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A környezetismeret tanulása-tanítása az iskolai termé-
szettudományos nevelés fontos állomása, ugyanakkor a
NAT 2020 alapján a tantárgy az eddigi gyakorlattal
szemben a 3–4. évfolyamon kerül bevezetésre. Sokan ad-
tak hangot kételyeiknek, aggódva amiatt, hogy hogyan
fogják megtanítani két év alatt mindazt, amit eddig négy
év alatt kellett.

Ezzel a cikkel ezen aggodalmak eloszlatásához szeret-
nék hozzájárulni.

Mi a környezetismeret 
tanulásának célja?

A NAT 2020 egyértelmûen megfogalmazza, hogy „a
környezettanítás legfontosabb célja a 3–4. évfolyamon azon
képességek, szokások fejlesztése, amelyek a felsõbb évfolyam-
okon a természettudományos tárgyak tanulásához szüksége-
sek”. Ebbõl a megfogalmazásból következik, hogy a kör-
nyezetismeret nem a fizika, kémia, biológia és földrajz
alapozó tantárgya, és az alsó tagozaton a tanítónak nem
ezen tárgyak kisiskolásokra méretezett ismereteit kell
megtanítania, hanem a 6–10 éves gyermekek úgyneve-
zett naiv természettudományos világképének ismereté-
ben kell a természettudomány komplexitását és minden
más tudományterülettõl eltérõ logikáját alapoznia, s a
késõbbi tanulást elõkészítenie.

Megváltozott a tantárgy tanításának fõ célja, az isme-
retekkel szemben a készségfejlesztés került az elõtérbe. A
természettudományok eredményes tanulásához ismer-
nie kell a gyerekeknek a természettudományos megis-
merés módszereit. Ezek elsajátításán keresztül fejleszt-
hetjük a megismerõ (kognitív) képességeket, a tapaszta-
latszerzés módszereit, az összefüggések felfedezését segí-
tõ mérési technikákat. Egyszerû kísérletek végzésével
készítjük elõ a késõbbi természettudományos kísérlete-
zést. A megismerési módszerek elsajátítása mellett ki-
emelt szerepe van a szemléletformálásnak is. Elengedhe-
tetlen, hogy felkeltsük és fenntartsuk a gyerekek érdek-
lõdését a természeti környezet iránt, ezzel segítve a kör-
nyezettel kapcsolatos pozitív attitûd és felelõsségvállalás
kialakulását is. Olyan tapasztalatokhoz kell juttatnunk
õket, amelyek segítik eligazodásukat az õket körülvevõ
világban.

Éppen ezért a környezetismeret tantárgy ismeretanya-
ga a 3–4. évfolyamon a készség- és képességfejlesztést,
valamint a szemléletformálást szolgáló eszköz, nem pedig
megtanulnivaló, számonkérendõ ismeret. 

Mi az ismeretanyaga 
a környezetismeret 
tantárgynak alsó tagozaton?

Amint azt fentebb már hangsúlyoztuk, a környezetis-
meret tanításának fõ célja az alsó tagozaton nem az isme-
retek puszta átadása, hanem a képességfejlesztés, a tudás
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megszerzéséhez és alkalmazásához szükséges készségek
kialakítása. Az ehhez szükséges és elégséges ismeretek
átadása alapvetõen fontos, hiszen tudás nincs ismeretek
nélkül, ám az elõzõ tantervhez képest a kitûzött célok el-
éréséhez is elegendõ, azaz jelentõsen csökkentett isme-
retanyag megszerzését várjuk el a tantárgy tanításánál.

Néhány a tananyagok közül, amelyek kikerültek az új
tantervbõl:

– Tájékozódás a csillagképek alapján
– Hang- és fényjelenségek
– Ártéri fokgazdálkodás
– Keverékek, oldatok
A felsorolásból jól látható, hogy ezek olyan témák,

amelyek a 8–10 éves korosztály számára távoli, nehezen
érthetõ tartalmakhoz kötöttek. 

A 2012-es kerettantervben az ismeretek között szere-
pel: a „Keverékek és oldatok” téma. Ugyanakkor az oldat
és keverék fogalmak megértése, majd használata olyan
kémiai, fizikai ismereteket vár el egy alsó tagozatos kisdi-
áktól, amelyeket konkrét tapasztalatokra építve is nehe-
zen vagy egyáltalán nem érthet meg. Mivel az elvárt is-
meretek között szerepelt, akár azt is sugallhatta a tanítók
számára, hogy ez a két fogalom definícióként számon is
kérendõ.

Hasonló félreértésre adhatott okot a „Vágtat, mint a
paripa” témakörben az ismeretanyag megadása:

„A ló leírása: testfelépítés, életmód, alkalmazkodás a kör-
nyezethez.

A ló mozgása: ügetés, poroszkálás, vágta.”
Akár elvárásként is lehetett értelmezni, hogy a tanuló

be tudjon számolni a lóval kapcsolatos biológiai ismere-
teirõl.

A NAT 2020 csak olyan ismereteket vár el a tanulók-
tól, amelyeket konkrét tapasztalatokon keresztül meg-
értve sajátíthat el. Ilyen például az anyagok halmazálla-
potainak ismerete. Az ismeretanyagban szerepel a növé-
nyi részek, állatok testrészeinek felismerése, megnevezé-
se. Fontos azonban, hogy a tanterv nem határozza meg,
mely állattal vagy növénnyel kell megismertetni a diáko-
kat. Az állatok, növények megfigyelése az iskola közvet-
len környezetében található élõlényekre, életközössé-
gekre vonatkozik. Lesz olyan iskola, ahol egy kutyát, a
játszótér gesztenyefáját fogják megfigyelni. Más iskola
környezetében másféle megfigyelésekre nyílik lehetõség.
Ez nem baj, hiszen a hangsúly az élõlények, életközössé-
gek megfigyelésén van, és azon, hogy a kisdiák megtanul-
ja a célzott megfigyelést, tapasztalatainak rögzítését és
tudjon saját szavaival beszámolni ezekrõl.

A NAT 2020 és a kapcsolódó kerettanterv egyértelmû-
en és világosan fogalmazza meg a tantárgy témaköreit.

– Megfigyelés, mérés
– Az élettelen környezet kölcsönhatásai 
– Tájékozódás az idõben 
– Hazánk, Magyarország 
– Életközösségek lakóhelyünk környezetében 
– Testünk, egészségünk 
A kerettanterv mindegyik témakörhöz meghatározza

a fejlesztési feladatokat és ismereteket. A tanítás meg-
változott céljából következõen a fejlesztési feladatok
vannak többségben az ismeretanyaggal szemben. A meg-
adott ismeretanyag minden esetben a tanulók konkrét

tapasztalataira épül. Néhány példa a különbözõ témakö-
rökbõl:

– A közvetlen környezet élettelen környezeti tényezõ-
inek, tárgyainak, élõlényeinek (növények, állatok, em-
ber: saját test, társak, felnõttek) mérhetõ tulajdonságai

– A közvetlen környezet élettelen anyagai, környezeti
tényezõi (levegõ, víz, talaj), élõlényei

– A növények fejlõdése: életszakaszok, csírázás, fejlõ-
dés, növekedés, öregedés

– Az égtájak azonosítása a közvetlen környezetben
– Tájékozódás hazánk közigazgatási térképén: me-

gyék, saját lakóhely megyéje, megyeszékhelye, telepü-
lések, saját település és a fõváros helye hazánk térképén 

Többek között nem elvárás a kisdiáktól, hogy tudja
felsorolni hazánk megyéit, megyeszékhelyeit. Az az elvá-
rás, hogy ismerje és a térképen meg is tudja mutatni saját
lakóhelye megyéjét, megyeszékhelyét. Nem azt várjuk
el, hogy beszámoljon arról, hogy a borsó pillangósvirágú
növény és hüvelytermése van. Azt várjuk el, hogy egy
növény elõzetes megfigyelése alapján tudjon beszámolni
tapasztalatairól. Nem az a fontos, hogy tudja, a nádnak
szárölelõ levele van. Az a fontos, hogy megfigyelései alap-
ján gondolkozzon el azon, miféle összefüggés lehet a gya-
kori szél és a levél alakja között.

Mi az, amit elsajátít, megtanul végül a tanuló, vagyis
mi lesz az adott témakör tanulásának az eredménye? Ezt
a kerettanterv a „Tanulási eredmények” -ben írja le.
Nézzünk meg közelebbrõl néhányat ezek közül!

Az élettelen környezet kölcsönhatásai témakörben:
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– a kísérletezés elemi lépéseit annak algoritmusa sze-

rint megvalósítja; 
– a tanító által felvetett problémával kapcsolatosan

hipotézist fogalmaz meg, a vizsgálatok eredményét össze-
veti hipotézisével; 

– az adott kísérlethez választott eszközöket megfelelõ-
en használja;

– figyelemmel kísér rövidebb-hosszabb ideig tartó fo-
lyamatokat (például olvadás, forrás, fagyás, párolgás, le-
csapódás, égés, ütközés);

– megfigyeli a mozgások sokféleségét, csoportosítja a
mozgásformákat: hely- és helyzetváltoztató mozgás;

– egyszerû kísérletek során megfigyeli a halmazálla-
pot-változásokat: fagyás, olvadás, forrás, párolgás, lecsa-
pódás;

– tanítói segítséggel égéssel kapcsolatos egyszerû kí-
sérleteket végez. Csoportosítja a megvizsgált éghetõ és
éghetetlen anyagokat; megfogalmazza a tûz és az égés
szerepét az ember életében.

A kisdiák a 4. évfolyam végére rendelkezik már azok-
kal a készségekkel, amelyek lehetõvé teszik, hogy kísér-
letet végez, eszközt választ, megfigyel, csoportosít, hi-
potézist fogalmaz meg. Tevékenykedik, gondolkodik,
azaz cselekvés közben tanul!

A Hazánk, Magyarország témakörben:
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– iránytû segítségével megállapítja és megnevezi a fõ-

és mellékvilágtájakat;
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– irányokat ad meg viszonyítással;
– térkép segítségével megnevezi Magyarország jellem-

zõ felszínformáit (síkság, hegy, hegység, domb, domb-
ság), vizeit (patak, folyó, tó), ezeket terepasztalon vagy
saját készítésû modellen elõállítja;

– térkép segítségével megmutatja hazánk nagytájait,
felismeri azok jellemzõ felszínformáit;

– térkép segítségével megnevezi hazánk szomszédos
országait, megyéit, saját megyéjét, megyeszékhelyét, kör-
nyezetének nagyobb településeit, hazánk fõvárosát, és
ezeket megtalálja a térképen is.

A tanulási eredményekhez tevékenység, eszköz kap-
csolódik. A kisdiáknak nem kell megyéinket, hazánk
nagytájait úgy felsorolni, mint egy verset, hanem térkép
segítségével kell azonosítania és megmutatnia ezeket.
Nem azt kell tudnia, hány méteres magasságtól neve-
zünk hegynek vagy dombnak egy felszínformát. Modell
készítésével, vagyis cselekvéssel mutathatja meg, mit tud
a témával kapcsolatban.

Hogyan tanítsunk 
környezetismeretet 
a Nat 2020 alapján?

Úgy kell közelítenünk a környezetismeret tanításá-
hoz, hogy az ismeretanyag valóban a fejlesztés eszközévé
váljon. Nagyon fontos szerepe van ebben a tanítónak.
Hiszen õ választja meg a vizsgálódások tárgyát. A peda-
gógusnak kell a problémafelvetést, a tapasztalatszerzést
úgy irányítania, hogy az alkalmas legyen alapvetõ ok-
okozati összefüggések felismerésére és azok saját szavak-
kal történõ megfogalmazására. Ilyen például annak meg-
láttatása, hogy milyen összefüggés van a költözõ mada-
rak õszi elvonulása és táplálkozásuk között, vagy hogyan
befolyásolja az állatok kültakarójának színét élõhelyük, s
miért színesednek és hullanak le õsszel a levelek.

A kisiskolások többségét érdekli a természet, kíváncsi
a jelenségek okaira. Ezekre alapozva biztosíthatjuk szá-
mukra a felfedezés örömét, a cselekvõ tapasztalatszerzést.

A kerettanterv megadja az egyes témakörökhöz kap-
csolódó javasolt tevékenységeket. Fontos megjegyez-
nünk, hogy ezek javasolt tevékenységek. Az osztályban
tanító kolléga tudja eldönteni, hogy tanítványainak ér-
deklõdése, képességeinek és készségeinek aktuális fej-
lettségi szintje, valamint az iskola lehetõségei alapján
melyeket választja. A javasolt tevékenységek köre igen
széles körû, mindenki megtalálja benne azokat, amelye-
ket tanítványaival el tud végezni. Bár a tevékenységek
körét rugalmasan alakíthatjuk, de ezek és a konkrét ta-
pasztalatszerzési lehetõségek nélkül nem lehet, nem sza-
bad környezetismeretet tanítani, mert a képesség- és
készségfejlesztés, valamint a helyes szemléletformálás
csak egy szisztematikusan felépített tevékenységrend-
szeren alapuló folyamat eredménye lehet.

A kerettanterv meghatározza azokat a fogalmakat is,
amelyek egy adott témakörhöz kapcsolódnak.

Például az „Élettelen környezet kölcsönhatásai” té-
mában: szilárd – folyékony – légnemû halmazállapot;
halmazállapot-változás; olvadás, fagyás, párolgás, forrás,
lecsapódás, mozgás, ütközés, égés.

Ezek azonban nem megtanulandó fogalmak, a kis-
gyereknek nem kell tudnia – és mi sem kérhetjük számon
– ezek definícióit! A tanulónak nem kell „felmondania”,
mit nevezünk szilárd halmazállapotnak. Ismerje fel a szi-
lárd anyagokat, és tudja a saját szavaival elmondani, mi-
ben különböznek ezek a folyékony vagy légnemû hal-
mazállapotú anyagoktól.

A 3–4. évfolyamon tapasztalati úton kezdjük meg a
fogalmak építését, de ezek kialakításának folyamata nem
fejezõdik be a 4. évfolyam végére.

Mit tanítunk 
az 1–2. évfolyamon?

Bár a formális környezetismeret tanítása csak a 3. év-
folyamon kezdõdik, a környezettel való ismerkedés már
az 1–2. osztályban is megjelenik. A környezetismeret ta-
nításának jellegzetessége az erõs tantárgyköziség, ezért
adott a tantárgyakon átívelõ képesség- és készségfejlesz-
tés, valamint a komplex ismeretátadás lehetõsége. A ma-
tematika, a technológia és az olvasás keretein belül sok
tapasztalatra tesznek szert a tanulók amikor papírt hajto-
gatnak, szélforgót készítenek, megfigyelik az anyagok ér-
zékelhetõ és mérhetõ tulajdonságait. Matematikaórá-
kon már 1. osztálytól konkrét méréseket végeznek, így
nem lesz új számukra a harmadik évfolyamon sem a mé-
rõeszközök használata, sem pedig a különbözõ alkalmi
vagy szabványegységek. Olvasásórákon számtalan olyan
szöveggel találkoznak, amelyek a természet világához
kapcsolódnak. Etikaórákon beszélgetnek az õket körül-
vevõ világról, a természetrõl, környezetvédelemrõl, az
emberi testrõl. Amikor 3. osztályban bevezetésre kerül a
tantárgy, már tudunk az addig megszerzett tapasztala-
tokra támaszkodni, s a tanuló a még fejlõdõ, de már egy-
szerûbb szövegek feldolgozásához elégséges olvasás- és
szövegértési készségekkel rendelkeznek.

Zárógondolatok
Ha a tevékenységeket élményként élheti meg a kisdi-

ák, ha biztosítjuk számára a felfedezés örömét, folyama-
tos lehet motivációjuk a természettudományos problé-
mák megismerésére, megértésére. Így lehet a kevesebbõl
több, vagyis kevesebb ismeretanyagból több tapasztalat
és eredményesebb képességfejlesztés, s mindezek ered-
ményeként olyan tudás, amelyre a felsõ tagozaton a ter-
mészettudomány tanulása-tanítása érdemben tud tá-
maszkodni.

A tantárgy jellegébõl adódóan nem könnyû a környe-
zetismeret tanítása. Ahhoz, hogy a kisdiákoknak megad-
juk a felfedezés örömét, ébren tartsuk kíváncsiságukat,
jól megválasztott tevékenységekre van szükség. Egy meg-
figyelés, vizsgálat vagy kísérlet gondos elõkészítést, ter-
vezést igényel és idõigényes is. Nem csak ezek menetét,
hanem a diákok együttmûködését is meg kell tervezni,
eszközöket kell elõ- vagy elkészíteni. Fontos a kísérlete-
ket elõzetesen magunknak is elvégezni. Ugyanakkor kár-
pótolhat minket a munka eredménye: a felfedezések örö-
mét megélõ, képességeiben fejlõdõ kisgyerek. Mert csak
így érdemes.
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Koncepció
Egyik legismertebb népmesénk a „Só” címû mese,

melyben a legkisebb királylányt azért számûzi apja, ami-
ért szeretetét a só szeretetéhez hasonlítja. A mese végén
persze kiderül, hogy a só a legnélkülözhetetlenebb kellé-
ke az ételnek. Nagyon hasonló a szerepe a mûvészetek-
nek is az alsó tagozatos tantárgyak között. Régi beidegzõ-
dés, hogy fõtárgyakat és úgynevezett készségtárgyakat
különböztetünk meg egymástól, ezzel némi rangsort is
felállítva. Ez utóbbiak között is évtizedek óta mintegy
meghúzódnak a mûvészeti tantárgyak, pontosabban a
vizuális kultúra (korábban rajz- és vizuális kultúra) és az
ének-zene. A kialakult szemlélet mindenkor, az alsó ta-
gozatban pedig különösen ellentétes a pedagógiai mun-
ka feladatrendszerével, hiszen a mûvészetek körébe tar-
tozó tantárgyak nélkül elképzelhetetlen az az alapozó
munka, amelynek az alsó tagozaton meg kell valósulnia.
A cikk bevezetõ részében a két tantárgyról közösen, ké-
sõbb külön-külön fogunk tárgyalni. 

Korábban már többször is említést tettünk arról, hogy
a NAT 2020-as módosítása milyen kiemelt szerepet szán
az alsó tagozatnak, illetve az alsó tagozat tartalmi eleme-
it hogyan határozza meg a horizontális komplexitás. A
mûvészeti tantárgyak többszörösen is támogatják ennek
megvalósítását. 

Átmenet biztosítása
A NAT bevezetõ szakasza, valamint az alsó tagozatos

kerettantervek mindegyike utal arra, hogy az iskola elsõ
félévének egy olyan bevezetõ, felkészítõ szakasznak kell
lennie, amely könnyû átmenetet biztosít az óvodából ér-
kezõ gyermek számára az iskolai életformához való al-
kalmazkodáshoz. Az óvodában a gyermek mindennap
végez alkotótevékenységet, legyen az konstruáló jellegû
építés kockából vagy homokból, vagy rajzolás, maszato-
lás, akár spontán vagy pedagógus által facilitált, esetleg
irányított, de kivétel nélkül naponta ismétlõdõ alkotó-
tevékenység. Ugyanígy napi tevékenységként van jelen
az óvodás gyermek életében a ritmus, a ritmushangsze-
rek, a zene, az éneklés, a ritmikus, mozgásos játékok, da-

lok, mondókák tanulása. Fontos, hogy ezeket a tevé-
kenységeket hangsúlyosan átemeljük, folytassuk az is-
kolában is!

