyikbõl mennyi van? (1, 2, 4)

Ha 7 korong volt szembe forgatva, és kékkel kezdõ-
dött, akkor azonnal láthatóvá válik, hogy 1 kék, 2 piros,
4 kék volt, amit meg kellett jegyezni. Egy rövid számsort
könnyû megjegyezni, ez például egy memorizálási straté-
gia lehet. Emellett azt is látja, hogy a tíz korongból meny-
nyi áll nullán.

– Most játsszák el gyerekek a korongokat! Hány gyerekre
lesz szükségünk? (7)

– Hány lány és hány fiú jöjjön ki? (pirosak a lányok: 2,
kékek a fiúk: 5)

– Milyen színnel kezdõdött? (kék)
– Hogyan hangzott a számsor? (1, 2, 4.)
– Álljon be mindenki eszerint a helyére! (fiú, lány, lány,

fiú, fiú, fiú, fiú)

A gyermekek elõtt keletkezett egy élõkép és egy rajz,
amelyen tovább dolgozhatunk. Kiforgathatják a saját
eszközükön, amit láttak, írhatnak róla összeadást több
tag összeadásaként, vagy színenként összevonva a kivo-
nást, relációkat jegyezhetnek le. Nagyon fontos ráve-
zetnünk õket, hogy a feladatokat õk maguk is megal-
kothatják, megoldhatják, ellenõrizhetik. Ezzel nem
csak matematikai tudásuk fejlõdik, hanem a kreativitá-
suk is. 

Beszélgetés egy kiforgatásról,
miközben látják

Az általam elmondott mintázatot kiforgatja egy gyer-
mek a tanári eszközön. Közösen is elmondjuk, hangoz-
tatjuk és egyénileg is gyakoroltathatjuk. Például: 2 piros,
2 kék, 1 piros.

– Hány pirosat látunk összesen? Tapsolj annyit! (3)
– Hány kéket látunk összesen? Koppints annyit! (2)
– Melyik színûbõl van több? (piros)
– Mennyivel van több piros, mint kék? (1)
– Összesen hány korong van szembe forgatva? (5)
– Hány korong áll nullán? (5) 
– Mondjatok róla összeadásokat! (2+2+1, 2+1+2,

3+2, 2+3)
– Mondj róla kivonásokat! (5-2, 5-3) 

Auditív memóriafejlesztés
Ebben az esetben a hallottak alapján memorizálnak a

tanulók. A demonstrációs eszközt eltakarjuk, kiforga-
tunk például egy 6 korongból álló mintázatot. A tanulók

elõtt a kis MATANDA-n a korongok nullán állnak, az-
az piros színûkkel fölfelé néznek. Be kell csukniuk a sze-
müket, ettõl még varázslatosabbnak tûnhet a feladat. A
csukott szem emellett segít abban is, hogy csak a hallot-
takra, a feladatra koncentráljanak. Ezután vagy mi vagy
egy gyermek lejátssza a jelsort: taps, taps, taps, kopp, kopp,
taps. Ezt érdemes követni az eltakart demonstrációs esz-
közrõl, hogy még véletlenül se tévesszük el ismétléskor,
vagy ellenõrzéskor.

A jelsor nehézségi fokát és a játékidõt a gyermekek ér-
deklõdéséhez, fejlettségéhez igazítjuk. Lejátszás után ki-
nyithatják a szemüket és kiforgatják, amit hallottak. A
szabály: ahol tapsot hallottak, pirosra kell forgatniuk,
ahol koppintást, ott kékre. A feladatok végig becsukott
szemmel is végezhetõek, mert a piros korongokon ki-
emelkedés található, ezért tapintás alapján is megállapít-
ható a korong színe. (A piros kiemelkedik, mint a tûz
lángja. A kék sima, mint a víz tükre.) Ezzel a játékkal a
gyengén látó, vak gyermekek iránti empátiát is pozitívan
alakíthatjuk.

Összegzés
Egy testnevelés órát bemelegítéssel kezdünk, hogy az

izmok fokozatosan megnyúljanak, elõkészüljenek a „fe-
szített menetre”. Hasonlóan használhatjuk a MATAN-
DA-t, amikor felkészülünk a matematikaórákra. Játékos
formában ébresztjük fel a gyermekek figyelmét, erõsítjük
megfigyelõképességét, fejlesztjük a rövid távú memóriá-
ját. A memóriafejlesztõ játékoknak nem feltétlenül kell
a matematikához kapcsolódniuk, bármely tanórán, de
akár tanórán kívül is haszonnal játszhatjuk ezeket. Fej-
lesztõ programjainkban a MATANDA nagyon hasznos
eszköznek bizonyult. Szerették használni a gyerekek, se-
gítette õket a matematikai fogalmak megértésében.

Az egyszerû matematikai fogalmak eszközhasználatra
épülõ, játékos tanítására számos ötletet lehet találni a
szakirodalomban, de akár az interneten is. Még egy egy-
szerû tojástartóból is szenzációsan jó matekfeladatokat
lehet készíteni. Léteznek olyan tanítás programok is, me-
lyek a szorobán eszköz használatával tanítják eredmé-
nyesen a számolást. 

Fontosnak tartjuk, hogy ezek a játékos eszközök, a
cselekvõ tanulás minél szélesebb körben váljanak ré-
szévé a mindennapi iskolai gyakorlatnak. 

Köszönetnyilvánítás. A tanulmányban ismertetett
fejlesztõ program az OTKA K83850 pályázat támogatá-
sával valósult meg.

Irodalom
Csordásné Anda Éva (2012): MATANDA: A látható

megoldás. MATANDA Komplex Vállalkozás, Perkupa.
Józsa Krisztián (2014): A számolás fejlesztése 4–8 éves

életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged.
Józsa Krisztián és Csordásné Anda Éva (2015): Lépé-

sek az eredményesebb matematikatanítás felé alsó tago-
zatban. Tanító, 53. 7. sz. 25–27.

Tóth Klára (2011): Megfogható a matematika? Mo-
derniskola.hu
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Miért van szükség 
kooperatív tanulásra?

Az iskola a diák számára egy olyan élettér, ahol gyer-
mekévei nagy részét eltölti, így számára az érzelmi biz-
tonságot az iskolatársakkal való viszony minõsége hatá-
rozza meg. Ez a biztonságérzet nagyban befolyásolja az is-
kolai teljesítményt is, így hiánya romló tanulmányi ered-
ményekhez vezethet. A kooperatív tanulásnak ebbõl a
nem elhanyagolható szempontból van óriási jelentõsége.
A kooperáció során a diákok kölcsönösen függnek egy-
mástól, fejlõdik kommunikációs képességük, baráti kap-
csolatok, viszonyok alakulnak ki közöttük. Csoportokat
alkotnak, s céljuk közös lesz, melyeket együtt érnek el,
egymásért.

Azonban a kooperatív tanulás több mint a teljesít-
mény növelésére vagy a tananyag sikeresebb elsajátítá-
sára használt technika (Horváth 1994). A már meglévõ
képességek (olvasás, írás, számolás, beszédkészség stb.)
akkor válnak értékessé, ha a gyermek és késõbb a fel-
nõtt képes lesz ezeket kooperatív interakcióban, em-
beri kapcsolataiban, karrierjében, családjában hasz-
nosítani, kamatoztatni. Erre az alapszükségletre az isko-
la készítheti fel a gyerekeket, amennyiben biztosítja ta-

nulói számára, hogy a tanulási szituációk minél nagyobb
részét együttmûködve éljék meg.

A kooperatív tanulócsoport léte az egymást segítõ köl-
csönös függésen (építõ egymásrautaltság elve) alapszik,
ahol a tagoknak figyelembe kell venniük nemcsak a sa-
ját, de társaik teljesítményét is (egyéni felelõsségvállalás és
számonkérés elve). A csoport minden tagja részesül a végre-
hajtás felelõsségében (egyenlõ részvétel és hozzáférés elve),
emiatt motiváltak társuk segítésében, bátorításában,
amin keresztül szociális készségeik (empátia, vezetés,
kommunikáció, problémamegoldás, konfliktuskezelés)
is fejlõdnek. Kooperációval a tanulmányi eredmények
javulását, az etnikai kapcsolatok fejlõdését, valamint
szociális és érzelmi fejlõdést (önbecsülés, önkontroll, a
tanítási órák szeretete, szerepvállalás képessége, képes-
ség a társas kapcsolatokra stb.) érhetünk el (Kagan
2001).

Kutatás: Szeretik-e 
a gyerekek a matematikát?