Alapkészségek sokirányú fejlesztése
A tanító számára nyilvánvaló, hogy a készségfejlesz-

tésben kiemelkedõ szerepet töltenek be a mûvészeti tan-
tárgyak. Ennek ellenére újra és újra érdemes hangsúlyoz-
ni és tudatosítani, hogy a mûvészetek nem kiegészítõ,
hanem kiemelkedõ és elsõdleges szerepet töltenek be a
készségfejlesztésben. Éppen ezért semmiképpen sem ön-
célú vagy egyszerûen csak rekreációs tevékenységek
ezek. (Bár a kognitív és érzelmi fejlõdés, valamint az ideg-
rendszer általános fejlõdése szempontjából az aktív ki-
kapcsolódás szerepe sem elhanyagolható, és ezt is szem
elõtt kell tartani.) A zenei fejlesztés hatása olyan agyi há-
lózatok fejlõdését támogatja, amelyek a nyelvi, anya-
nyelvi fejlõdésben, valamint az olvasástanulásban is
meghatározó szerepet töltenek be (lásd Csépe, 2016).
Ezért az ének és a zene nem szorítható be az adott tantár-
gyi keretbe, helye van minden tanórán. Az agykutatás
mai ismeretei szerint az ének és a zene az alapkészségek
fejlõdéséhez és az érzelmi fejlõdéshez, a gyermekek belsõ
világának alakulásához jelentõsen járul hozzá. Ez nem
korlátozódik sem a tantárgyra, sem a készségekre, így
nem csak a beszéd, az olvasás és írás területén hat. Hatá-
sának titka, hogy a nyelvi rendszerre és a matematikára
„szakosodó” agyi hálózatok még változnak, alakulnak, s
a zene és ének ezek formálásában jelentõs szerepet tölt
be (lásd Csépe, 2014). A vizuális kultúra a tanulási terü-
letet meghatározó manuális tevékenységeknek köszön-
hetõen nélkülözhetetlen a finommotorika fejlesztésé-
ben, a vizuális jelek értelmezésében, feldolgozásában.
Mindkét tantárgy NAT- és kerettantervi leírása részle-
tes és konkrét tanulási eredményeket tartalmaz. Ennek
célja nem a mozgástér szûkítését célozza, hanem kidol-
gozásához ad a hamarosan elkészítendõ helyi tanterv el-
készítéséhez, és nem mellékesen a tudatos szakmaiságot
biztosíthatja. Példaként említhetõ, hogy az énektanulási
eredményekben kitér a konkrét hangterjedelemre: c’ –
d”. A felnõttek számára ez nem egy túl kényelmes hang-

V. Mûvészetek

Ungár Ágnes

„Így olvasd a kerettantervet!”
– avagy a komplexitás záloga
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fekvés – többnyire magasnak tûnik –, így a tanító számá-
ra kihívást jelenthet, ám a 6–10 éves gyermek számára ez
az ideális tartomány. A kisiskolások életkorra jellemzõ fi-
ziológiai adottságainak ez a megfelelõ hangmagasság, és
ha ennél mélyebb hangtartományban tanítja õt a felnõtt,
vagy mutatja be az adott dallamanyagot, akkor ez nem
fejleszti, hanem ellenkezõleg – ronthatja a hatást, nem
fejleszti a hallást, hiszen az „nehezített pályán” mozog. 

A vizuális kultúra tantárgy a tanulási eredményekhez
következetesen példákat rendel. Amint a bevezetõben is
olvashatjuk, ezek mindössze a tanulási eredmények – a
tevékenységek – értelmezését hivatottak segíteni, és
nem elõírások.

Élményszerzés, aktív tanulás
A NAT korszerû szemléletében fontos szerepet kap az

élményalapú és az aktív tanulás. Láthatjuk, hogy miként
jelenik meg például az ének-zenében elvárt tanulási
eredményként tanévenként a közös hangversenyélmény
vagy a közös zenélés, improvizáció, a tánc, a játék.
Ugyanígy a vizuális nevelés tartalmaz aktív, komplex te-
vékenységeket – dramatikus megjelenítés, díszlet, hát-
téralkotás és sok más tevékenység formájában. Mindkét
tantárgy tanulási eredményeiben szerepet kapott az
önálló alkotás, a projektekben való differenciált részvé-
tel. Itt kell külön említést tennünk a vizuális kultúra tan-
tárgy elnevezésérõl is. A fejlesztés során koncepcionális
kérdés volt – kapcsolódva az élményalapú, sokféle tevé-
kenységen keresztül megvalósuló fejlesztéshez – hogy a
„rajz” kifejezés ne szerepeljen a tantárgy nevében. Ez a
mûvészeti tantárgy ugyanis nem a papír-ceruzáról, víz-
festékrõl, zsírkrétáról szól, hanem ennél sokkal komple-
xebb tevékenységek soráról, egy, az alsó tagozat évei so-
rán kiteljesedõ, kreativitást és esztétikai látásmódot is
fejleszteni képes mûvészeti területrõl. Ezért tartották

fontosnak a tantárgyat gondozó szakemberek, hogy az el-
nevezés vizuális kultúra legyen. 

Önkifejezés, kreativitás
A gyermek fejlõdésében fontos szerepe van az önkife-

jezésnek, a mûvészeti tantárgyak ezt is biztosítják. Mind
az ének-zene, mind a vizuális kultúra bevezetõje felhívja
erre a figyelmet. Tudjuk – ma már több oldalról is bizo-
nyított –, hogy személyiségfejlesztés nem létezik az önki-
fejezés és a kreativitás fejlesztése nélkül. Személyiségfej-
lesztés nélkül pedig a kognitív fejlesztés nem éri el a cél-
ját, azaz a fejlõdõ, kiteljesedõ ember nevelésében és ok-
tatásában csak részcélokat valósít meg. A mûvészeti tan-
tárgyak ebben is fõszerepet kapnak, a részletes tanulási
eredmények tartalma ezt a fejlesztõmunkát is támogatja. 

Szerkezet, struktúra,
témakörök

Az alsó tagozatos kerettantervek több szempontból is
komplex egységet alkotnak. A magyar nyelv és iroda-
lom, vagy a matematika tantárgyhoz hasonlóan az ének-
zene és a vizuális kultúra tantárgy is spirális teraszos fel-
építésû. Ennek megfelelõen e két tantárgy esetében, ha-
sonlóan a magyar nyelv és irodalomhoz, valamint a ma-
tematikához, az elsõ–második évfolyam témakörei és a
harmadik–negyedik évfolyam témakörei megegyeznek,
sõt a tanulási eredmények is gyakran visszatérnek, bár
magasabb szintû konkrét célként. Ez a felépítés jól szol-
gálja a készségfejlesztés sajátosságait. (Ugyanazon képes-
ségeket fejlesztjük vissza-visszatérve, csak mindig egy ki-
csit magasabb fokon, építve a már kialakult készségekre,
adott esetben ismeretekre).

Témakör neve
Javasolt
óraszám

1–2. évfolyam
Témakör neve

Javasolt
óraszám

3–4. évfolyam

Vizuális kifejezõeszközök – Érzékelés,
jellemzõk, tapasztalat

horizontálisan
beépül a többi

témakörbe
Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fan-
tázia, képzelet, személyes élmények 56 Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fan-

tázia, képzelet, személyes élmények 36

Vizuális információ – Vizuális jelek a
környezetünkben 12 Vizuális információ – Vizuális jelek a

környezetünkben 12

Médiahasználat – Valós és virtuális in-
formációk 12 Médiahasználat – Valós és virtuális in-

formációk 12

Álló- és mozgókép – Kép, hang, törté-
net 12 Álló- és mozgókép – Kép, hang, törté-

net 10

Természetes és mesterséges környezet
– Valós és kitalált tárgyak 20 Természetes és mesterséges környezet

– Valós és kitalált tárgyak 16

Természetes és mesterséges környezet
– Közvetlen környezetünk 24 Természetes és mesterséges környezet

– Közvetlen környezetünk 16

Vizuális kultúra témakörei
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További azonosság jelenik meg, hasonlóan más alsó
tagozatos tantárgyakhoz abban, hogy a témakörök sor-
rendiségét nem határozza meg a kerettanterv, illetve a
témakörök megbonthatók – nem zárt egységként kell el-
képzelni azokat. Ez azt jelenti, hogy akár egy tanórán be-
lül több témakörnek megfelelõ fejlesztési feladatok is
megvalósulhatnak. Erre mindkét tantárgy bevezetõje
utal, de ha megnézzük pl. az ének-zene tematikákat, ar-
ra úgy is tekinthetünk, mint az egy tanórán belül megva-
lósítandó tevékenységekre. Hiszen egy komplex alsó ta-
gozatos óra optimális esetben a tevékenységek tekinte-
tében éneklést, zenehallgatást, ritmusfejlesztést, hallás-
fejlesztést és minimális zenei írást-olvasást is magában
foglal. A tantárgy sajátosságai miatt ez némileg eltér a vi-
zuális kultúrában. Ott – ha nem is a tanórán belül válta-
koznak a tematikák –, de az egymást követõ órákon ez
megvalósulhat, és jó is, ha megvalósul, hiszen mind a be-
vezetõ, értelmezõ rész, mind a tanulási eredmények su-
gallják a projektszerû építkezést („elképzelt történeteket,
irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerû
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerû jelmezt
készít csoportmunkában, és élményeit szövegesen megfogal-
mazza”).

A tematikák egymásutániságát tehát nem kívánja
meghatározni a kerettanterv, ugyanakkor a bevezetõ fél-
évre kitér az ének-zene bevezetõje. Azt is hangsúlyozza
ezzel kapcsolatban, hogy ebben az idõszakban semmi-
képpen nem történhet konkrét ismeretek átadása: „Az
alapozás idõszakát az elsõ félévben sok játék és önfeledt ének-
lés jellemezze, mely megelõzi az ismeretek tanítását.” Az elõ-
készítést ettõl eltérõ módon közelíti meg a vizuális kultú-
ra. Ha megnézzük az elsõ–második évfolyam témaköreit
tartalmazó táblázatot, akkor látjuk, hogy az elsõ témakör
(Vizuális kifejezõeszközök – Érzékelés, jellemzõk, tapasz-
talat) mellé nem rendeltek javasolt óraszámot, mivel ez
folyamatosan, minden tevékenységben megjelenik ezen
a két évfolyamon. Az e témakörhöz tartozó tanulási ered-
mények értelemszerûen meg kell valósuljanak a többi té-
makörhöz kapcsolódóan is, de beépülve, tehát életszerû,
hogy nem rendelõdött hozzá óraszám. A NAT bevezetõ-
je külön kitér az óvodából iskolába való átmenet meg-
könnyítése kapcsán a szükségszerû elõkészítõ idõszakra.
Így felépítésében a két tantárgy kerettanterve teljesen
kompatibilis a megújult pedagógiai szemlélettel – és
komplex módon kapcsolódik a többi alsó tagozatos tan-
tárgyhoz is. 

Hagyományok, identitás
és korszerûség

Amire mindkét tantárgy esetében még fel kell hívni a
figyelmet, az többek között a digitális tartalom. Ez jelen
tanulmány idején (koronavírus-járvány) különös hang-
súlyt nyert. A digitális lehetõségek, azaz az ajánlott, de
nem kötelezõ alkalmazás a témaköröket tekintve hang-
súlyosan a vizuális kultúrában jelennek meg (Médiahasz-
nálat – Valós és virtuális információk), az ének-zene be-
vezetõje is utal arra, hogy a digitális eszközök fontossá
válhatnak a tantárgy kapcsán is a gyerekek életében. 

E mellett mindkét tantárgy tartalmazza magyar népi
kultúrának tantárgyhoz kapcsolódó elemeit, hagyomá-
nyait. Ebben az életkorban különösen fogékonyak a gye-
rekek a hagyományok megélésére, hiszen ezek jellemzõ-
en közvetlenül játékos tevékenységekben tudnak meg-
valósulni. Erre vonatkozó tanulási eredmények mindkét
tantárgyban megjelennek. A zenei fejlesztés kiváló alap-
anyaga a magyar népdalkincs – az elsõ két évfolyamon a
magyar zenepedagógiai hagyományoknak megfelelõen
elsõsorban a pentaton dallamvilágot elõtérbe helyezve.
A vizuális kultúra is épít a népmûvészeti motívumokra,
ezek megismertetése nem öncélú, hanem eszközzé vál-
nak a gyerekek kezében a különbözõ tevékenységekben.
Mindkét tantárgy kitér a népi (dramatikus) játékokra.
Ez nemcsak a hagyományok megismerésében, és ezzel
összefüggésben az identitás kialakításában játszik fontos
szerepet, hanem a korábban már említett élményszerû,
aktív tanulás megvalósításában is. 

Összefoglaló
Nem gyõzzük hangsúlyozni, hogy mindannak, ami a

kezdeti és a késõbbi tanulást, az iskolához való viszonyu-
lást jellemzi, azaz mindaz, hogy mi történik a gyerekekkel
az iskolában, a tanítón múlik. Nincs az a jogszabály vagy
dokumentum, amely ezt helyettesíteni tudná, s amely a
tanítón és az õ meghatározó szerepén és jelenlétén át
tudna nyúlni. Nem is ez a 2020-as kerettantervek célja.
Keret, annak eredeti értelmében! Meghatároz, kiemel,
egyszerre elváró és megengedõ, hangsúlyoz, módszert és
eljárásokat, tevékenységeket ajánl. Tanulási eredmé-

Témakör neve Javasolt óraszám
1–2. évfolyam Témakör neve Javasolt óraszám

3–4. évfolyam

Zenemûvek/Énekes anyag 70 Zenemûvek/Énekes anyag 70

Zenemûvek/Zenehallgatás 27 Zenemûvek/Zenehallgatás 27

Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 13 Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 13

Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 13 Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 13

Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 13 Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 13

Ének-zene
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nyeket és fejlesztési célokat fogalmaz meg, kiemeli azo-
kat a fogalmakat, melyek a fejlesztési területet meghatá-
rozzák, s amelyek a tanítói munkában elengedhetetlenül
szükségesek. Konkrét segítséget nyújt a helyi tanterv el-
készítéséhez. A mûvészeti tantárgyak esetében a konk-
rétumok abba az irányba mutatnak, hogy sem az ének-
zene, sem a vizuális kultúra nem kiegészítõ, másodrendû
tantárgy – különösen nem abban a megújult szellemisé-
gû koncepcióban, amely az alsó tagozat egészét alapozó,
tevékenységekre épülõ készség- és képességfejlesztõ sza-
kasznak tekinti. A megfogalmazott tanulási eredmények
biztosítják a tehetséges és a segítségre szoruló tanulók
számára is megfelelõ tevékenységeket. Így lehetõség nyí-
lik arra, hogy a széles körû, koncentrált képességfejlesz-
tés mellett e tantárgyak keretén belül elvégzett tevé-

kenységek egyben örömforrást is jelenthessenek a tanu-
lók számára. De mindez egyedül a tanítón múlik – a taní-
tói bátorságon. A mûvészeti nevelés nem más, mint az
alsó tagozat sója. E nélkül semmilyen oktató-nevelõ-
fejlesztõ munkának nincs értelme. Egyben azért külön-
bözik a mesében szereplõ ásványi anyagtól: nem lehet
túlzásba vinni.

Hivatkozott irodalom:
Csépe Valéria (2014): A hangok hatalma – a kognitív

fejlõdés és az újrahangolt agy. https://mta.
videotorium.hu/hu/recordings/9395/csepe-valeria-
eloadasa

Csépe Valéria (2016): Zene, agy és egészség. In: Falus
András (szerk.). Zene és egészség, Kossuth Kiadó, 26–42.

VI.

Fodorné Magyar Ágnes, Karsai Zsuzsanna, Ráczné Váradi Éva, Velner András

Technika és tervezés

Az iskola világában régtõl fogva vállalt cél és törekvés
tanulóink felkészítése az életre, társadalmi beilleszkedé-
sük elõsegítése. Ezeket a célokat a tartalmi szabályozó
rendszer a köznevelési intézményrendszer szintjeitõl
függetlenül igyekszik képviselni minden életkor számá-
ra. Ebben a törekvésükben egységesek az általánosan
képzõ- és a szakképzõ intézményeink is. Az egyik, szem-
léletében is nagyot váltó oktatási és tantervi reformunk
1978-ban zajlott. Ekkor váltotta fel a gyakorlati foglal-
kozás tantárgyunkat a technika tantárgy. A jelenleg ve-
lünk élõ generációk közül az ötven évnél fiatalabbak
már a technikai nevelés részesei lehettek. Mégis komoly
kihívása volt az egymást váltó tantervezési rendszerek-

nek, hogy az iskola világa, a gyakorlati életre való felké-
szítés lépést tudjon tartani az aktuális mûszaki fejlõdés
színvonalával, a gyorsulva fejlõdõ világgal és az új kihí-
vásokkal.

A NAT 2020 és a technika és tervezés tantárgy keret-
tanterve a lehetõségekhez mérten úgy igyekszik tenni a
közös célokért, hogy az alsó tagozatos tanuló az iskola vi-
lágában az ismeretszerzés, az alkalmazás, a kipróbálás és
a tanuláseredményesség élményén keresztül sajátíthassa
el az alapvetõ technikai mûveltségelemeket. Célunk a
tevékenységközpontú élménypedagógia. A tantárgyban
teret kap a kétkezi munka és a korszerû technológiákat
alapozó anyagmegmunkálás.

! ! !
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A kerettantervi célrendszer
Az ember környezetet is átalakító tevékenységének,

felelõsségének megismerése, megértése nem új feladat az
iskolát kezdõ tanulók számára. Az óvodai élet során na-
ponta végeztek munka jellegû tevékenységeket, egyrészt
az önellátás, önkiszolgálás, másrészt a tárgyalkotás, a kéz-
mûves és óvodakerti tevékenységek terén. Minden óvo-
dai munkatevékenység célja, hogy a gyerekek mintát kö-
vetve bekapcsolódjanak és örömmel vegyenek részt ben-
ne, megéljék a sikert, büszkék legyenek a munkájukra,
épüljön, erõsödjön motivációs bázisuk. 

Az alapfokú képzés elsõ nevelési-oktatási szakaszában
erre a motivációs bázisra építve tervezhetõ a technika és
tervezés tantárgy programja, középpontba helyezve az
alkotótevékenységet, a munkát. Célszerûen játékba
ágyazott minta- és modellkövetés, tapasztalatszerzés, fel-
fedezés, alkotás kell hogy jellemezze a tanórákon megva-
lósuló aktív tanulási folyamatot. Az ismeretek szervezõ-
je az a környezeti tapasztalások során már kialakult szo-
kásrend, amelyhez életvitelünkkel alkalmazkodunk, s
amelynek szervezõ ismeretei és eseményei a néphagyo-
mányok, az ünnepek, a jeles napok.