A 2012-es PISA-eredményekbõl kiderül, hogy a ma-
gyar gyermekek átlag alatt teljesítenek matematiká-

Benedek Sarolta

Másfél évet átölelõ kutatásom során a kooperáció hatásait vizsgáltam, kifejezetten a
matematikaórák keretein belül, az alsó tagozatos tanulók körében. A kutatás célja rá-
világítani arra, hogy a kooperatív tanulásszervezési mód nagyban befolyásolja a gyer-
mekek matematika iránti szeretetét, így a kooperatívan összedolgozó diákok lényege-
sen jobb, pozitív attitûdökkel viszonyulnak a matematika tantárgyhoz, mint nem ko-
operáló társaik. A kutatás eredményeivel szeretném felhívni a figyelmet a kooperatív
tanulás elõnyeire, az együttmûködés szükségességére, közösségépítõ erejére, mert
azt tapasztalom, hogy bár mindannyian elismerjük a kooperáció fontosságát, az még-
is távol áll az iskolák mindennapos gyakorlatától.

A kooperatív tanítás-tanulás
eredményessége 
a matematikaórán
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ból, s bár nem szorongnak a tárgytól, nem is szeretik azt.
A matematikára, mint boldogulásuk egyik alapfelté-
telére gondolnak, azonban saját megítélésük szerint
nem elég kompetensek a matematikai tevékenységek
végrehajtásában (Lannert 2014). Ezt a tárgyhoz fûzõdõ
negatív attitûdöt tudnánk megváltoztatni azzal, ha a
gyermekeket még alsó tagozaton megtanítanánk öröm-
mel és jól tanulni, amelynek egyik megfelelõ eszköze le-
het a kooperatív tanulás bevezetése. Számos vizsgálat bi-
zonyítja a kooperáció eredményességét, teljesítménynö-
velõ hatását.

Kagan hivatkozik arra a négy nagyszabású vizsgálatra,
melyet az Egyesült Államokban végeztek el, s melyek ki-
mutatják, hogy óriási különbség van a hagyományos és a
kooperatív osztályszerkezetben tanulók teljesítménye
között, az utóbbiak javára (Kagan, 2001, 2. f., 2:8).

A 2000-ben végzett PISA-vizsgálat szerint az OECD-
országok többségében a diákok teljesítményét a koope-
ratív tanulási stratégia pozitívan befolyásolja (Vári
2000).

Józsa Krisztián és Székely Györgyi hazai kutatásá-
ból is egyértelmûen kiderül, hogy a kooperatív ta-
nulás hatékonynak bizonyult a különbözõ fejlettsé-
gi szintrõl induló tanulók esetében is, valamint a
kooperatívan dolgozó tanulók szöveges feladatmeg-
oldó képessége is jelentõsen javult (Józsa–Székely
2004). 

Dr. Orbán Józsefné (Orbán, 1995) tapasztalatai sze-
rint a kooperatív kiscsoportokban tanuló diákoknak ja-
vult a kapcsolatteremtõ képessége, kooperációs készsé-
ge, könnyebben kezelték a konfliktusokat, a tanulásban
aktívabbak, önállóak lettek. A vizsgálatok egyértelmû
tanulmányiátlag-emelkedést bizonyítottak a koopera-
tív kiscsoportokban tanuló diákok között. A koopera-
tív tanulás tehát mindenképpen segíthet a romló mate-
matikai eredményeink javításában, hisz a kutatásokból
kiderül, hogy az együttmûködõ tanulás tanulmányiát-
lag-növelõ hatással is együtt jár. 

Módszerek
A vizsgálathoz kontrollcsoportos kísérleti elrende-

zést alkalmaztam, melyben a kísérleti csoport a koope-
ratívan tanuló osztály, a kontrollcsoport pedig az azo-
nos létszámú, ugyanazon évfolyamon tanuló osztály
lett, akik a hagyományos, túlnyomórészt frontális okta-
tásban részesülnek. A kutatáshoz elõ- és utóvizsgálatot
végeztem írásbeli kikérdezéssel. Az elõvizsgálat közvet-
lenül a kooperáció bevezetése elõtt készült, így kiindu-
lási információkat szerezhettem általa. A módszer esz-
közéül kérdõíves felmérést választottam. A kérdõív ki-
alakításánál figyelembe vettem a gyermekek életkori
sajátosságait, így a kérdéseket a lehetõ legegyszerûb-
ben, gyerekek számára érthetõen tettem fel, igyekez-
tem minél rövidebben, lényegre törõen fogalmazni. A
kérdõívet 10 fõs próbalekérdezéssel teszteltem egy nem
érintett iskola harmadikos diákjai között. Kiindulás-
kor, a 3. évfolyam elején mindkét csoport helyzetét rög-
zítettem a kérdõívvel, melyet másfél év eltelte után új-
ra kitöltöttek. A kísérlet végén regisztráltam mindkét

csoport helyzetében bekövetkezett változásokat, és ösz-
szehasonlítva eredményeiket választ kaptam az alábbi
kérdéseimre:

Eredmények
1. Változott-e a gyermekek matematikához való viszo-

nyulása, látszik-e jelentõs eltérés a két csoport válaszai
között?