Az ember környezetérõl, környezetátalakító tevé-
kenységérõl és felelõsségének megismerésérõl az elsõ két
évfolyamon tanítói segítséggel szerzett információk bir-
tokában a harmadik és negyedik évfolyamos tanulók már
önálló ismeretszerzésre képesek. A munka jellegû tevé-
kenységek sora az életkori sajátosságoknak megfelelõen
évrõl évre bõvül, az eszközök és szerszámok használata
egyre nagyobb biztonsággal történik. 

Munkájuk során fokozódik a tanulók önállósága, így
már saját terv alapján dolgozva készítik el a munkadara-
bokat. Egyéni és csoportos munkában is jól szervezetten
dolgoznak. Erõsödik belsõ motivációjuk, megélik az al-
kotás örömét, büszkék munkáikra. Felfedezik és elisme-
rik saját és mások kiemelkedõ munkáit, ugyanakkor a hi-
bák azonosítása után képesek a javító szándékú korrigá-
lásra.

A nevelés-oktatás középpontjában az alkotótevé-
kenység, a tapasztalati úton történõ tanulás és a munka
áll. Mindezt játékos tapasztalatszerzés, felfedezés, alko-
tás jellemzi. 

Az életkori sajátosságok mentén kiemelt szempont a
kézügyesség fejlesztése. A tanórákon végzett tudatos,
tervszerûen átalakító, megmunkáló tevékenységek ma-
gukba foglalják a különféle anyagok, azok megmunkál-
hatóságának megismerését, megtapasztalását, a tervezõ
és technológiai folyamatok alkalmazását, a munka során
keletkezõ hulladékok környezettudatos elhelyezését.

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó
gondolkodást, a saját tapasztalás útján történõ ismeret-
szerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tan-
órákon megvalósuló kreatív tervezõ- és alkotómunka,
a hagyományos kézmûves és alkalmas technológiák fel-
használásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a ta-
nulni tudás, az alkalmazás, a problémamegoldáson ala-
puló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a
nevelés, a kompetenciafejlesztés és a mûveltségtarta-
lom leírt rendszere, az egyes elemek arányos megjelení-
tése.

A Nat 2020-ban rögzített
kulcskompetenciák 
tantárgyspecifikus fejlesztése

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanu-
lása során a tanuló elképzeléseit, terveit megoszthatja
társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázá-
sával konszenzusra jut. A tanórákon a csoportban vég-
zett feladatmegoldás során a tanulónak együttmûködési
készségeit fejlesztve lehetõsége nyílik építõ jellegû pár-
beszédre. A tantárgy technikatörténeti ismeretei hozzá-
járulnak a régi korok – esetleg tájegységenként eltérõ –
elnevezéseinek megismeréséhez és elsajátításához.
Mindezen keresztül bemutatható a gyakorlati tevékeny-
séghez kapcsolódó nyelvhasználat gazdagsága, árnyalt-
sága és a tájnyelvi értékek.

A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan érték-
rendet közvetít, amelynek szerves része a környezet fo-
lyamatos észlelése, az információhoz jutás, az informáci-
ók értékelése, beépülése a hétköznapokba. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A
technika és tervezés a természettudományos tantárgyak
– környezetismeret a 3–4. évfolyamon, majd késõbb ter-
mészettudomány – elõkészítésében, a tanult ismeretek
szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában tölt be
fontos szerepet. A célok eléréséhez széles körû, differen-
ciált tevékenységrendszert alkalmaz, amellyel megala-
pozza a tanulók természettudományos és mûszaki mû-
veltségét, segíti a mindennapi életben felmerülõ problé-
mák megoldását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A
tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati
alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a cso-
porttagokkal tervezett együttmûködés kialakításának
lehetõségeirõl és a csoporton belüli vezetõi, illetve vég-
rehajtói szerepekrõl.

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kul-
turális tudatosság kompetenciái: A tanulóban az isko-
lai tevékenysége során erõsödik a cselekvõ tudatosság,
amely hozzájárul a munkára vonatkozó igényességhez, az
életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez. 

Cél a tanulók életében felmerülõ komplex gyakorlati
problémák megoldási készségének kialakítása, a cselek-
vés általi tanulás és fejlõdés támogatása. A tanulók a ta-
nulási folyamat során használható (mûködõ, megehetõ,
felvehetõ stb.) produktumokat hoznak létre valódi anya-
gokból, ezekhez az adott életkorban biztonságosan hasz-
nálható szerszámokat, eszközöket alkalmazva. 

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység
gyakorlatközpontú; kiemelkedõ jellemzõje, hogy a tanu-
lási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken
túlmutató tudásalkalmazás, ezért az értékelés elsõsorban
az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az el-
készült produktumra irányul, és jelentõs szerepet kap
benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a pozitív
megerõsítés.

A tantárgy tanulása és tanítása során célszerû alkal-
mazni azokat a közismereti tárgyak keretében elsajátí-
tott ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi
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életben felmerülõ problémák megoldásában. Olyan cse-
lekvõképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a
felelõsségérzet és az elkötelezõdés, alapja pedig a megfe-
lelõ autonómia és nyitottság, megoldási komplexitás.

A tantárgy struktúrájában rugalmas, cselekvésre épí-
tõ, tanulás- és tanulócentrikus. A megszerezhetõ tudás
alkalmazható, s ezzel lehetõvé teszi a tanuló számára a
mindennapi életben használható és hasznos készségek
kialakítását.

Tantárgyi tartalom 
és tanulási eredmények

A tantárgyi tartalom öt fõ témakörben követi egy-
mást az egyes évfolyamokon. 

1. Anyagok a környezetünkben 
2. Tárgykészítés különbözõ anyagokból, építés, szere-

lés 
3. Otthon – család – életmód 
4. Jeles napok, ünnepek 
5. Közlekedés 

A fejlesztési területekhez kapcsolódó 
tanulási eredmények

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
– elkülöníti a természeti és mesterséges környezet jel-

lemzõit; 
– felismeri, hogy tevékenységei során változtatni tud a

közvetlen környezetén; 
– kitartó a munkavégzésben, szükség esetén segítséget

kér, segítséget ad; 
– szöveg vagy rajz alapján épít, tárgyakat készít, alkal-

mazza a tanult munkafolyamatokat, terveit megosztja; 
– munkafolyamatokat, technológiákat segítséggel al-

goritmizál; 
– megadott szempontok mentén értékeli a saját, a tár-

sak, a csoport munkáját, viszonyítja a kitûzött célokhoz; 
– alkotótevékenysége során megéli, megismeri a jeles

napokat, ünnepeket, a hagyományokat mint értékeket; 
– tevékenysége során munkatapasztalatot szerez, meg-

éli az alkotás örömét, az egyéni és csapatsiker élményét; 
– felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a

munkamegosztás értékét. 

Az egyes fejlesztési területek
– Alkotótevékenység, anyagok vizsgálata és kiválasz-

tása
– Tárgykészítés, tervezés, kivitelezés, értékelés
– Technikai-problémamegoldó gondolkodás, az em-

beri tevékenység környezete
– Életvitel, életvezetés, fenntarthatóság
– Fogyasztói, pénzügyi-gazdálkodási tudatosság
– Környezet- és egészségtudatosság
– Munkakultúra, munkavégzési szokások
– Felkészülés az alkotómunka világára

A hagyományokat és értékeket megõrzõ tartalom kie-
gészül a 21. században elvárt tudástartalmakkal. A tanu-

lási folyamat gamifikált környezetben, csoportos tevé-
kenység keretében valósul meg, ahol lehetõség nyílik rá,
hogy a tanulók segítsenek egymásnak, ugyanakkor ta-
nuljanak is egymástól. A tevékenység mozgatórugója az
alkotás iránti vágy és a kész alkotás felett érzett büszke-
ség.

A technika és tervezés tantárgy kimeneti követel-
ményei elsõsorban készségekrõl, attitûdökrõl, szokás-
rendrõl szólnak, nem pedig konkrét ismeretekrõl.
Alapvetõ célja a munkához való pozitív hozzáállás ki-
alakítása. Elvárás a tanulókkal szemben a pontosságra
törekvés, az egyszerûbb szerszámok (pl. olló, kés) bal-
esetmentes használata, igény a tisztaságra, az asztal-
rendre, az anyagtakarékosságra. Fontos fejlesztési fel-
adat a pontos mérés – elõbb sablonnal, majd vonalzó-
val, az egyenes vonal húzása vonalzó mentén, alakle-
mez pontos körberajzolása. A térszemlélet fejlesztésé-
nek eszköze az alaprajz, nézeti ábra készítése egysze-
rûbb mértani testekrõl (szabadkézzel vagy körberajzo-
lással). 

Nagy szerepet kap a tapasztalati úton történõ ismeret-
szerzés – például az anyagok érzékszervi vizsgálata és a
megmunkálásuk során szerzett tapasztalatok megfogal-
mazása, értékelése.

Fontos eszköze az élménypedagógia, például a gami-
fikáció és a szituációs játékokon keresztül történõ fel-
adatkitûzés. A technika és tervezés tanórák legyenek
szerves részei az iskolai életnek, a készített tárgyak kap-
csolódjanak más területekhez, például álarcok farsang-
ra, osztálydekoráció, bábok készítése olvasmányok elját-
szásához, ajándékok, jeles napokhoz kapcsolódó tárgyak
és dekorációk készítése.

A mintakövetés mellett lehetõséget kell adni a tanu-
lóknak a saját készítésû tervek mentén történõ mun-
kálkodásra, akár egyénileg, akár csoportban. Ez lehetõ-
séget ad a tanult ismeretek önálló alkalmazására, teret
enged a kreativitásnak, és a differenciálás egyik fontos
eszköze.

A technika és tervezés tantárgynál alsóbb évfolya-
mon még nincs osztályzat, csak szöveges értékelés. Ez
akkor tölti be személyiségfejlesztõ szerepét, ha az a tanu-
lók és a szülõk számára is érthetõ, személyre szabott, és
egyértelmûen érezhetõ belõle az a segítõ szándék, ami
kiemeli a tanuló erõsségeit és rámutat a fejlesztendõ te-
rületekre.

Az elsõ osztályosok számára nem készül tankönyv, hi-
szen még nem képesek írott utasítások értelmezésére,
végrehajtására. Ennél a korosztálynál az utánzás, a min-
takövetés az ismeretek átadásának legfontosabb eszkö-
ze. Ezért elsõsorban a tantárgyat tanító tanárok számára
szeretnénk segítséget nyújtani módszertani tanácsokkal,
a tanulók számára szóló feladatokkal.

Az ember környezetátalakító tevékenységének, fele-
lõsségének megismerése, megértése, az ehhez kapcsoló-
dó erkölcsi és etikai kérdések feltárása, az etikus maga-
tartás kialakítása a tudás elsajátításának elválaszthatat-
lan részét képezi. A tantárgy sokféle és különbözõ bo-
nyolultsági szintû feladat segítségével közvetíti a
környezetátalakítás eljárásainak, folyamatainak, tech-
nológiáinak összefüggéseit, s mindehhez biztosítja, hogy
a tanulók technológiai készségeinek kialakítása aktív ta-
nulás keretében valósuljon meg.
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„A testi nevelés a test edzésébõl és ügyesítésébõl áll s eszközei:
a séták, kirándulások, a játék és a sport, tánc, tornagyakor-
latok, a testi munka és foglalkozások.”

Nagy László

Bevezetés
A cikkünk mottójául szolgáló idézet, melyet a gyer-

mektanulmányon alapuló tantervfelfogás kiemelkedõ
alakjától, Nagy Lászlótól kölcsönöztünk, már megjelent
a Tanító módszertani folyóirat hasábjain (Hamar, 2001).
Nagy László gondolata közel százéves, de a kisiskolás
gyermekek „ügyesítése” ma is elsõdleges feladat. A NAT
2020 és a vele koherens egységet alkotó kerettanterv
testnevelés és egészségfejlesztés tanulási területe (test-
nevelés tantárgya) a 21. századi kihívásoknak megfelelõ
célrendszert és tartalmakat foglalja magában. A címben
nem véletlenül szerepel külön kiemelve a gyógytest-
nevelés, mivel ennek NAT-ba történõ visszahelyezése
jelentõs pedagógiai és egészségmegõrzõ eredmény. Eb-
ben a rövid dolgozatban tehát a testnevelés és gyógytest-
nevelés területén bekövetkezett tantervi változásokkal
foglalkozunk, s miként az egy másik, ugyancsak a Tanító
lapban megjelenõ cikk címében olvasható, a tanítók
szemszögébõl (Hamar, 2003).

Szerkezet
A testnevelés tanulásának-tanításának infrastruktu-

rális feltételrendszere a köznevelésben részt vevõ tanin-
tézményekben meglehetõsen tág határok között mozog,
így az elsajátítandó tartalmak kidolgozásában nehéz egy-
ségesen, minden iskolára érvényes és megvalósítható mi-
nimumok meghatározása. Az egység megteremtése leg-
inkább a tanulói személyiség fejlesztésének területét
érinti, amely a NAT-ban az átfogó eredménycélok és a
fejlesztési területekhez tartozó eredménycélok szintjén
jelenik meg. A nevelési folyamat megvalósításának esz-
közei a NAT-ban és a kerettantervben feltüntetett té-
makörök. A témakörök olyan, a bõvebb tartalmakat ma-
gukba foglaló fejlesztési feladatokból állnak össze, ame-
lyek a követelmények szintjén optimumként jelennek
meg. A testnevelõk a helyi adottságokhoz igazodva – a

választás lehetõségével élve – ezekbõl az összetevõkbõl
alakíthatják ki helyi tantervük tartalmi elemeit.

A kerettanterv tartalmi jegyeinek meghatározásában
a legfõbb szempont az élethosszig tartó testmozgás szo-
kásrendszerének kialakítása és az ezzel összefüggõ egész-
ségtartalmak elsajátítása. Az 1–4. évfolyam legfontosabb
törekvése a természetes mozgásformák minél változato-
sabb kombinációinak és ezek készségszintû elsajátításá-
nak fejlesztési feladatokban történõ megjelenítése.
Emellett cél a sportágspecifikus mozgástartalmak elõké-
szítõ formáinak megtanulása-megtanítása is. A témakö-
rök elnevezése is ezt támasztja alá. A sportági jellegû
mozgáselemek és az ehhez tartozó ismeretek (a mozgá-
sok vezetõ mûveleteinek ismerete, sportági szabályisme-
ret) oktatása mellett célkitûzés még, hogy a tanulási te-
rület anyagában megjelenjenek az egészségfejlesztés élet-
korhoz igazított tartalmi jegyei, mint a sportolás legalap-
vetõbb élettani, edzéselméleti vonatkozásai (pl. a terhe-
lés okozta fáradás jellemzõi).

A NAT 2020 Testnevelés és egészségfejlesztés tanu-
lási területe a következõ szerkezetet követi:

Elsõként a tanulási terület és a testnevelés tantárgy ál-
talános alapelvei és céljai fogalmazódnak meg.

Ezt követik a tantárgy tanításának specifikus jellemzõi,
például az 1–4. évfolyamra kivetítve. 

A következõ pont a fõ témaköröket tartalmazza, ugyan-
csak négy évfolyamos bontásban. Az 1–4. évfolyam fõ té-
makörei: 1. Gimnasztika és rendgyakorlatok – preven-
ció, relaxáció. 2. Kúszások és mászások. 3. Járások és fu-
tások. 4. Szökdelések és ugrások. 5. Dobások és ütések.
6. Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok. 7. Labdás
gyakorlatok. 8. Testnevelési és népi játékok. 9. Küzdõ-
feladatok és -játékok. 10. Foglalkozások alternatív kör-
nyezetben. 11. Úszás. 12. Gyógytestnevelés.

Végül a tanulási eredményeket, az átfogó célként kitû-
zött és a fejlesztési területekhez kapcsolódó tanulási
eredményeket (általános követelményeket) rögzíti az
alaptanterv. 

Átfogó célok, fejlesztési
területek

A mozgáshoz mint alapkompetenciához kapcsolódó
képességek és készségek, illetve az adott szituációnak

VII.
Hamar Pál

Testnevelés – Gyógytestnevelés
– Egészségfejlesztés
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megfelelõen mobilizálódó motoros képességek és készsé-
gek jelentik az alapját annak, hogy az egyén a társadalom
aktív tagjává váljon, s egész életen át tartó mozgásos cse-
lekvési biztonság jellemezze. A testnevelés tantárgyhoz
kapcsolódó cél még, hogy a gyógytestnevelésre utalt ta-
nuló – egyéni sajátosságainak maximális figyelembevé-
telével – ismerje meg a testnevelés, az egészségfejlesztés
és a sport azon eszközeit, módszereit, amelyek segítséget
nyújthatnak az egészségi állapota és a motoros teljesítõ-
képessége lehetõ legnagyobb mértékû helyreállításához,
valamint az esélyegyenlõség megteremtéséhez.

A NAT alapelveként megfogalmazott komplexitását
tükrözik a testnevelés kapcsolódásai az általános kom-
petenciákhoz. A tantárgy elsõsorban a személyes és tár-
sas kompetencia fejlesztése révén járul hozzá az általá-
nos kompetenciákban és a nevelési-oktatási célokban
megfogalmazott törekvések megvalósulásához. Hang-
súlyos szerepet kapnak a szomatikus egészséggel, a tár-
sas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal, az emberi kapcsola-
tokkal összefüggõ kompetenciák. Az iskolai fejlesztés
kiterjed a jó idõszervezésre, a konstruktív kooperációra,
valamint a testi jóllét és a motoros teljesítõképesség ki-
alakítására is.

A testnevelés tantárgyközi integrációk, kereszttanter-
vi pedagógiai megoldások mentén kapcsolódik a többi
tantárgyhoz. A mozgásfejlesztés az általános iskola alsó
tagozatában az írás-, az olvasástanulás- és a beszéd- és
kommunikációs készségek fejlesztésének egyik funda-
mentuma. Az írás- és olvasástanuláshoz, a számoláshoz
elengedhetetlen a szerialitás (sorrendiség, egymásutáni-
ság) és a lateralitás (oldaliság) kiemelt fejlesztése. E té-
ren (is) külön kiemelendõk a nagy-, a finom- és a kereszt-
mozgások. Koordinált mozgás csak akkor jöhet létre, ha
a tanuló képes a két testfél mozgásait összerendezni, il-
letve át tudja lépni a test középpontját. Tantárgyközi fel-
adat még a testséma és testtudat fejlesztése különbözõ
testrészek megnevezésével (lásd környezetismeret és ma-
gyar nyelv tantárgyakat).