Az elõvizsgálati eredményekhez képest szembetûnõ
eltérés, hogy a kísérleti csoportban 20%-kal emelkedett
azoknak a gyermekeknek a száma, akik szeretik a mate-
matikát, míg a kontrollcsoport eredményei semmit sem
változtak, tehát a kooperatív tanulással valóban megsze-
rethetõ a matematika.

2. Csökkent-e a szöveges feladatokkal küzdõ gyermekek
aránya?

Az elõvizsgálatból kiderült, hogy a szöveges felada-
tok megoldása jelenti a legnagyobb gondot a gyerme-
kek körében (50–55%), így az utóvizsgálatban arra ke-
restem a választ, hogy másfél év eltelte után a gyermekek
milyen arányban jelölik a legnehezebbnek ezt a feladat-
típust. A grafikonon jól látható, hogy bár mindkét cso-
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port esetében javultak az eredmények, a kísérleti cso-
portnál lényegesen jobb, 15%-os javulás következett
be, míg a kontrollcsoport esetén ez a javulás csak 5%-os
volt.

Összegzés
A kutatás során bizonyosságot nyert, hogy a gyer-

mekek nagy része valóban nem szereti a matemati-
kát, csupán 20–25%-uk kedveli azt. Az is kiderült, hogy
azok a gyermekek, akik nem csak a hagyományos mun-
kaformákban tanulnak, hanem kooperatívan összedol-
gozva tanulják meg és/vagy gyakorolják a tananyagot,
lényegesen jobb, pozitív attitûdökkel viszonyulnak a
matematikához, mint a kooperációt nem gyakorló tár-
saik. A kooperáló osztályban 20%-kal többen szerették
meg a tárgyat az elmúlt másfél év alatt, míg a kontroll-
osztályban az elõzetes eredmény semmit sem változott,
vagyis beigazolódott, hogy a kooperatív tanulás segíti
a matematika iránti pozitív attitûd kialakítását, erõsí-
tését.

Az eredményekbõl az is kiderült, hogy a szöveges fel-
adatok megoldása jelentõs problémát jelent a gyerme-
kek körében, tehát érdemes és szükségszerû lenne ennek
a területnek a célzott fejlesztése. Kézenfekvõ megoldás-
nak látszik a kooperáció bevezetése ezeknél a feladatok-
nál, hisz a kutatásból kitûnik az is, hogy 10%-kal nagyobb
arányban csökkent a szöveges feladatokkal küzdõ gyer-
mekek aránya a kooperációt alkalmazó osztályban. Eze-
ket az eredményeket alátámasztja a kísérleti csoportban
bekövetkezõ tanulmányiátlag-emelkedés is.

A kísérleti eredmények alapján megállapítható, hogy
a kooperatív tanulást érdemes beépíteni a mindennapi
oktatásba. 

Az együttmûködõ munkaforma bevezetése azonban
nem egyszerû feladat. A pedagógusok számára nagy ki-
hívást jelent tevékenységük kooperatív stratégia szerinti
felépítése. Ennek a szakértelemnek az elsajátítása akár
évekig is eltarthat, kemény munkával jár, és a tanórai
munka elõkészítésére fordítandó megfelelõ mennyiségû
idõ biztosítását feltételezi. Nem elegendõ ugyanis a fo-
galmi megértés, vagy a vonatkozó irodalom tüzetes átta-
nulmányozása, a kooperatív tanulás szituációinak meg-
alkotása módszeres képzést, s nem utolsósorban a fron-
tális tanulásszervezésnél részletesebb óratervezést,
sokkal több elõzetes felkészülést igényel. A gyakorlati
megvalósíthatóságot éppen ezért alapvetõen befolyásol-

ja a tanítók munkaidejében belül a felkészülésre fordít-
ható idõ aránya.

Mivel a kooperatív tanulásszervezés csak a gyakorlat-
ban sajátítható el, a megoldást az jelentené, ha a pedagó-
gusok nemcsak széles körben tudnának részt venni a kép-
zéseken, ahol gyakorlati szinten is elsajátítható, adaptál-
ható tudáshoz jutnak, hanem a jelenleginél lényegesen
több idejük maradna a tanórákra való felkészülésre is.
Mindezen túl óriási szerepe van a pályatársak közötti tu-
dáscserének is, mert általa terjeszthetõ, bõvíthetõ lenne
a továbbképzéseken megszerzett ismeret.