A testnevelés és a Mûvészetek tanulási terület legké-
zenfekvõbb kereszttantervi kapcsolódása különösen ki-
fejezett az ének-zene tantárgyban. Az ének, a zene, legin-
kább a ritmusképesség fejlesztése által, alapvetõ szerepet
játszik a testnevelés táncos mozgásformáinak (tánc, rit-
mikus gimnasztika, aerobik) oktatásában. A tánc nem-
csak tantárgyközi megjelenésében, hanem a tantárgyi
határokon átívelõ közös „nyelvként” is funkcionálhat. A
táncok kultúraközvetítõ szerepet is betöltenek azáltal,
hogy a tanuló a néptáncon keresztül megismeri hazánk
sokszínû kulturális hagyományait, valamint az európai
nemzetek szokásait.

A NAT-ban a testnevelés tanulásának és tanításá-
nak egyes jellemzõi nevelési-oktatási szakaszonként je-
lennek meg (pl. az 1–4. évfolyamon). Az oktatási folya-
mat hét fejlesztési terület mentén zajlik: mozgáskultúra-
fejlesztés; motorosképesség-fejlesztés; mozgáskészség-
kialakítás – mozgástanulás; játékok; versengések, ver-
senyek; prevenció, életvitel; egészséges testi fejlõdés,
egészségfejlesztés. Ezek a fejlesztési területek szorosan
illeszkednek a tantárgy fõ témaköreihez, illetve az átfo-
gó célként kitûzött és a fejlesztési területekhez kapcso-
lódó tanulási eredményekhez (általános követelmé-
nyekhez).

Tanulási eredmények
A testnevelés tantárgynál az átfogó célként kitûzött és

a fejlesztési területekhez kapcsolódó tanulási eredmé-
nyek elõször általánosan, majd pedig az egyes fejlesztési
területekhez igazodva fogalmazódnak meg. Az alsó tago-
zaton például így:

Az 1–4. évfolyam nevelési-oktatási szakaszának végé-
re a tanuló:

– életkorának és testi adottságának megfelelõen fejlõdött
motoros teljesítõképessége a hozzá kapcsolódó ismeretekkel
olyan mérvû, hogy képes a saját teljesítménye tudatos befo-
lyásolására;

– mozgáskultúrája olyan szintre fejlõdött, hogy képes a ha-
tékony mozgásos cselekvéstanulásra, testedzésre;

– ismeri a testnevelés életkorához igazodó elméleti ismeret-
anyagát, szakkifejezéseit, helyes terminológiáját, érti azok
szükségességét;

– megismeri az elsõsegélynyújtás jelentõségét, felismeri a
baleseti és egészségkárosító veszélyforrásokat, képes azonna-
li segítséget kérni;

– önismerete, érzelmi-akarati készségei és képességei a test-
mozgás, a testnevelés és a sport eszközei által megfelelõen fej-
lõdtek.

Egy-egy példa az 1–4. évfolyam fejlesztési területeinek
tanulási eredményeire:

Mozgáskultúra-fejlesztés
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
– a tanult mozgásformákat összefüggõ cselekvéssorokban,

jól koordináltan kivitelezi.
Motorosképesség-fejlesztés
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
– megfelelõ motoros képességszinttel rendelkezik az alap-

vetõ mozgásformák viszonylag önálló és tudatos végrehajtá-
sához.

Mozgáskészség-kialakítás – mozgástanulás
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
– az alapvetõ mozgásformákat külsõleg meghatározott rit-

mushoz, a társak mozgásához igazított sebességgel és dinami-
kával képes végrehajtani.

Játékok
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
– a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerûen

alkalmazza az alapvetõ mozgásformákat.
Versengések, versenyek
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
– a versengések és a versenyek közben toleráns a csapat-

társaival és az ellenfeleivel szemben.
Prevenció, életvitel
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
– felismeri a különbözõ veszély- és baleseti forrásokat, el-

kerülésükhöz tanári segítséget kér.
Egészséges testi fejlõdés, egészségfejlesztés
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
– az öltözködés és a higiéniai szokások terén teljesen önál-

ló, adott esetben segíti társait.

A nevelési-oktatási szakasz végére elérendõ tanulási
eredménycél: a gyógytestnevelésre utalt tanuló ismerje
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meg a testnevelés, az egészségfejlesztés és a sport azon esz-
közeit, módszereit, amelyek segítséget nyújthatnak szá-
mára az egészségi állapotának és a motoros teljesítõképes-
ségének lehetõ legnagyobb mértékû helyreállításához.

Összegzés
A Nemzeti alaptanterv 2020-ban megjelenõ Testne-

velés és egészségfejlesztés tanulási terület elnevezés a ko-
rábbi Testnevelés és sport mûveltségi terület címet vál-
totta fel. Ez a változás rámutat arra, hogy a testnevelés
tantárgy tanításában – az egészségfejlesztés motoros vo-
natkozású tartalmain kívül – kiemelt szerepet kell kapni-
uk az egészségtani ismereteknek. Éppen ezért az alaptan-
terv átfogó eredménycélként kitér a testnevelés életkor-
hoz igazított elméleti ismeretanyagának elsajátítására is.

A NAT 2020 átfogó eredménycéljai részletes, fejlesz-
tési területekhez kapcsolódó eredménycélok formájá-
ban kerülnek kibontásra. A hét fejlesztési terület min-
den nevelési-oktatási szakaszban egységes formában je-
lenik meg. A NAT-ban található fõ témakörök és a ke-
rettantervi témakörök a testnevelés esetében azonosak.
A kerettantervi témakörökhöz – kétéves bontásban – ja-
vasolt óraszámok, valamint a fejlesztési területekhez tar-
tozó eredménycélok kötõdnek. Az 1–4. évfolyam keret-
tantervi tartalmai a természetes mozgásformákra alapoz-
nak, amelyekben egyaránt megjelennek hely-, helyzet-
változtató és manipulatív mozgások. A tantervben kü-

lön szerepelnek az alternatív környezetben ûzhetõ moz-
gásformák, valamint a testnevelési és népi játékok, ame-
lyek sokoldalú fejlesztõ hatásuk miatt nagy hangsúlyt
kapnak a korszerû testnevelés tanításban. A központi
tantervi szabályozókba visszakerülõ gyógytestnevelés
külön témakört kapott. A könnyített és gyógytest-
nevelésnek az elõzõ NAT-ból történõ kihagyása olyan
hiányosság volt, amely a testnevelés területén az elmúlt
évek egyik legnagyobb oktatáspolitikai, oktatásirányítá-
si problémáját generálta.

Tartalmi nóvumnak tekinthetõ, hogy a tanulási terü-
let – megtartva a magyarországi iskolai testnevelés tradi-
cionális értékeit – kiegészült az egészségfejlesztéssel. Ez
semmi esetre sem jelenti, jelentheti a mindennapos test-
nevelés eredményeinek feladását, inkább egy plusz peda-
gógiai és bizonyos szempontból egészségügyi hozzáadott
értékrõl beszélhetünk.

Irodalom
Hamar Pál (2001): Az alsó tagozatos tornaoktatás a

tantervi szemléletváltás tükrében. Tanító, 9. 5–6.
Hamar Pál (2003): Idõszerû tantervelméleti kérdések

a tanítók szemszögébõl. Tanító, 4. 5–6.
Nagy László tantervfelfogása és hatása. A szemelvé-

nyeket vál. és bev. Ballér Endre. A tantervelmélet forrá-
sai, 11. kötet. 1989. Országos Pedagógiai Intézet, Buda-
pest. 54.

VIII.
Lénárd András

Digitális kultúra

A digitális kultúra tantárgy a korábbi NAT-ban szereplõ
informatikát váltja föl. A névváltoztatás nagyon fontos
üzenettel bír. Az eddigi, alsó tagozaton jórészt alkalma-
zói ismereteket tanító informatikát olyan tantárgy váltja
majd fel, amely választ ad a digitalizáció összes kihívásá-

ra, kompetenciarendszere jóval összetettebb és szándé-
kaink szerint idõtálló, sokoldalúan alkalmazható tudást
alakít ki. Szakítunk a túlnyomórészt elméleti ismerete-
ket tanító, illetve néhány szoftvertermék használatát lé-
pésrõl lépésre bemagoltató tantervi keretekkel. A név-

! ! !
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választással azt is szerettük volna kifejezni, hogy a digitá-
lis kultúra az egyetemes emberi kultúra része, és nem vá-
lasztható el az élet különbözõ színtereitõl. Valljuk, hogy
az életkori sajátosságok figyelembevételével az alsó tago-
zatos gyermekek számára is elengedhetetlen, az informá-
ciós társadalom keretei között létfontosságú kompeten-
ciák kialakítására van szükség. A névváltoztatással azt is
egyértelmûvé szerettük volna tenni, hogy a digitalizáció
az élet minden területén jelen van, nem kizárólag az al-
kalmazói tudás formájában. 

Elõzmények
A 2012-es NAT bevezetése óta eltelt idõben olyan

mélyreható változások következtek be, amelyek erõtel-
jes hatást gyakoroltak a 6–10 éves tanulók életére is.
Korábban úgy tekintettek erre a korosztályra, mint akik
ráérnek még kapcsolatba kerülni a digitális eszközökkel,
alkalmazásokkal, az online kommunikáció különbözõ
formáival. Ezáltal úgy gondolták, a digitális világ veszé-
lyei sem fenyegetik még ezt a korosztályt. Az utóbbi évek
ugrásszerû változásai azonban megmutatták, hogy szem-
léletváltásra van szükség a digitalizáció terén is. Az egy-
re alacsonyabb életkorokban jelentkezõ digitális tevé-
kenységek új kompetenciákat kívánnak meg, de egyben
új lehetõségeket is adnak a tanulás, a kommunikáció, az
életvitel, a játék és szórakozás területén egyaránt. Ezek-
re a kihívásokra azonban fel kell készíteni a gyerekeket,
és ez a felkészítés, valamint a lehetõségek kiaknázása
már alsó tagozatban el kell hogy kezdõdjön. A 2020-as
NAT-hoz kapcsolódó kerettantervben igyekeztünk
megmutatni azokat a területeket, irányokat és fejleszté-
si lehetõségeket, amelyeket a digitalizáció tesz lehetõvé
az alsó tagozatos tanulók számára. Sajnálatos módon a
2012-es NAT-hoz készült kerettanterv elsõ változata
nem biztosított órakeretet az informatika tanításához az
alsó tagozaton, hanem azt integráltan gondolta megva-
lósítani. 

Tapasztalataink szerint a „mindenhol jelenlévõ informa-
tika” leginkább sehol sem volt jelen az alsó tagozaton, senki
nem gondolta úgy, hogy feladata lenne egy-egy adott
tantárgyban, például a matematikában vagy a magyar
nyelv és irodalomban az informatikai tudás elemeinek
megtanítása. Természetesen ehhez semmilyen lehetõség
nem volt adott az iskolákban. A késõbb megjelenõ korri-
gált kerettanterv már biztosított órakeretet harmadik és
negyedik osztályban az informatika tanításához, azon-
ban ennek a korrekciónak a megjelenésekor az iskolák
már elkészítették helyi tanterveiket, és igen kevés intéz-
ményben, mintegy 16%-ban rendeltek csak órakeretet
ehhez a tantárgyhoz az alsó tagozaton. 

A továbbiakban áttekintjük a digitális kultúra tan-
tárgy alsó tagozatos részének törekvéseit, szándékait és
fõ területeit. Igyekeztünk olyan korszerû, s egyben idõt-
álló tudáselemek kialakítását elõkészíteni, amelyek
minden tanuló számára segítenek kiaknázni a digita-
lizáció lehetõségeit, kompenzálandó azokat a hátrá-
nyokat, amelyeket az eltérõ anyagi háttér, szociokul-
turális közeg, illetve a tanulói sajátosságok eltérõ volta
idéztek elõ.

A digitális kultúra
tantárgy célja 

Ha egyetlen mondatban szeretnénk összefoglalni a di-
gitális kultúra tantárgy célját, azt mondhatnák, hogy fõ
célkitûzésünk az, hogy kialakítsuk a digitális világ vív-
mányai használatának, önálló megismerésének képessé-
gét, pozitív attitûdjét, a társadalom hasznos polgárává
válás minden kompetenciáját. A digitális kultúra tanítá-
sában új nézõpontként, illetve új súlypontként jelentke-
zik a tantárgyi koncentráció, amelyet az elõzõ tantervek
is fontosnak tartottak, azonban a 2020-as NAT kiemelt
feladatként kezeli. A megszerzett tudást minden esetben
alkalmazás közben, valamilyen lehetõség szerint más tu-
dásterülettel koncentráló feladat keretében bizonyíthat-
ják a tanulók. Tapasztalhattuk, hogy a tanulók rendkí-
vül szerteágazó, több forrásból származó és eltérõ rele-
vanciájú, illetve megbízhatóságú információval rendel-
keznek a digitális eszközök használatával, a digitális kom-
munikációval, valamint az információs társadalom mû-
ködésével kapcsolatban. A digitális kultúra tantárgy má-
sik fontos feladata, hogy ezen a területen egyfajta rende-
zõelvként mûködjön. 

Fejlesztési területek
és tanulási eredmények

Tekintsük át a Nemzeti alaptanterv fejlesztési köve-
telményeit abból a szempontból, hogy milyen fõ fókuszo-
kat tartalmaz az alsó tagozatos tanulók digitális kompe-
tenciáinak fejlesztésével kapcsolatban. A NAT 2020 a
tanítási-tanulási folyamat végére bekövetkezõ kívánatos
állapotot úgynevezett tanulási eredmények formájában
határozza meg. Mint a bevezetõbõl is kitûnt, a digitális
kultúra tantárgy elsõdleges feladata az információs tár-
sadalom kihívásaira történõ felkészítés. 

Informatikai eszközök használata
Az elsõ fejlesztési terület az Informatikai eszközök

használata. Ez a terület nagyban különbözik a másik há-
rom fejlesztési területtõl abban a tekintetben, hogy nem
tartozik hozzá önálló órakeret, ugyanis integráltan, a
többi fejlesztési terület témakörein belül valósul meg.
A fejlesztési ciklus végére a tanulók képesek lesznek a
digitális környezetben – természetesen az életkori sajá-
tosságainak megfelelõ – feladatok önálló megoldására.
Nem utolsósorban tapasztalatokkal rendelkeznek majd
a tekintetben, hogy mikor érdemes egy probléma meg-
oldásához digitális eszközt alkalmazni, és mikor lehet
esetlegesen célravezetõ az egyéb módon történõ prob-
lémamegoldás. Nem célunk, és nem is tüntettük fel a
tanulási eredmények között azt, hogy a tanuló ismerje a
digitális eszközök mûködését, illetve ezeket önállóan
használja. 

Tapasztalataink szerint hatékonyan tudunk olyan esz-
közökkel is problémát megoldani, amelyeknek felépíté-
sét, mûködési elvét nem ismerjük, ezek megtanulásának
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erõltetése és számonkérése nagy hibája volt az elõzõ in-
formatikatanítási gyakorlatnak. Tantervünkben meg-
elégszünk azzal, ha a gyerekek ismerik azt, hogy milyen
digitális lehetõségek állnak rendelkezésükre, egy adott
probléma megoldásához melyik eszközhöz érdemes nyúl-
ni a konkrét problémamegoldás során, és sor kerülhet az
eszköz néhány funkciójának megismerésére. Azonban
az, hogy a gyerekek milyen eszközzel, milyen feladatok-
ban találkoznak, nagyon is helyfüggõ, ezért ezeknek a
konkretizálása a helyi tantervek feladata lesz. A további-
akban természetes, hogy nem kérhetünk számon olyan
eszközzel történõ problémamegoldást, amely nem áll
rendelkezésre az adott iskolában vagy az adott környe-
zetben.

Digitális írástudás 
A következõ fejlesztési terület a Digitális írástudás,

melynél a legjelentõsebb változás az, hogy csakis olyan
dokumentumtípusok létrehozását, illetve továbbfejlesz-
tését várjuk el a gyerekektõl, amelyek az életkori sajátos-
ságainak megfelelnek, döntõen rajzos dokumentumok-
ról van szó. Nem várjuk el az alsó tagozatos gyerekektõl
példának okáért a szövegszerkesztõ alkalmazás használa-
tát, funkcióinak ismeretét. Fontosnak gondoltuk azon-
ban az infografikák, a különbözõ, gyerekek számára ér-
telmezhetõ adatokat tartalmazó grafikonok és diagra-
mok értelmezését és alkalmazását. A napi tanulási folya-
matban vagy az egyéni érdeklõdés kielégítése során az
infografika tömören, lényegre törõen és szemléletesen
tesz láthatóvá olyan összefüggéseket, amelyek az alsó ta-
gozatos tanulók számára hasznosak. A rajzos dokumen-
tumok létrehozására nem technológiai folyamatként,
hanem alkotó, tudatos tevékenységként tekintünk. Az
új Nemzeti alaptantervben ebben az alkotási folyamat-
ban lehetõség nyílik a tanulók eltérõ sajátosságainak, ér-
deklõdésének és kompetenciáinak figyelembevételére
is. Igen lényeges tantárgyközi tevékenységet tesz lehetõ-
vé az, hogy e digitális produktumok témája lehet más
tantárgyak keretein belül felmerülõ tudáselem, tartalom
is, ugyanakkor lehetõsége nyílik a tanulóknak arra, hogy
az iskolától és tantárgyaktól függetlenül, az egyéni ér-
deklõdésüknek megfelelõ dokumentumokat is el tudják
készíteni.

Problémamegoldás informatikai 
eszközökkel és módszerekkel 

A Problémamegoldás informatikai eszközökkel és mód-
szerekkel témakör tartalmazza a legtöbb újdonságot az
elõzõ NAT-verzióhoz képest. A digitális környezet az-
óta bekövetkezõ, mélyreható változásait is figyelembe
véve, a gondolkodásfejlesztés új területével ismertetjük
meg a tanulókat, az algoritmikus gondolkodás fejleszté-
se már az elõzõ NAT-ban is szerepelt, ám azóta olyan
kódolási környezetek jöttek létre, amelyek elõsegítik és
élményszerûvé teszik a kódolás folyamatát. Az életkori
jellemzõket figyelembe véve valósítják meg a gondolko-
dás fejlesztését a kódolás és robotika eszköztárával, le-
hetõséget adnak a gyerekeknek az egyéni gondolatme-

netek, elgondolások, megoldási tervek és algoritmusok
kipróbálására, valamint ezen algoritmusok megváltoz-
tatására és más algoritmusok létrehozására. Elmond-
hatjuk, hogy a virtuális és valódi robotokkal megvalósu-
ló fejlesztõi környezetek már nagyban illeszkednek a
6–10 éves tanulók életkori sajátosságaihoz. A gyerekek
által kipróbálandó algoritmusok azonnal végrehajtód-
nak, eredményük rögtön látszik, ráadásul mozgással va-
lósulnak meg, hangeffektusok is kísérhetik azokat.
Rendkívül motiváló, ha a szabad kísérletezést és az ön-
megvalósítást nagyban támogató digitális környezetben
megtervezhetik, kipróbálhatják néhány folyamat lebo-
nyolítását, tájékozódhatnak annak végkimenetelérõl,
szabadon próbálkozhatnak. A teszteléskor tapasztalt hi-
bákat kijavíthatják, az egyes paraméterek megváltozta-
tásával kísérletezhetnek. Mindezt olyan környezetben
tehetik, amely jól szimulálja a valós környezetben törté-
nõ problémamegoldást. A bevezetõben említett esély-
egyenlõség erõteljesen megvalósul ennél a fejlesztési te-
rületnél is, mivel aki kódolással, programozással szere-
tett volna foglalkozni az eddigiekben, azt leginkább fize-
tõs tanfolyam, kódolóiskola keretében tehette csak meg.
A tanulók, akiknek szülei nem tudták fedezni ezt a plusz
kiadást, kiszorultak a gondolkodásfejlesztés ezen szeg-
mensébõl. 