Köszönet: Szeretném köszönetemet kifejezni Békési
Ildikónak, aki betekintést engedve kiváló pedagógusi
munkájába, nagyban hozzájárult a kutatás kivitele-
zéséhez.
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Fonyódi Gábor Detektíviskola

Izgalom a színházban
Egy osztályból 15 fiú és lány színházba megy. Amikor megérkeznek, sok szék már foglalt, ezért csak szétszóródva talál-

nak helyet a nézõtéren.  Amikor tanítójuk körülnéz, kétségbe esik, hogy merre keresse tanítványai. Segíts megtalálni
õket! A nézõtéren a fiúkat %% jellel, a lányokat && jellel jelöltük: 

3 ötös csoportban lerajzoltuk az osztály tanulóinak elhelyezkedését. Színezd a csoportokat különbözõ színûre! Ha
megtaláltad valamelyik csoportot a nézõtéren is, használd ugyanazt a színt!

Szófürtök nyomában
Most az anyanyelvi ismereteidre lesz szükség. Keresd meg az alábbi szófürtöket a szóáradatban!

Az I igét, az FN fõnevet, az MN melléknevet jelez.  Itt is használj 3 színt a szófürtök jelölésére!
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EGY HELYEN MINDEN,
ami a tanórákra való felkészülésünket segítheti!

www.tanitonline.hu
Ne csak olvassa, értékelje is folyóiratunkat! Honlapunkon egy kattintással kifejezheti véleményét a Tanítóban meg-
jelent cikkeinkrõl. 

FELADATBANK, FILMTÁR ÉS KÖNYVTÁR

Részletes módszertani leírások, nyomtatott és digitális feladatok tematikus gyûjteménye, módszertani filmek,
szakmai tárgyú elõadások, interjúk, elméleti és gyakorlati tárgyú tanulmányok, valamint jogszabályok és publicisz-
tikai írások folyamatosan frissülõ gyûjteménye.

ONLINE SZAVAZÁS

Ahol nemcsak cikkeinkrõl, hanem a tanítói gyakorlatot közvetlenül érintõ szakmai kérdésekrõl is véleményt for-
málhat.
Osszuk meg egymással a véleményünket! Fontos, hogy lássuk és láttassuk, melyek azok a szakmai kérdések, ame-
lyekrõl hasonlóan vélekedünk attól függetlenül, hogy melyik településen, milyen fenntartású és milyen tanulói ösz-
szetételû intézményben dolgozunk. 
Közös nevezõk nélkül mi, tanítók, egy szakma képviselõiként csak jelentéktelenek és kiszolgáltatottak maradha-
tunk. Ameddig mi magunk nem egy szakma képviselõiként tekintünk önmagunkra, addig sem a társadalomtól, sem
a mindenkori politikusoktól nem várhatjuk, hogy bizalommal és elismeréssel tekintsenek a munkánkra.
Kérdéseinket folyamatosan frissítjük, de egy-egy új szavazás indításával az elõzõeket sem zárjuk le annak érdeké-
ben, hogy bárki, bármikor véleményt formálhasson a régebbiekrõl is.
Fogalmazza meg Ön is azokat a szakmai kérdéseket, amelyekrõl szeretné megtudni kollégái véleményét! Várjuk ja-
vaslatait a tanito@sprintkiado.hu címen.

OLVASÓINK KÜLDTÉK

Ahol bárki számára lehetõséget biztosítsunk – akár anonim módon is – ötleteinek, óra-, feladatterveinek közzété-
telére.
Közvetlen környezetünkben sokszor nehezebben vesszük rá magunkat arra, hogy módszertani ötleteinket, tapasz-
talatainkat megosszuk másokkal is. Pedig szakmai továbbképzéseken rendre kiderül, hogy sok kollégánk tarsolyá-
ban hihetetlen kincsek rejlenek.
Ha Ön kíváncsi olyan kollégák véleményére, akik külsõ szemlélõként tudnak a szakmai anyagaira tekinteni, akkor
éljen ezzel a publikálási lehetõséggel!
A minõsítõ eljárásra készülve is hasznos lehet egy virtuális megmérettetés. 

Legyen partnerünk Ön is a közös nevezõk keresésében, megfogalmazásában!
tanito@sprintkiado.hu

NÍTÓTT NNLLIINNEE
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