Információs technológiák
A negyedik fejlesztési terület az Információs technoló-

giák, mely segíti a tanulókat abban, hogy digitális kör-
nyezetbõl nyert adatokat, információkat más tantár-
gyak tanulásához, egyéni érdeklõdésük kielégítéséhez
felhasználhassák, megfelelõ minõségû és mennyiségû
információt gyûjtsenek különbözõ forrásokból. Nagyon
lényeges, hogy itt sem önmagukért való feladatokat
adunk, hanem olyan példákon keresztül mutatjuk be az
információgyûjtést, -szûrést, -rendszerezést és -fel-
használást, amelyek kapcsolatban vannak más tudáste-
rületekkel, más tantárgyak alsó tagozatos ismeretanya-
gával. Ennél a témakörnél lép be az az új, rendkívül fon-
tos fejlesztési feladat. A tanulókat meg kell ismertetni a
digitális világ veszélyeivel is. Az elõzõ nemzeti alaptan-
terveknél még nem volt lényeges ennek a témának az
alsó tagozaton történõ megjelenése, ugyanis keletkezé-
sük idõpontjában még egyáltalán nem volt jellemzõ az,
hogy 6–10 éves gyerekek részben önállóan tevékeny-
kednek a digitális térben. Napjainkban rohamosan ter-
jednek a kommunikációra alkalmas digitális eszközök,
például az okostelefon. Természetesen nem lehetünk
képesek minden tanuló számára biztonságot nyújtani
személyes jelenlétünkkel vagy valamilyen egységes sza-
bályrendszer megalkotásával. Sokszor olyan kihívások-
kal, fenyegetésekkel találkoznak, amelyrõl a pedagógu-
sok egy része nem is hallott. Éppen ezért nagyon fontos,
hogy egységes elvek alapján, koherens rendszerben, egy
adott tantárgy keretein belül alapozzuk meg azokat az
egészséges védelmi mechanizmusokat, amelyek segít-
ségével a gyerekek jelezhetik környezetüknek, ha fe-
nyegetettséget éreznek a digitális térben, illetve bizo-
nyos szabályokkal elkerülhetik azokat. Ebben a téma-
körben tanítjuk meg a digitális térbõl származó infor-
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mációk szûrését, a forráskritika alapjait. Kizárólagos
módszer nem létezik, azonban nagyon lényeges, hogy
már ennek a tantárgyak a keretében harmadik–negye-
dik osztályban is példákat mutassunk a megbízható,
vagy hamis, megtévesztõ információk felismerésének
lehetõségeire.

Témakörök az alsó 
tagozatos kerettantervben

A továbbiakban a 2020-as NAT-hoz kapcsolódó digi-
tális kultúra kerettanterv 3–4. osztályos részének téma-
köreit, s az azok tartalmi elemeit ismertetjük.

A digitális világ körülöttünk
Mint a címe is mutatja, ebben a témakörben a gyere-

kek a közvetlen környezetükbõl származó példákat lát-
hatnak arra, hogy olyan problémákat, mint például az in-
formáció keresése, szelektálása, rendezése és az informá-
ciók különbözõ formában történõ publikálása, hogyan
oldhatunk meg digitális eszközök segítségével. A tanítás
során nem elsõsorban egyéni munkában, hanem az ösz-
szeadódó tudás és a kooperáció lehetõségeit kihasználó
megoldásokban gondolkodunk ennél a témakörnél.
Megmutatjuk a gyerekeket körülvevõ digitális környezet
sajátosságait és azt, hogy milyen szabályok szem elõtt tar-
tásával tudunk hatékonyan és problémamentesen létez-
ni ebben a környezetben.

A digitális eszközök használata
Ebben a témakörben elsõsorban az attitûd formálását

tartjuk a fõ feladatunknak. Talán ez a kerettanterv eb-
ben különbözik leginkább az elõzõ tantervek felfogásá-
tól, mivel itt inkább a digitális eszközök adta lehetõsége-
ket mutatjuk be, és nem az eszközök mûködésére, felépí-
tésére koncentrálunk. Nemcsak azt tanítjuk meg, hogy
mikor alkalmazunk digitális eszközöket, hanem azt is,
hogy mikor nem. Amikor az eszközhasználat öncélúvá
válik és nem rendelkezik tényleges többlettel, nem érde-
mes ezeket az eszközöket használni. Igyekszünk olyan
példákat mutatni, amelyek a gyerekek életéhez köthetõ,
és a napi tevékenységekben is megjelenik. Nagyon fon-
tos, hogy kiindulópont a személyes tapasztalás, a csalá-
don belüli vagy az iskolai digitális környezet legyen. A di-
gitális eszközök alkalmazásánál rámutatunk arra, hogy
ezek az eszközök megkönnyítik az életünk bizonyos fo-
lyamatait, gyorsabbak, több ember számára elérhetõk,
földrajzi és idõbeli távolságokat hidalnak át, olcsóbbak
és gyorsabbak lehetnek. A kommunikációt mindenki
számára elérhetõvé teszik. Fontosnak tartjuk, hogy mind
az eszköz-, mind a szoftverhasználatot valós problémaszi-
tuációba ágyazva mutassuk be. Mivel a digitális eszközök
piaca folyamatos és dinamikus fejlõdést mutat, a késõbbi
állapotról, illetve a jelenlegi eszközkínálat sokszínûségé-
rõl sem rendelkezhetünk átfogó ismeretekkel. Ezért az
egyes eszközök speciális funkciói helyett az általános

funkciókra helyezzük a hangsúlyt. Például a mentés-
megosztás-alapbeállítások-bejelentkezés. Igen lényeges
a témakör esélyegyenlõség teremtõ szerepe is, mivel sok
tanuló szociális hátterébõl adódóan szinte kizárólag az is-
kolai környezetben kerülhet kapcsolatba digitális eszkö-
zökkel, ezért a felelõsségünk itt is óriási. Élve a differen-
ciálás adta lehetõségekkel, ezen tanulóink digitális le-
maradását kompenzálni tudjuk 

Alkotás digitális eszközökkel
Ebben a témakörben nemcsak áttekintjük a digitális

eszközökkel megoldható feladatok sorát, hanem meg is
oldunk ilyen, általában a tanulók közvetlen környeze-
tébõl vett szituációt modellezõ feladatokat. Digitális
produktumokat hozunk létre. Nem kész megoldásokat
tanítunk, és fõleg kérünk számon, hanem tág teret biz-
tosítunk a tanulói kreativitásnak, kezdeményezõkés-
zségnek. Érdemi változás az elõzõ tantervhez képest,
hogy szinte kizárólag grafikus, illetve minimális szöve-
get tartalmazó alkotásokat készítünk. Az alsó tagozat-
ban nagyon fontos, hogy a tanulók szabad, inspiráló
környezetben tevékenykedhetnek, a tévedés szabadsá-
gát megengedve. Nagyon fontos a témakör tanításánál,
hogy a létrehozott alkotások valóban elérjék funkcióju-
kat, tehát a tervezett rajzok, dokumentumok azt a sze-
repet töltsék be, amit szántunk nekik. Utána díszítsük
vele az osztálytermet, adjuk a gyerekek kezébe, hasz-
náljuk fel bátran további tevékenységeinkhez, más tan-
tárgyak tanulásához. Ezzel jó példákat adunk az öncélú
alkalmazások elkerülésére, a digitális technológia em-
beri célokat szolgáló szerepére. Új elemként jelentke-
zik, hogy a produktumok értékelésénél szakítunk azzal
a megrögzött felfogással, miszerint minden tanulónak
azonos produktumot kell létrehozni, megengedjük,
hogy egy adott funkción belül az egyéni tanulói sajátos-
ságok a digitális alkotótevékenységek során is kitelje-
sedhessenek. 

Információszerzés az e-világban
Új kifejezésként vezetjük be tantervben az e-világ szót.

Ezalatt mindazt a digitális környezetet értjük, mely a gye-
rekeket körülveszi. Nem kizárólag eszközöket, alkotáso-
kat, hanem társadalmi folyamatokat, kommunikációs
helyzeteket és normákat. Egyszóval az információs társa-
dalom, az információs társadalmi környezet egészét.
Rendkívül fontos, hogy a gyerekek olyan információfor-
rásokkal kerüljenek kapcsolatba, amelyek az adott élet-
korban már relevánsnak tekinthetõk. Például meséket,
gyermekkönyveket, animációkat tartalmazó történetek
keresésével az egyszervolt.hu oldalon, amelynek során
egy-egy mesét, dalt kell megtalálni. Nagyon fontos an-
nak a képességnek a kialakítása, amelynek segítségével a
több csatornán érkezõ információkat integrálni, ötvözni
tudjuk és a megfelelõ helyen kezeljük õket. Ebben a té-
makörben fontos szerepet kapnak a mobilkommunikáci-
ós eszközök is, amelyekre nem mint tiltott eszközökre te-
kintünk, hanem igyekszünk megmutatni azok jelentõsé-
gét. Például fejlesztõ alkalmazások futtatásával, infor-
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mációkereséssel, egyszerû videórészletek készítésével
vagy robotokkal kombinálva a komplex digitális környe-
zet részeként. A tudatosságnak a jelentõsége éppen a
mértékletes eszközhasználati szokások kialakításában
mutatkozik meg, csökkentve a céltalan, funkciótlan
használat idejét a tudatos problémamegoldásra szánt idõ
javára. Az esélyegyenlõségi szempontoknak ennél a té-
makörnél is fokozott jelentõsége van, ugyanis azoknak a
gyerekeknek is ismerniük kell a mobileszközök jelentõ-
ségét, alkalmazási területeit, akik szociális hátterük mi-
att ezekkel még semmilyen kapcsolatban nem kerültek,
és otthoni körülmények között erre nem is nyílik lehetõ-
ségük.

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen
A digitális világ nem kizárólag elõnyöket tartogat az

információs társadalom polgárai számára. A hagyomá-
nyosnak mondható, szemtõl szemben megvalósuló
kommunikációs helyzettõl eltérõ kommunikációs for-
máknál sokszor kérdésessé válhatnak a másik fél szán-
dékai, személyazonossága, valódi tulajdonságai. Sze-
mélyes adatokat illegálisan vagy akár legálisan üzleti
célra megszerezni kívánók törekvéseinek célpontjai
gyakran a gyerekek. Az életkori sajátosságok ismereté-
ben ennél a témakörnél is a közvetlen tapasztalás do-
minál. A szituációs játékokkal, rövid történetek elját-
szásával, megbeszélésével ismertetjük meg a tanulókat
ezekkel a veszélyekkel, elsõdleges választevékenység-
ként a felismerés után a környezetnek történõ jelzést
tudatosítva.

A robotika és a kódolás alapjai
Robotika és kódolás. Sokak számára elsõre ijesztõen

hangzik, hogy mindezt az alsó tagozatban kezdjük. Lát-
ni fogjuk azonban, hogy itt olyan egyszerû, s csak ké-
sõbb bonyolultabbá váló gondolkodási mûveletekrõl
van szó, amelyek elsajátítására a 3–4. osztályos gyer-
mek kognitív fejlettsége és ezért befogadóképessége
már alkalmas. Talán a legfõbb újdonsága az új Nemzeti
alaptantervnek és a hozzá készült kerettanterv digitális
kultúra részének ennek a témakörnek a hangsúlyos
megjelenése. Fõ célunk természetesen nem az ipari ro-
botika tagozatban történõ becsempészése volt, hanem
elsõsorban a gondolkodás fejlesztése. Az algoritmikus
gondolkodás szerepe felértékelõdött, jelentõsége min-
den tantárgy tanulása során bizonyított. Éppen ezért a
tudatos és tervszerû gondolkodás tanulásának kiváló
eszköze a robotika és a kódolás. A robotika rendezõ el-
ve ebben az esetben is a gyerekek életkorához szabott
digitális környezetben történõ tevékenykedtetés, mely
során egyszerû algoritmusokat alkothatunk, például
egy meserészlet eljátszása során, a hétköznapi tevé-
kenységeink elemzésével. Az egyszerû padlórobotokat
már akár elsõ osztályban is nagy sikerrel programozhat-
juk. Érdemes bemutatni azt is, hogy különbözõ tantár-
gyak területén ez hogyan mûködhet, és találkoznak a
gyerekek algoritmusokkal például matematikából, kör-

nyezetismeretbõl stb. A kódolás tanításakor törekszünk
a fokozatosság alapelvének betartása mellett az életko-
ri sajátosságok figyelembevételére is. Ez jelen esetben
leginkább az absztrakciós küszöb figyelembevételét je-
lenti. Az elvont kódolási tevékenység bevezetése elõtt
még robotok nélkül, egyszerû eszközökkel például ku-
pakokkal, termésekkel, a saját testükkel járjuk be azt az
útvonalat, amit késõbb a robotokkal fogunk. Késõbb
egyszerû, kész algoritmusokat hajtunk végre robotok-
kal. Ezeket elemezzük, majd apró módosításokat haj-
tunk végre, miután az alapvetõ kódolási eljárásokat a
gyerekek elsajátították. Olyan problémaszituációkat
teremtünk a robot környezetének játékos berendezésé-
vel, robotpályák alkotásával, terepasztalok építésével,
mesei környezet létrehozásával, ahol a robotok bizo-
nyos feladatokat hajtanak végre. Fontos része ennek a
témakörnek a folyamatok modellezése, a szimuláció,
természetesen az életkori sajátosságoknak megfelelõ-
en. A feladat olyan probléma megoldásának a szimulá-
ciója lehet, amelyekbe a gyerekek is kerülhetnek vagy
különbözõ tantárgyakban már találkoztak vele. Ilyen
szituációkat teremtenek például az algofejtörõk, ame-
lyek önmagukban nehezen megoldható feladatok,
azonban szimulációval egyszerre két célt szolgálnak:
példákat mutatnak a szimulációra, mint digitális meg-
oldásra, amellett a gondolkodás fejlesztésében betöl-
tött szerepük folytán segítik az algoritmikus gondolko-
dás kialakulását is. Az összetett és idõigényes feladatok,
a tervezõmunka és játék miatt ez a témakör óraszámá-
ban is jelentõs és kiemelt az alsó tagozaton.

Értékelési alapelveink
Az az erõteljes szándék, amely a tárgy névváltoztatá-

sa mögött meglapult, az értékelés folyamán is fokozot-
tan érvényre jut. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy
nem tények, szabályok, kész megoldások ismeretét, ta-
pasztalattal és cselekvéssel alá nem támasztott tudásele-
meket értékelünk. A tantárgyi értékelésben 3–4. osz-
tályban leginkább folyamatos szóbeli segítõ, formáló ér-
tékelést alkalmazunk. A tényszerû ismeret helyett min-
dig egy adott probléma megoldásának értékelése törté-
nik. A digitális kultúra tantárgy elsõdleges szerepe a di-
gitális környezetben megvalósuló tevékenységekhez
szükséges képességek fejlesztése. Mivel ezek a képessé-
gek mindig valamilyen cselekvés, alkotás, probléma-
megoldás folyamán jelennek meg, illetve azokhoz szük-
ségesek, az értékelés során az egyes értékelendõ kompo-
nensek sosem önmagukban, statikus állapotukban, ha-
nem tevékenység közben, folyamatukban kerülnek
megvizsgálásra.

Bízunk benne, hogy a digitális kultúra tantárgy be-
tölti azt a szerepet, amelyet fõ célkitûzéseiben megjelöl-
tünk, és olyan kedvelt tantárgyává válik az alsó tago-
zatnak, amely nagyban elõsegíti a többi tantárgy tanu-
lását is. Emellett egységes szemléletével, cselekvéscen-
trikus és az életkori sajátosságoknak megfelelõ mód-
szertani megoldásaival hozzájárul ahhoz, hogy a tanu-
lók az információs társadalom hasznos és aktív tagjává
válhassanak.
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Gyakran érzem úgy, hogy iskolai erõfeszítéseinket, melyek
önmagukban akár még sikerrel is kecsegtetnének, egy
pillanat alatt képesek vagyunk hiábavalóvá tenni. Ha-
talmas energiákat ölünk valaminek a felépítésébe, amit
aztán egy részletkérdésnek tartott, ezért épp csak rutin-
ból odavetett megoldással lerombolunk. Az én szemem-
ben ennek a tipikus példája a házi feladatok többsége.

Emlékeim szerint az olykor-olykor fellobbanó vita
minduntalan megreked a mennyiség kérdésénél: sok,
vagy kevés, kell-e egyáltalán, vagy nem? S ahogyan az
minálunk lenni szokott, két részre szakad a közvélemény,
a magukat teljesítményelvûként méltató konzervatívok-
ra, s a gyermekközpontúsággal büszkélkedõ liberálisok-
ra. Mondhatnánk persze, hogy így van ez sok minden
egyébbel, ne legyen nagyobb dráma annál, minthogy a
magyarok képtelenek közös nevezõre jutni egymással a
házi feladat ügyében. A baj csak az, hogy egy szakmai
kérdést ideológiai vitává téve még a probléma megérté-
sére, így jelentõségének, súlyának felmérésére sem ma-
rad sok esély, nemhogy a megoldására. 

Mintha az iskola, a tanulás természetes velejárójaként
könyvelnénk el, hogy a gyerekek nagy többsége finoman
szólva nem szereti a házi feladatot, s legjobb esetben is
csupán túllenni szeretne rajta. Így aztán nem csoda, ha
csak fehéren-feketén tudunk gondolkodni ebben a kér-
désben is; házi feladatra szükség van, mert teher alatt nõ a
pálma vs. tiltsuk be a házi feladatot! Még mi, szakemberek
is úgy teszünk e parttalan vitában, mintha nem tudnánk,
hogy nem önmagában azzal van a gond, ha erõfeszítésre
sarkalljuk tanítványainkat. 

Ma sem vesztette érvényét az a pedagógiai alapvetés,
hogy a kellõ megfontolás után kijelölt, önálló megoldás-
ra alkalmas és személyre szabott visszacsatolással záruló
„házi feladat” komoly pedagógiai értéket hordoz, mely-
rõl vétek volna egy tollvonással lemondani. De azzal is
tisztában kell lennünk, hogy a rendszeresen csak rutin-

ból feladott, rosszul megválasztott házi feladat a mai vi-
lágban súlyosabb veszélyforrás, mint valaha: olyan haté-
kony pusztító eszköz, mellyel alsó tagozaton könnyedén
és minden korábbinál gyorsabban tudjuk gyerekek tö-
megeibõl kiölni az érdeklõdést és a teljesítménymotivá-
ciót, akár egy életre szólóan is. Hogy miért nagyobb fele-
lõtlenség ez a mai korban, mint akár csak fél évszázada?
Egyszerûen azért, mert a 21. században már nem lehetsé-
ges emberhez méltó életet teremteni folyamatos tanulás
nélkül, egyetlen szakmára építve az egyéni boldogulást,
megélhetést.

Önálló tanulás, 
avagy mire jó a házi feladat?

Házi feladat és agresszió
Évtizedekkel ezelõtt szülõként az egyik elsõ iskolával

kapcsolatos élményem mély nyomokat hagyott bennem,
s pedagógusként még megfontoltabbá tett: egy szokásos
hétvégi házi feladat ellenõrzésekor döbbenten mered-
tem kisfiam munkafüzetére és olvasókönyvére, mert a
megoldás helyett csupán papírba vésett, dühödt firkálás
nyomait találtam. Mindezt egy alapvetõen szabályköve-
tõ és a külsõ elvárásoknak még szinte feltétel nélkül meg-
felelni akaró fiúcska tehetetlenségének lenyomataként,
aki nemrég még büszkén, érdeklõdéssel telve kezdte is-
kolás éveit.

Már pedagógiai pályám elsõ gyerekcsoportjában is
alapvetõ feladatomnak tartottam, hogy megteremtsem a
béke szigetét. A magyar–cigány együttélés terepén a vi-
lág legtermészetesebb dolgaként tekintettem a konflik-
tusokra. Soha nem engedhettem meg magamnak azt a
luxust, hogy ne törõdjek a gyerekekben lappangó feszült-

Fejér Zsolt

Sorozatunk 5. darabjához érkezve érdemes felidézni, hogy honnan is in-
dultunk: azt ígértem, hogy „olyasmikrõl lesz szó, melyek nagy részérõl rit-
kán vagy szinte sosem beszélgetünk. Nem emlékszem, hogy tanulmányaim
során bármikor is szóba került volna, hogyan teremtõdik a csend, nyuga-
lom, elmélyült tevékenykedésre alkalmas légkör egy osztályban, de tantestü-
leti értekezletek témájaként sem emlékszem ilyesmire.” Ha a béke szigetének
megteremtésétõl kezdve a különbözõ konfliktustípusokon át mindeddig
a tanítás tartalmát közvetlenül nem érintõ témákkal foglalkoztunk, akkor
felvetõdhet a kérdés, hogy nem kakukktojás-e a házi feladat?

Azt hiszem – pedagógiai
közhelyekrõl, mellékesnek
tûnõ részletekrõl (5.)
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ség csökkentésével, mert a napnál is világosabb volt,
hogy a társas kapcsolatok és a szociális készségek fejlesz-
tése bármilyen remekül kifundált szabályrendszerrel ki-
egészítve is édeskevés lesz a jó csoportlégkör megterem-
téséhez. Mi mást tehettem volna, minthogy minél érde-
kesebb tevékenységekkel bombáztam a gyerekeket, olya-
nokkal, melyek motivációs ereje erõfeszítésre sarkallta
õket. Játékaikba, alkotómunkáikba belefeledkezve egy-
részt töredékére csökkent az elkerülhetõ konfliktusok
száma, másrészt a közös élmények során megteremtõ-
dött az alapja a fennmaradó, valódi konfliktusok érdemi
kezelésének, a problémák hosszú távon is mûködõképes
megoldásának. Sok kollégám nem is tudta mire vélni,
amikor cigány gyerekeim mintegy viszonzásként – gon-
dolván: „egye ki a rák a tüdejét, aki nem hiszi, hogy mi is…”
– néma csöndben, mindenki másnál fegyelmezettebben
vonultak végig az iskola folyosóin. 

Annak idején egy ilyen összetételû csoportban nem
engedhettem meg magamnak azt a luxust, hogy ne ve-
gyem figyelembe gyerekeim fejlettségi szintjét, hogy ne
differenciáljak szükségleteik szerint, hogy megoldhatat-
lannak tûnõ feladat elé állítva magukra hagyjam õket,
mert a felhalmozódott feszültség szétrobbantotta volna
mindennapjainkat. 

Azt hiszem, tudomásul kellene vennünk, hogy ma-
napság már alig akad olyan gyerekcsoport, ahol mindezt
figyelmen kívül lehetne hagyni anélkül, hogy ugyanez a
veszély fennállna.

Lábjegyzet helyett:
„Az iskolai feszültség és agresszió mértékének növekedése

hátterében ugyanis egyértelmûen tetten érhetõ az unalom, a
motiválatlanság. Buda (2010) nagymintás vizsgálatának
egy jelentõs eredménye, hogy ha a tanulók úgy érzékelik, hogy
az iskolában érdekes dolgokat tanulnak, akkor az iskolával
kapcsolatos attitûdjeik is pozitívabbak, összességében jobb-
nak érzékelik az iskolai klímát, ez pedig szoros kapcsolatban
áll a zaklatás gyakoriságának mértékével. »Az iskolához fû-
zõdõ érzelmi viszonyulás nem a társas klímával, hanem a ta-
nulási klímával van szorosabb kapcsolatban. Az iskolához
fûzõdõ érzelmeket tehát nem annyira a kortárs közösség, in-
kább a tanuláshoz és a tanárokhoz való viszonyulás határoz-
za meg. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek azáltal fogják szeretni
az iskolát, ha érdekesnek találják a tanulást és segítõkésznek
a tanárokat.« (Buda, 2010, 158. o.) Ez egyértelmûen meg-
fogalmazza számunkra, hogy az iskolai erõszak csökkentésé-
nek hatékony módja lehet az, ha az iskolai tanítás-tanulás fo-
lyamatát tesszük érdekesebbé, ezáltal aktivizáljuk és motivál-
juk a tanulókat.”1

Házi feladat – önálló munka
Azt hiszem, a házi feladatot mint elnevezést itt volna

az ideje elvetnünk. Abból a korból maradt ránk, amikor
az iskolások többsége a tanórán kívüli feladatait otthon
végezte: negyedik óra után szépen hazaballagott, ahol
anya vagy nagyi friss, meleg étellel várta… A tanítási
órák között önállóan végzendõ tevékenységet alsó tago-

zaton, ahol a gyerekek túlnyomó része napközibe jár vagy
iskolaotthonos, célszerû volna egységesen önálló mun-
kának hívni. Mai viszonyaink között ez fejezné ki az ere-
deti pedagógiai funkció lényegét, az önálló feladatmeg-
oldásra való ösztönzést.

A házi feladat elnevezéshez ráadásul mára olyan –
rossz gyakorlatok tömegébõl táplálkozó – sztereotípiák
tapadtak, melyek pedagógus-gyerek-szülõ számára egy-
aránt megnehezítik az eredeti funkcióban rejlõ pedagó-
giai értékek felismerését, kiaknázását.

Mert vajon a házi feladatok mekkora részénél érvé-
nyesül az az alapvetõ kritérium, hogy optimális nehézsé-
gû legyen minden egyes gyerek számára? Olyan, ami se
nem túl könnyû, se nem túl nehéz, aminek igényes meg-
oldása kihívást jelent mindenkinek, de mégsem tûnik re-
ménytelennek egyetlen tanítványunk számára sem.
Ahol a megoldás közben felmerülõ akadályokat kis kül-
sõ segítséggel le lehet küzdeni, hogy mindenkinek valódi
esélye legyen a jól végzett munka örömét átélni. „A házi
feladatnak sikeresen megoldhatónak kell lennie” – fogalmaz-
za meg tömören és találóan a legfontosabb elvárást a Di-
daktika címû szakmai alapmûvünk.2 Ha ez érvényesülne,
akkor eszünkbe nem jutna hamis számháborút vívni a
sok vagy kevés ürügyén.

Mi mennyi?
Számomra döbbenetes, amikor szakemberek dobálóz-

nak akár a házi feladat, akár más iskolai tevékenység ap-
ropóján óraszámokkal, százalékokkal. Mostanság épp az
új NAT kapcsán halljuk: az óraszám 20 százaléka szaba-
don felhasználható – jelenti ki magabiztosan a jogalkotó;
kiszámoltuk, és a kerettantervi tartalom a tanórák 130%-os
lefedettségét jelenti – érkezik a válasz minderre. Épp 20%,
még csak nem is 15-20 és nem 100-130 százalék… A lai-
kus közvélemény pedig mi mást tehetne, minthogy bõ-
szen bólogat.

Mintha nem tudnánk, hogy bármilyen tananyag fel-
dolgozásának idõigénye az egyes gyerekek aktuális ké-
pesség- és motivációs szintjének, tempójának, valamit az
alkalmazni kívánt pedagógiai módszereknek a függvé-
nye, s a megcélzott teljesítményszintrõl még nem is be-
széltünk… Ezért hát, mielõtt bárki a fentiekhez hasonló
magabiztos kijelentéseket tesz, javaslom, próbálja meg
pontosan belõni csak egyetlen olyan tanítási órája idõ-
tervét, ahol valóban megjelenik a személyre szabott dif-
ferenciálás és a tanulói aktivitásra építõ módszerek al-
kalmazása. Meggyõzõdésem, hogy ez az egyik legkevésbé
pontosan meghatározható elem a tervezés során még ak-
kor is, amikor saját osztályunk jól ismert tanulóinak ké-
szül az óravázlat. Vagy lehetséges, hogy én vagyok az
egyetlen, akinek ez sok-sok gyakorlás után is csak meg-
közelítõ pontossággal sikerül? S vajon az én osztályom az
egyetlen, ahol ugyanannak a feladatnak az önálló elvég-
zéséhez az egyik gyereknek 10 percre, a másiknak akár
ennek duplájára van szüksége? Az iskolaotthon vagy a
napközis foglalkozás tanulási idejében nem ugyanezt ta-
pasztaljuk?

1 Buda Mariann–Péter-Szarka Szilvia: A kreatív klíma, Iskolakultúra
2015/9.

2 Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2003., szerkesztette: Falus
Iván.
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Önálló munka – motiváció – teljesítmény
„Az Akadémia Pedagógiai Bizottsága a tanulók megterhe-

lését elõidézõ tényezõk vizsgálatának keretében kérdõíves
módszerrel arra a kérdésre is választ keresett, hogyan készül-
nek fel a tanulók az órákra, hogyan végzik el házi feladatai-
kat. Az adatszolgáltatók általános iskolai napköziotthon-ve-
zetõk és középiskolai tanulószobán vagy diákotthonokban a
tanulmányokat segítõ pedagógusok voltak. A közölt tapasz-
talati anyagból – a pedagógusok megfigyeléseibõl, megállapí-
tásaiból – elszomorító helyzetkép bontakozik ki. Amit eddig is
sejtettünk, azt most egy széles körû vizsgálat közvetlen ta-
pasztalatai támasztják alá: a tanulók sok idõt töltenek el a
szóbeli és írásbeli feladatok megoldásával – igen kevés ered-
ménnyel.”3

A fenti megállapítás Takács Etel 1964-ben készült ta-
nulmányából való. Nézõpont kérdése, hogy mentségül
szolgál – lám-lám, már akkor, a szocialista embertípus
kovácsolásán fáradozva sem tudtunk ezzel mit kezdeni –,
vagy felelõsség terhel bennünket azért, hogy a lényeget
tekintve egy jottányit sem léptünk elõre a probléma meg-
oldásában. 

„Milyen feladatokat kapnak a tanulók? – erre a kérdésre
kerestem választ egy nagyon szûk körû, csak jelzésszerû ta-
nulsággal járó adatgyûjtéssel. … A tantárgyak és az osztá-
lyok szerint feljegyzett házi feladatokból a következõ kérdé-
sekre kaphatunk feleletet:

a) Alkalmazkodnak-e a tanárok a házi feladatok kijelölé-
sekor az adott osztály sajátos körülményeihez? Adnak-e a ta-
nulók érdeklõdéséhez, fejlettségének szintjéhez igazodó, tehát
az adott osztályhoz közvetlenül szóló feladatokat, vagy min-
den esetben a tankönyv szövegének megtanulását, feladatai-
nak megoldását adják-e fel házi munkára?

Azt találtuk, hogy az esetek túlnyomó többségében a tan-
könyv alapján kapnak a tanulók házi feladatot: 305 tan-
könyvbõl feladott leckével áll szemben 11 olyan feladat (8
írásbeli, 3 szóbeli), amelyet a tanár nem a tankönyv alapján,
hanem önállóan adott fel. (Ezekben az önálló feladatokban
sem lehet minden esetben felfedezni az osztály sajátos körül-
ményeihez való alkalmazkodás szándékát.)

Úgy látjuk tehát, hogy az otthoni munkának szinte kizáró-
lagos segédeszköze: a tankönyv. … Nem kisebb problémát
kellene tehát a tankönyveknek megoldaniuk, mint azt, hogy
szóljanak az ország valamennyi osztályának valamennyi ta-
nulójához érthetõen, sõt úgy, hogy amit mondanak, azt szíve-
sen olvassák, a feladatot, amit kitûznek, szívesen oldják meg
a tanulók.”4

Hogy a gyakorlatban, tanítóként miért nem foglalko-
zunk az önálló tanulás kérdésével jelentõségének megfe-
lelõen, annak alapvetõ oka valószínûleg szintén ugyan-
az, mint annak idején: ,,… a tanító pedagógusok ereje ki-
merül a tanítási órákon, és kevés igazi törõdés irányul arra,
ami az órákon kívül történik.”5

Mint Makó Jeruzsálemtõl
Az olyan feladatokat nem kedveljük, aminek a megol-

dását túl könnyûnek találjuk, vagy épp ellenkezõleg, re-
ménytelennek ítéljük. Pontosan tudjuk, hogy egyik sem
kecsegtet valódi sikerélménnyel. Tisztában vagyunk ve-
le, hogy a monotóniatûrés sok esetben nem haszontalan
képesség, az unalmas feladatokért mégsem rajongunk
még mi, felnõttek sem. Az olyan munkára pedig, aminek
nem sok értelmét látjuk, nehezen vesszük rá magunkat.
Miért volna hát motivált a gyerekek többsége a „házi fel-
adat” elvégzésére, ha épp így vannak ezzel õk is? 

Takács Etel oly pontosan fogalmazta meg azokat a
szempontokat, melyek iránytûként szolgálhatnának ma
is a házi feladattal kapcsolatos tartalmi kérdésekben,
hogy felesleges volna másként szavakba önteni ugyan-
azt:

„Ezért legkevésbé sem közömbös, sõt azt mondhatjuk:
sorsdöntõ jelentõségû, hogy milyen tapasztalatokat szerez a
tanuló az iskolában a feladatok elvégzésérõl. Mihez szokik
hozzá? Ahhoz-e, hogy: a) megoldható feladatokat kap, vagy
a feladatok általában meghaladják erõit, képességeit; kény-
szerítésre végzi-e feladatait, vagy szívesen, érdeklõdéssel, bel-
sõ indítékok, motívumok alapján; 

b) hozzáfog-e egyáltalán a feladatok önálló megoldásához,
vagy abban szerez jártasságot, hogy hogyan lehet az egyéni
erõfeszítés mellõzésével átvészelni az iskolai éveket?; ha vál-
lalkozik a feladatok megoldására, milyen százalékban végez
eredményes munkát, és milyen százalékban kell tapasztalnia
erõfeszítései kudarcát?; mennyi idõt és energiát vesz igénybe
a feladatok teljesítése?; valóban az életre való felkészülés je-
gyében végezheti-e otthoni munkáját, vagy a gyermek- és if-
júkor életszükségleteinek rovására?; 

c) az esetek hány százalékában kerül sor arra, hogy végzett
munkájának eredményét ténylegesen elbírálják?; ha elbírál-
ják, hitelesnek, „igazságos”-nak érzi-e az értékelést?; a szá-
mokban kifejezett tanári értékelésen kívül kap-e útmutatást
arra, hogy teljesítményében mi volt a pozitívum, és mi volt a
negatívum?; vannak-e olyan élményei, hogy az értékelés a
teljesítmény adekvát megfelelõje?; vajon tapasztalatai szerint
lépést tart-e a tanárok értékelése a gyermekek és ifjak válto-
zó, formálódó személyiségével, vagy lezárt kasztokat alkot-
nak az osztályban a „jó” és a „rossz” tanulók?6

Régóta pontosan tudjuk tehát, hogy milyen pedagógi-
ai elvek érvényesítését kellene szem elõtt tartanunk nap
mint nap, minden egyes házi feladat kijelölésekor annak
érdekében, hogy a remélt haszonnál ne legyen jóval na-
gyobb az okozott kár. Ennek ellenére, ami a módszertani
gyakorlatunkat általánosságban jellemzi e témában, azt
hiszem, oly messze van a kívánatostól, mint Makó Jeru-
zsálemtõl. Hogy miért? Nagy valószínûséggel a tanítók
többségének korunk pedagógiai kihívásai és a jelenleg
érvényes munkaidõ-szabályozás közepette még annyi
ideje és ereje sem maradhat erre, mint a 60-as években.
Mert mire is volna szükség a Takács Etel által megfogal-
mazott szempontok tervezésben való érvényesítéséhez?

3 Takács Etel: A házi feladatok didaktikai problémái. „Tanulmányok
a neveléstudomány körébõl, 1964.” Akadémiai Kiadó, Bp. 1965.
266. old.

4 Takács Etel: A házi feladatok didaktikai problémái. „Tanulmányok
a neveléstudomány körébõl, 1964.” Akadémiai Kiadó, Bp. 1965.
268. old.

5 Kiss Árpád: A gazdaságos és eredményes tanulás képességének ki-
alakítása, Pedagógiai Szemle, 1963. 12. sz.1081. old.

6 Takács Etel: A házi feladatok didaktikai problémái. „Tanulmányok
a neveléstudomány körébõl, 1964.” Akadémiai Kiadó, Bp. 1965.
275. old.
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Minimum arra, hogy a tanító legkésõbb aznapi utolsó
tanórája végeztével nyugodtan leülhessen összegezni
délelõtti tanórái tapasztalatait: az egyes gyerekeknek
mennyire sikerült megértenie az osztállyal közösen fel-
dolgozott tananyagrészt. Ennek alapján lehetne/kellene
differenciáltan, az egyéni szükségletek figyelembevételé-
vel kijelölni az önálló munkára alkalmas feladatokat. 

Rendkívül összetett pedagógiai feladvány ez, melynek
megvalósítását az érvényben lévõ szabályozók cseppet
sem ösztönzik, s a napi szintû differenciált tervezést ér-
demben segítõ feladatbank pedig a mai napig nem áll a
tanítók rendelkezésére. A 21. század kihívásai közepette
különösen érthetetlen mindkettõ: 1. ma már nehezen
cáfolható, hogy egy felelõs, elsõsorban szakmai szempon-
tokat figyelembe vevõ oktatásirányításnak a személyre
szabott pedagógiai munkát kellene minden lehetséges
eszközzel támogatnia; 2. 1996 óta digitális tartalomfej-
lesztésre nagyon sok milliárdot költöttek az egymást vál-
tó kormányzatok, a differenciált tanulásszervezés és az
egyéni képességfejlesztés mindennapos gyakorlati meg-
valósítását érdemben szolgáló feladatbankot mégsem si-
került létrehozni az elmúlt negyedszázadban.

Lábjegyzet helyett:
E sorokat a nyakunkba szakadt távoktatás közepette

fogalmazom. Akkor, amikor égetõ szükségünk volna jól
használható, minõségi, online elérhetõ tartalmakra. S
döbbenten tapasztalom, hogy meztelen a király: a két
legnagyobb, több milliárdért „fejlesztett” tétel, a Sulinet
és az NKP – különbözõ kormányzataink munkájának
gyümölcse – alsós anyagai legfeljebb véletlenszerûen,
csak kivételként rejtenek a pedagógiai tartalom szem-
pontjából értékes, használható feladatokat… Bizonyára
mindenki habitusa szerint reagál egy ilyen súlyos felisme-
résre. 

Bennem elsõ felháborodásomat követõen, mintegy
levezetésként csak egy kérdés fogalmazódik meg: nem az
volna például valódi segítség, ha a részképességek fej-
lesztésére csak az utóbbi fél évszázadban pedagógusok és
gyógypedagógusok által kidolgozott kiváló feladatsoro-
kat – melyek nyomtatott példányaihoz az átlag pedagó-
gusfizetéshez képest csak nagyon borsos áron lehet hoz-
zájutni – 21. századi platformon szabadon hozzáférhetõ-
vé tettük volna minden tanító számára? Mondjuk úgy,
hogy a feladatbankból bárki egyszerûen és gyorsan össze-
állíthassa bármely tanítványának egyéni képességfejlesz-
tését valóban szolgáló feladatlapját.

Ez esetben persze a rendelkezésre álló források na-
gyobbik része az innovatív pedagógusok munkájának va-
lódi megbecsülését, és nem valami egészen mást szolgált
volna…

Mit tehetünk mégis?
• Ha nem marad elég idõnk, energiánk tartalom alap-

ján differenciált házi feladat összeállítására, akkor leg-
alább a mennyiség szempontjából differenciálunk. 

• Amikor csak lehetséges, választható feladatokkal
biztosítjuk az öndifferenciálás lehetõségét. Hogy ezt mi-
lyen módon valósítjuk meg, annak eldöntésekor szem
elõtt tartjuk a várható szülõi támogatás mértékét és mi-
nõségét. 

• Egy olyan közegben, ahol a tanulás jellemzõen fon-
tos érték és elvárás a szülõk részérõl, tökéletes megoldás
például, ha minden feladatot „szorgalmi” ajánlatként
adunk. Ezzel egyfelõl valódi partnernek tekintjük a szü-
lõket saját gyermekük valós szükségleteinek megítélésé-
ben, ráadásul elejét vehetjük a minden osztályban rend-
szeresen felmerülõ sok vs. kevés vitának.

• A taneszközök feladatainak kijelölése elõtt végig-
gondoljuk, hogy nem helyettesíthetõ-e valamelyik olyas-
mivel, ami nagyobb motivációs erõt hordozhat. (Ha csak
ritkán is, de rendszeresen számíthatnak a gyerekek ilyes-
mire, már az is nagy elõrelépés.)

• Az iskolai önálló munka – tanulási idõ – megszerve-
zésénél nem az olykor évtizedekre visszanyúló, iskolai
szinten bebetonozott szokásokat, hanem a csoport való-
di szükségleteit vesszük figyelembe.

• Miként a gyerekekkel szemben nem fogalmazunk
meg teljesíthetetlen elvárásokat, magunkat sem állítjuk
olyanok elé, melyek sikeres megoldásával legfeljebb ál-
tathatjuk magunkat. Minden egyes gyerek „leckéjének”
minõségi ellenõrzése és javítása a szervezett tanulási idõ
keretein belül – bármennyire népszerû is – nemcsak tel-
jesíthetetlen, de értelmetlen elvárás.

• Például az 1–2. évfolyamon, ahol az olvasásgyakorlás
és a személyes, egyéni segítség rendszeres biztosítása
kulcskérdés a késõbbi boldogulás szempontjából, haszon-
talan célkitûzés mindennap minden gyerek munkájának
minõségi ellenõrzését és javítását várni a foglalkozást irá-
nyító pedagógustól. Ha ezt teszi, nem marad ideje sem ar-
ra, hogy egy-egy gyerekkel olvasást gyakoroljon, sem arra,
hogy a hibák jelzésén túl a feladatok sikeres megoldásá-
hoz is valódi, személyre szóló segítséget nyújtson. 

– Ehelyett mûködõképes megoldás lehet, ha készítünk
egy állandó beosztást, melybõl a gyerekek és a szülõk is
pontosan tudják, hogy mely napokon kikkel ülünk le ol-
vasni, s kiknek a „leckéjét” ellenõrizzük minõségileg is.
Ha hetente csak egyszer is, de így mindenkinek tudjuk
biztosítani a minõségi idõt, ami sokkal több a semminél.

• Az iskolai szervezett önálló munka keretein belül
megtanítunk minden gyereket: a kérdések, a feladatok
megoldását akadályozó problémáik megfogalmazására; a
másokról való másolás értelmetlenségére; „rólam má-
sol!” – arra, hogy árulkodás helyett hogyan tudnak egy-
másnak valódi segítséget nyújtani a megoldás átadása
nélkül; tekintettel lenni a többiekre – csöndben és értel-
mesen elfoglalni magukat, ha már elkészültek a felada-
tukkal.

• A természetes emberi kifejezés eszközeivel adjuk je-
lét õszinte elismerésünknek minden gyermeki erõfeszí-
tés, egyéni teljesítmény értékeléseként. Hátha rájövünk,
hogy se piros pontokra, se matricákra nincs szükség a
belsõ motiváció, az igényesség kialakítása felé vezetõ
úton.

* * *

Takács Etel tanulmánya a házi feladat témájában oly
kiváló, a mai kor tanítói számára is ajánlott szakirodalmi
mû, melyet érdemes teljes egészében megismerni, ezért
elérhetõvé tettük honlapunkon: Könyvtár › Gyakorlat,
módszertan › Módszertanról általában › A házi feladatok
didaktikai problémái
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Felhasznált irodalom
Takács Etel: A házi feladatok didaktikai problémái. „Ta-

nulmányok a neveléstudomány körébõl, 1964.” Akadémiai
Kiadó, Bp. 1965.

Kiss Árpád: A gazdaságos és eredményes tanulás képessé-
gének kialakítása, Pedagógiai Szemle, 1963. 12. sz.

Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2003., szerkesz-
tette: Falus Iván.

Buda Mariann–Péter-Szarka Szilvia: A kreatív klíma, Is-
kolakultúra 2015/9.

* * *

! Üzenet a karanténból. A digitálisból
• „Most sem tudom honnan kell kinézni a házit mar megint

belepni valahova az elsõs gyereknek sem tudom elküldeni a
kepeket nem beszelve az ötödikesrõl folyton valamit letölteni
elküldeni belefáradtam nem fog érdekelni tobbet ismételjen
osztályt senki ne irjon ne hívjon mert nem érdekel az egesz ok-
tatás rendszer jobb lenne elkapni a vírust es meghalni mint
hogy tovább kínlódni meg a sok ideg…”

• A digitális õrület borít be mindent, még a korosz-
tályok egymástól nagyon különbözõ szükségleteit sem
mérlegelve. Ez alól pedig nehéz kibányászni a lényeget.
Sokféle megoldása lehet ennek a rendkívüli helyzetnek.
Erõltethetjük ugyanazt online, amit a hagyományos tan-
órákon megszoktunk, görcsölhetünk az informatikai
megoldásokon újfent, vagy…

Olyasmit csinálunk, amire most valóban szüksége van
a gyerekeknek.

Ehhez képest nem sokadrangú kérdés, hogy Kréta,
Teams vagy éppen Classroom? Mégis, mintha errõl szólt
volna az elmúlt idõszak.

• Nem csoda, hogy mindenki pánikszerûen kapko-
dott péntekrõl hétfõre virradóra, mert ugye: „hétfõtõl át-
állunk a digitális oktatásra.” Ahelyett, hogy adtunk volna
minden tantestületnek legalább egy hetet, hogy végig-
gondolja a legfontosabb szakmai kérdéseket ebben az új
helyzetben, s kidolgozza a megfelelõ, szakmai szempont-
ból, a saját gyerekei szempontjából értelmes, értékte-
remtõ megoldásokat. 

• Még nem késõ, az elsõ pánik után ideje megállni és
elkezdeni gondolkodni. A gyerekekrõl…

Én például elõvettem az osztályban készült fényképe-
ket, s nézegetni kezdtem õket…

! Szia...

Ezt a képet én készítettem rólad.
Ha van kedved hozzá, válaszolhatsz a
lenti kérdésekre. Ha nincs kedved, ak-
kor csak tedd el és õrizd meg! Szép em-
lék lesz, ha már felnõtt leszel.

Üdvözlettel,

Adj címet a képnek!

Emlékszel, mikor és hol készült a kép? 
Õsszel a tornateremben. Télen az osztályban. Nyáron,

amikor elõször találkoztunk a másik épületben.
Másold le a helyes választ írott betûkkel!

Mi járhatott a fejedben? 
Fogalmazz meg róla egy mondatot!

! 1. Kiket ismersz fel a ké-
pen? Folytasd a megkez-
dett felsorolást! Ügyelj
a nagy kezdõbetûre!
Vera, Zs…

2. Ki mit csinál?
Egészítsd ki a megkezdett mondatot! A következõ

szavak közül választhatsz:
ül, ugrik, visz, iszik, beszélget

Zoli az anyukája ölében…
Marcsi az apukája nyakába…
Ági poharat
Zsanna … és … az anyukájával

Nem felejtetted el kitenni a mondatvégi írásjelet?

3. Írhatsz hasonló mondatokat a képrõl.

Marci anyukája …

! Keresd meg magadat a ké-
pen! Kik között ülsz?

Ki ül Lacitól eggyel balra?

Ki ül Lacitól eggyel jobbra?

Ki ül Julitól 5-tel balra?

Ki ül Julitól 7-tel jobbra?

Danitól jobbra ki az 5.?

Danitól balra ki a 2.?

Hány lány van a képen?

Hány fiú van a képen?

Az osztályból hányan vagytok a képen összesen?

Hányan hiányoznak a képrõl, ha 24 fõs az osztály?

Fel tudod sorolni, hogy az osztálytársaid közül kiket nem
látsz a képen?

A fénykép helye
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Egyik korábbi írásomban már beszéltem arról, hogy a szá-
molás csak akkor formális, mechanikus ismeret, ha an-
nak tartjuk és akként tanítjuk (Számolás vagy gondolko-
dás? Tanító, 2019. 9–10. 14. p.). Egy gyakorlatból hozott
példával szemléltettem, hogy a legegyszerûbb számolási
feladat is lehet probléma, és tartalmazhatja a probléma-
megoldás minden fázisát, ha a gyermeknek nem meg-
adott megoldási sémát kell alkalmaznia. 

Azt, hogy egy feladat probléma-e vagy sem, ugyanis
nem külsõ jelek döntik el, hanem az a viszony, amely a
feladat és a megoldó személy között fennáll. Így tehát a
„legegyszerûbb feladat” minõsítés jellegzetes felnõtt
megítélés például az idézett 7+8 esetében, ám az 1. osz-
tályos tanuló számára valódi problémahelyzetet teremt-
hetünk megoldatásával. Azt, hogy a számolás probléma
lehet, mutatja, hogy ugyanannak a feladatnak a megol-
dására más-más gondolatmenetet alkalmaz ugyanaz a
gyerek. Óvodás (!) kisfiú nagyon szeret számolni. Kér-
dezz! – mondja, és lelkesen dolgozik. Egyik feladat a
26+5 volt. Így számolt: Kiveszem a 6-ot és beteszem az 5-
öt, az 25. Akkor beteszek még 5-öt, az 30. És beteszek még 1-
et, az 31. Nyolc-tíz nap múlva a következõ volt a gondo-
latmenete: 26 meg 5, az 27 meg 4, az 28 meg 3, az 29 meg
2, az 30+1, az 31. Látható, hogy a kisfiú teljesen eltérõ
gondolatmenetet munkált ki azonos feladatra.

Ebben az írásomban arra mutatok be példákat, hogy
milyen megoldásváltozatok segítik a tanuló gondolko-
dásfejlesztését a sokak által száraznak tartott írásbeli mû-
veletek tanulásában.

Egy évekkel ezelõtt végzett tanítási kísérletben két tan-
tervi témán keresztül hasonlítottam össze tanítási-tanu-
lási eljárásokat az eredményesség és az úgynevezett tanu-
lási-megismerõ motívumok fejlõdése szempontjából. A
vizsgált négyféle eljárás közül e pillanatban a következõ
kettõ érdekel bennünket. Az egyik az volt, amit „hagyo-
mányos” tanításnak nevezünk, azaz a tanító direkt mó-
don tanít, elmagyarázza, bemutatja a megoldást. A tanu-
lók ennek mintájára végzik a gyakorlást. A másik osztály-
ban a vizsgálat idejére az úgynevezett intenzív-variációs
tanulást alkalmaztuk, amelyben a tanulás mint feladat-
és problémamegoldás jelenik meg, s így egyéni megoldási
módok kialakítására van lehetõség. Az egyéni megoldá-
sok kollektív megbeszélése a tanulótársak további gondo-
latmeneteinek megismerését teszi lehetõvé, s ez fejleszti a
gondolkodás plaszticitását, rugalmasságát. (Felvethetõ
persze, hogy ha a gondolkodás nem rugalmas, hanem ez-
zel ellentétben merev, vajon beszélhetünk-e egyáltalán
gondolkodásról. Errõl lásd bõvebben Lénárd Ferenc A
problémamegoldó gondolkodás c. könyvét.)

A vizsgálatban az elõ- és utómérésben szerepelt töb-
bek között az alábbi feladat. Látható, hogy a hat írásbeli
szorzás eredménye, a szorzat egyenlõ és explicit módon
adott volt.

A tanulók feladata a fenti hat szorzással nem számolá-
si feladat volt, hanem az, hogy ítéljék meg a megoldáso-
kat: melyeket találják jónak, s melyeket nem. A két vizs-
gálati tanulási eljárásban a tanulók válasza jellegzetes el-
térést mutatott.

Az elsõ, „hagyományos” tanítási szituációban a tanu-
lók válaszai fõleg az eredményre irányultak: „Mindegyik
szorzás eredménye ugyanaz”. „Mindegyik munka jó, mert
ugyanazt az eredményt kapták.” Ha nem az eredményre,
hanem a gondolatmenetre irányultak a válaszok, azok
általában kedvezõtlenek voltak: „Jók a szorzások, de na-
gyon bonyolultak”. „Ugyanaz az eredmény, de nem értem.”
„Nem értem a negyedik megoldást.” „Nem tudom, hogyan
kapott helyes eredményt az, aki az ötödik példát oldotta meg.”
A válaszok további típusa volt, hogy a tanuló nem tudott
különbséget tenni a gondolatmenetek között: „Mind-
egyik szorzás egyenlõ, mind a hat tanuló jól gondolkodott”.
Ebben a csoportban csak egyetlen tanuló akadt, aki a
gondolatmenetek közötti különbséget érdemben felis-
merte: „A hat szorzás közül kettõt gyorsan lehetett megolda-
ni”. Különösen érdekes az, hogy az eltérõ gondolatmene-
tek megítélése kedvezõtlenebb lett a tanítás hatására: „a
,helyes” megoldás megtanulása rontotta az elõmérésben
tapasztalt rugalmasabb megítélést.

A másik vizsgálati szituációban részt vevõ tanulók ki-
induló szintje hasonló volt az elõzõekben bemutatott
csoportéhoz. Merõben más arculatot mutattak azonban
a kísérlet hatására az utómérésben. Elõször is, csak ered-
ményre irányuló válasz alig volt, a figyelem a gondolat-
menetek értékelésére irányult: „Mindegyik szorzás helyes
eredményt kapott, de különbözõ módon. Például a harmadik
szorzásban nem kell szorozni 0-val”. „Mindegyik szorzás he-
lyes, de különböznek egymástól. Legrövidebb a megoldása a
negyedik és az ötödik példának.” „Az elsõ három szorzásnak

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (34.)
Gondolkodási variációk
a számolástanulásban
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is helyes az eredménye, de a megoldása nehézkes.” (sic!) „Jók
az eredmények, de az elsõ három példában nem egyszerûsí-
tettek az 1-gyel és a 0-val.”

A számszerûsített adatok azt mutatták, hogy a „ha-
gyományos” tanításban a tanulók sokkal kisebb mérték-
ben figyeltek az adott feladat aritmetikai sajátosságaira:
akkor is a betanult gondolatmenetet alkalmazták, ha az
célszerûtlen volt. Az intenzív-variációs tanulásban a ta-
nulók sokkal nagyobb hányada rugalmasan alkalmazko-
dott a feladathoz, s annak megfelelõ eljárást alkalmazott.
A készség és a rutin közötti különbség e ponton jól tetten
érhetõ. Az elõbbit automatizmusok útján alakítjuk ki, az
utóbbit problémahelyzetbõl kiindulva a megoldásválto-
zatok összegyûjtésével, majd variált gyakorlásával.

A készség és a rutin elsõ pillanatra nem feltétlenül kü-
lönböztethetõ meg. Ha például adott szorzási feladatban
nem szerepelne az 1-es és a 0, a kétféleképpen fejlesztett
tanulócsoport azonos eredményt mutathatna, hiszen –
helyes számolás esetén – egyenlõ eredményt kellene kap-
niuk. Ahhoz, hogy megtudjuk, készség- vagy rutinszin-
ten számolnak a tanulók, azaz egy algoritmust tanultak
be, vagy a gondolkodás bevonásával oldották meg a fel-
adatot, oly módon kell a feladat feltételeit módosíta-
nunk, hogy érdemi megoldásváltozatok kidolgozására
nyíljék lehetõség. A feltételmódosítás esetén a készség-
szinten számolók változatlanul a megtanult módot alkal-
mazzák, a rutinosan számolók pedig alkalmazkodnak a
megváltoztatott feltételekhez.

A feladat aritmetikai sajátosságaihoz alkalmazkodás
egyik igen szép példája az alábbi megoldás, amelyet kísér-
leti tanításaink során találtunk. S. J. 3. osztályos tanuló
ezt a megoldást adta egy probléma kapcsán:

A gondolatmenet olyannyira eltér mindenféle „taní-
tott” megoldástól, hogy maga a tanító sem látta át azon-
nal. Azonban a tanulók, akiket szerencsére nem korláto-
zott semmiféle tantárgy-pedagógiai ismeret, megmagya-
rázták a megoldást, amelybõl kiderült, hogy a tanuló
mind a szorzás lényegével, mind a helyi érték fogalmával
teljesen tisztában van. Az ilyen megoldások azonban
csak akkor merülnek föl a tanulókban, ha nem tanítjuk
meg ezt megelõzõen a „kincstári” gondolatmenetet és
nem ragaszkodunk annak alkalmazásához, hanem teret
adunk az egyéni gondolatmeneteknek, és azokat elisme-
rõn értékeljük. Ez a tanítási attitûd a száraznak, unal-
masnak tartott számolástanulást a gondolkodásfejlesztés
gazdag, színes területévé változtatja.

Józsa Tímea

Összegyûjtöttük, elkészítettük,
játsszuk

Mi, tanítók abban a szerencsés helyzetben vagyunk, mi-
vel a gyerekeknek az osztályunkban minden tantárgyat
magunk tanítunk, hogy komplex módon tekinthettünk
az oktatásra, így a tantárgyi koncentrációs lehetõségeket
maximálisan beépíthetjük bármely tanóránkba. A pro-
jektoktatás adta lehetõségek tárháza pedig számunkra
kimeríthetetlen. Írásomban megosztok egy olyan progra-
mot, projektet, amelynek középpontjában a fenntartha-
tó fejlõdés áll. A folyamat egészében találunk elõzetes
gyûjtõmunkát, kutatómunkát, amelynek köszönhetõen
fejleszthetjük a tanulók tájékozódási, olvasási és írás-
készségeit. Megragadhatjuk a lehetõséget a környezettu-
datos magatartás kialakítására. Mindezek mellett a kéz-
mûves tevékenység során elõsegíthetjük a kézügyesség-,
finommotorika-fejlesztést, lehetõséget kínálva a kreati-

vitás kibontakoztatására. Végül a produktum által a stra-
tégiai, matematikai, logikus gondolkodási képességek
kerülnek fókuszba. A projekt ideje alatt a közösségi ma-
gatartás, a társaknak való segítségnyújtás és az együtt-
mûködés is nagymértékben fejlõdik, miközben a tanulók
nagyon jó hangulatban dolgoznak.

A fenntarthatóság értékrendjének, valamint a kör-
nyezetbarát attitûdök kialakításának a minõségi élet
megõrzése szempontjából hatalmas szerepe van mai vilá-
gunkban, így az oktatás területén is. A környezettudatos
magatartás kialakítását, valamint a hozzá tartozó kom-
petenciák megerõsítését fontos feladatomnak tartom az
alsó tagozatos nevelés és oktatás folyamatában. Ezért
több olyan akcióban is részt veszünk osztályommal,
amely a fenntartható fejlõdést támogatja. Ezek közül

! ! !
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egyik az Európai Hulladékcsökkentési Hét, amely egy
minden év novemberében megrendezésre kerülõ, 2009-
ben útjára indult kezdeményezés. A mozgalom a fenn-
tartható fejlõdés jegyében hívja fel a figyelmet a hulla-
dékkeletkezés megelõzésének, a keletkezett mennyiség
csökkentésének, a termékek újrahasználatának és az
anyagok újrahasznosításának fontosságára. Az intéz-
mény, ahol tanítok, hosszú évek óta csatlakozik ehhez az
eseményhez a pécsi Zöld Egyetemmel közös akció- és
programsorozatának keretében. 

Az idei évben célunk az volt, hogy csökkentsük és elõz-
zük meg a hulladékok keletkezését. Az újrahasználat
vagy az újjászületés által tovább megmaradhatnak a már
kidobásra szánt holmik a környezetünkben. Azon gon-
dolkodtam, hogyan hasznosíthatnánk a már feleslegessé
vált anyagokat hosszú távon. Nem csak használati tár-
gyakat, mint például egy konzervdobozból készíthetõ ce-
ruzatartót, hanem akár egy kétszemélyes társasjátékot is
készíthetnénk. Miért pont társasjátékot? Miért pont két-
személyeset? Egy korábbi publikációmban megosztottam
azokat a kétszemélyes táblajátékokat, melyeket mate-
matika tanóráimon és tehetséggondozó foglalkozásai-
mon is használok. 

Egy filmet néztem a családommal, amelyben láttam
egy hazánkban kevésbé ismert, ám sok helyen igen nép-
szerû játékot. Utánanéztem a leírásának, majd eltervez-
tem, hogy megtanítom tanítványaimnak a játék mene-
tét. Továbbgondoltam a dolgot. Elkészíthetnénk akár
mi is a játéktáblát kidobásra szánt papír- és mûanyaghul-
ladék alapanyagokból, és a piros-kék korongokat is fel-
használhatnánk a játékhoz.

Kértem az osztályomba járó gyerekeket, hogy gyûjtsék
össze otthon a tojástartókat, valamint az elhasznált ká-
vékapszulákat, mert a Mankala kétszemélyes társasjáté-
kot fogjuk megalkotni. A játékról ekkor csak annyit
mondtam nekik, hogy kétszemélyes, mi fogjuk a játék-
táblát elkészíteni, és használni fogjuk a korongokat. Na-
gyon lelkesen hordták a kért hozzávalókat, kérdezget-
ték, majd számolták, egy játékhoz hány darab üres tojás-
tartót és hány darab üres kapszulát fogunk használni. Ki-
jelöltem egy négyfõs csoportot, amelynek tagjai kutató-
munkába lendültek, és a termünkben található számító-
gépnél kerestek a Mankala társasjátékról ismereteket. A
többiek addig kiürítették a kávékapszulákat. 

Mielõtt leírom, hogyan készítettük a játékot, valamint
hogy hogyan játsszuk, közlöm a tanulók által összesze-
dett információkat.

Az õsi Mankala játékot a világ legrégibb kétszemélyes
stratégiai és logikai társasjátékának is nevezik. A man-
cala szó az arab „naqala” szóból származik, amelynek je-
lentése: mozogni. Azaz a golyók, magok, kavicsok a játék
egészében folyamatos mozgásban vannak. Nincs
Mankala nevû hagyományos játék, a Mankala egy játék-
típust jelöl. Vetõjáték.

Kiegészítem egy rövid történeti összefoglalóval és a
készségek, képességek fejlesztési lehetõségeivel a tanu-
lók által gyûjtött ismereteket.

A Mankala egy vetõjáték. Ezeket a típusú játékokat
meghatározott számú sorban, meghatározott számú
lyukkal, meghatározott számú mag, kavics, golyó egyen-
ként, egymás után történõ osztásával meghatározott
irányba játsszák. A vetés során, a táblán körbe haladva,

minden lyukba elhelyeznek a játékosok egy-egy magot,
golyót, kavicsot vagy korongot. Azért is hívják ezt vetés-
nek, mert minden lyukba pontosan egy dolog kerül, ami
a vetés folyamatára hasonlít. 

A Mankalának több tucat változatát játsszák Afriká-
ban, Ázsia egyes részein, a Nyugat-Indiai szigeteken és
Dél-Amerikában is. A legnagyobb népszerûségre Afri-
kában tett szert, hiszen a földrész szinte valamennyi tér-
ségében játsszák. Itt jelentõsége nem ritkán túlmutat egy
egyszerû táblajátékon, kiemelkedõ szerepet kap rítusok,
ceremóniák, ünnepek, temetések, esküvõk alkalmával
is. A Mankala mára az Egyesült Államokba és Nyugat-
Európa több országába is eljutott, és rövid idõn belül
Kalaha néven vált népszerûvé. 

Az elmúlt évtizedekben számos tanulmány, kiadvány
született, amelyek e táblajáték mûvészettörténeti, nép-
rajzi fontosságát vizsgálják. Kivívta a stratégiai táblajáté-
kok sorában betöltött elõkelõ helyet is, hisz minden kul-
túrtörténeti jelentõsége mellett szórakoztató, izgalmas
és változatos elfoglaltság. Ma már online változata is
játszható.

A játék segítségével fejleszthetjük a gyerekek mate-
matikai, problémamegoldó és logikai készségét, valamint
az intellektuális képességeket. A Mankala a játékosokat
nem csak arra készteti, hogy számoljanak, hanem hogy
gondolkodjanak, stratégiát állítsanak fel a további lépé-
sek sikerének érdekében. 

Általában kétszer hat lyukból és 1-1 gyûjtõrekeszbõl
áll a játéktábla, melyen két játékos fejenként 36 korong-
gal játszik. Én egy olyan játéktáblát terveztem, amelyen
két sorban 4-4 lyuk van, valamint a tábla végén 1-1 gyûj-
tõrekesz. Ezen kívül 4×4, azaz 16 korong mindkét játé-
kosnak.

Párban dolgoztak a gyerekek. Elõször a játéktábla
alapját készítették el. A tojástartót ollóval kettévágták.
A tojásrekeszek nélküli, sima oldalát beborították – egy
korábbi kézmûveskedésbõl megmaradt – öntapadós fó-
liadarabokkal. Következtek a kitisztított kávékapszulák. 

Segítségemmel ragasztópisztollyal rögzítettük a tartó-
hoz a kapszulákat úgy, hogy a gyûjtõrekeszként haszná-
landó tégelyeket a tojástartó peremére tettük, a 4-4 to-
vábbi rekeszt a tartó belsejébe egymással szembe. Ezután
két színnel, pirossal és kékkel megfestettük a kapszulák
peremét a játékosok „térfelének” megfelelõen. A festé-
kek szintén egy korábbi barkácsolásból maradtak meg. 
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A játéktáblák elkészültek. A tanulók izgatottan vár-
ták, hogyan fogunk ezzel játszani, hol kellenek majd a
korongok. Ismertettem velük a játék menetét. Leírom
azt a játékszabályt, amelyet magam alakítottam ki. Mi
így játszunk.

Játékszabály
Kezdés: Mindkét játékos a hozzá közel esõ négy lyuk-

ból játszik, ezeket kék és piros színnel jelöljük. Ezért a já-
tékosok megegyeznek, kié lesz a kék, kié a piros oldal,
melyen minden lyukba 4-4 korongot tesznek. (Itt nem a
korong, hanem az oldal színe különbözteti meg a játéko-
sok területét.) A jobb kezük felé esõ gyûjtõrekesz ugyan-
olyan színnel megkülönböztetett, mint a saját oldalukon
lévõ lyukak. Ezekbe a játék kezdésénél nem osztunk ko-
rongot. A játékosok a Kõ, papír, olló kiszámolóval el-
döntik, hogy ki kezdi a játékot.

Osztás vagy vetés: A kezdõ játékos tetszés szerint ki-
választ egy lyukat a saját oldalán, ahonnan az összes ko-
rongot kiszedi. Ezután az óramutató járásával ellentétes
irányban minden lyukba és a saját gyûjtõrekeszébe is el-
helyez egyet-egyet. Ha elfogynak a korongok a kezébõl, a
másik játékos következik, kivéve, ha éppen a gyûjtõre-
kesznél fogynak el a korongok. Ebben az esetben újabb
lyukat választ a saját oldalán tetszés szerint, ahonnan
folytatja az osztást.

Így játsszák felváltva a játékot, bármelyik saját olda-
lon lévõ lyukból kezdve az osztást mindaddig, ameddig
el nem érik a játék célját, vagyis azt, hogy valamelyik já-
tékosnál az összes saját oldalán lévõ lyuk üres lesz. Ek-
kor ez a játékos elveszi az ellenfele összes rekeszébõl a
korongjait a gyûjtõrekeszt kivéve, és a saját gyûjtõreke-
szébe teszi. 

Ezután összeszámolják mindketten a saját gyûjtõreke-
szükben lévõ korongokat. Az a játékos nyer, akinek több
korongja van.

Rablás: Ha egy játékosnak a korongja olyan lyuknál
fogy el, ahol a következõ jobbra lévõ lyuk üres, az ezzel az
üres lyukkal szemben lévõ oldalon található lyukból a
korongokat elrabolhatja, és folytathatja az osztást a já-
tékszabály szerint.

Egy hétig gyûjtögettük a Mankala játék elkészítéséhez
a hozzávaló alapanyagokat. Az elõkészületek, valamint a

játékról az információgyûjtés egy tanórát vett igénybe.
Két tanórán át készítettük a játéktáblákat, további két
tanórán elsajátították a tanulók a játékot, és boldogan
játszottak.

A Mankala játék alkalmazása
matematikaórán

Oktatási cél: figyelemkoncentráció és kezdeménye-
zõkészség erõsítése, analitikus és algoritmikus gondolko-
dás, számolási készség mélyítése, stratégiai, következte-
tõ, kritikai, logikus és problémamegoldó gondolkodás
építése.

Fejlesztendõ készségek, képességek: szabálymegér-
tõ és szabálykövetõ képesség fejlesztése, algoritmusos,
problémamegoldó, logikus, kritikai, deduktív, divergens
gondolkodás fejlesztése, együttmûködési készség fejlesz-
tése, számolási készség, matematikai gondolkodás, tájé-
kozódás fejlesztése.

Kitaláltam a játékhoz feladatokat is, amelyekkel fej-
leszthetjük a fejszámolást, valamint a számolási rutint.
Már a kezdésnél gyakorolják a tanulók az osztás mûvele-
tét, hiszen a 16 korongot négy lyukba egyenlõ részre kell
osztaniuk. Le is ellenõrizhetik az osztás helyességét szor-
zással: 4×4=16 korongjuk van. Második osztályban a
százas számkörben dolgozunk. Így összeadhatjuk a két já-
tékos által gyûjtött korongok számát. Kiszámolhatjuk a
gyûjtõedényekben lévõ korongok és a sorokban lévõ lyu-
kakban a korongok összegének különbségét bármikor a
játék megállításával. A maradékos osztás gyakorlására is
van lehetõségünk úgy, hogy a gyûjtõedényekben lévõ
korongokat szétosztják a játékosok az általunk meghatá-
rozott számú csoportba. Például: Hány korong jut egy
csoportba, ha három csoportunk van, és mindegyik cso-
portba ugyanannyi korongot osztunk? Mennyi marad?

Megoldási példa:
14:3=4. Egy csoportba 4 korong jut, marad 2.
2

A játékot a gyerekek pillanatok alatt megtanulták és
nagyon megkedvelték. Annyira, hogy az óraközi szüne-
tekben is kérték a játéktáblákat és a korongokat.

Bibliográfia
Mankala, Afrika õsi táblajátéka, összeállította: Nyiredy
Barbara és Tokaji Zsolt
https://terebess.hu/keletkultinfo/mankala2.html#1vis-
sza (2019. 10. 22.)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mancala (2019. 10. 22.)
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Majd három évtizedes tanítói tapasztalatom tükrében és
alkotó-fejlesztõ metarmorphoses meseterapeutaként ar-
ra szeretnék vállalkozni, hogy fényt derítsek, „fényt
gyújtsak” arra, hogy a neveléstudományi diszciplínák –
pszichológia, pedagógia – empirikus kutatási eredmé-
nyeihez igazodva hogyan találhatunk kapcsolódást és
„régi-új” utakat a mesék segítségével a XXI. századi ta-
nítványainkhoz.

Kedves pedagógustársaim! Hívlak benneteket! Ül-
jünk az õsi tûz köré, mint a régi mesemondók! Ennek az
õsi tûznek a fényébõl vigyetek magatokkal világító lán-
got!

Nyitásként „lesújtó-súlyos terhekkel megpakolt” ta-
nítványaink képének víziója sejlik fel szemünk elõtt. Kim
John Payne neves amerikai pszichológus „átlagos” csalá-
dok gyermekeinek gondozása során ugyanazon poszttra-
umás stresszszindróma tüneteit tapasztalta, mint a hábo-
rús övezetbõl menekült táborokban élõ gyermeknél. A
szellemi, érzelmi, testi (pszichoszomatikus) egyensúly
felbomlásának, az ellenálló képesség romlásának oka az
életükbõl hiányzó nyugalom, biztonság, kiszámítható-
ság. Túl sok bõségkosárból ömlõ tárgy veszi õket körül,
túl gyorsan, túl nagy sebességgel és tempóban áramlik fe-
léjük, szinte agyonnyomva õket a túl sok információ, a
túl sok választási lehetõség, túl hamar, korosztályos ké-
pességeiket meghaladó feladatok elé állítva õket.

Az énáltalam idealizált „ISKOLA” azonban olyan,
mint Lázár Ervin meséjében a négyszögletû (négy világ-
táj) kerek erdõ (holisztikus és teljes), ahol mindenkinek
helye van, mindenki egy kicsit másmilyen, mindenki
valamiben segítségre szorul, ugyanakkor valamiben kü-
lönleges, így a mi segítségünkre lehet. Akár a való élet-
ben. Ugye? Tanítványaink is „mások és mások”. Van,
aki ülve, van, aki állva, van, aki fekve, van, aki énekel-
ve vagy éppen táncolva szeret és tud tanulni. Van, aki a
zenében, van, aki a sportban, van, aki a festészetben stb.
kiváló és tehetséges. Hiszen mindenki önálló, egyedi és
megismételhetetlen. Vannak erõsségei és gyengeségei,
amely „mióta világ a világ és egy nap” közösségi, szocia-
lizációs térben formálódik, alakul, fejlõdik – egy egész
emberöltõn át!

Nos, kedves pedagógustársaim! A munkaértekezlete-
ken, a szakmai pedagógus-továbbképzéseken, a tanár-
képzõ egyetemek katedráiról és „a csapból is folyván” a
pedagógiai-pszichológiai neveléstudományi kutatási
eredmények tükrében megfogalmazva, mint „szent szó-

zat” zengenek a XXI. századi pedagógiai „varázs” szaksza-
vak, melyek közül most három, a mai közoktatásban
szakmailag fontos pedagógiai fogalom értelmezése men-
tén hívjuk segítségül a meséket.

Vagyis sürgetõ célként, feladatként fogalmazza meg a
közoktatás is, hogy „tétje” van ennek a hosszú padkopta-
tásnak: a „tét” pedig nem más, minthogy mit teszünk a
tarisznyájába útravalóként, hogyan tudjuk felvértezni és
útra bocsátani tanítványainkat.

Nézzük hát a pedagógusok által ismerõs, neves, ko-
moly neveléstudományi kutatóink által szakmailag, a
pedagógia-pszichológia nyelvén megfogalmazott „va-
rázs” szakszavak tartalmi értelmezését! Nevezzük nevén
a dolgokat. Célom az, hogy fényt derítsek, illetve fényt
gyújtsak a felismeréshez, hogy a mesék már évezredek
óta megõrizték és tanítják, hirdetik az emberi lét fenn-
maradásához szükséges viselkedés alapmodelljeit és min-
táit generációról generációra örökítve!

Mily érdekes XXI. századi felismerés! A kognitív pszi-
chológia-pedagógia empirikus kutatásai kimutatták,
hogy a piciny újszülött is rendelkezik már naiv elmélet-
tel, azaz tudással (Rapos és mtsai, 2011). Jung ezt az ar-
chaikus, a kollektív tudattalanban megõrzött archetípu-
soknak, õsképeknek nevezi, amelyben megõrzõdtek, tá-
rolódtak az emberiség egész történelme során megtapasz-
talt ismeretek, mert minden ember mindig magában
hordja teljes históriáját – élettörténetét és az emberiség
történelmét is (Jung, 2019). Nos, mesehallgatáskor, a
képi gondolkodás révén, a népmesék kódjai által ez a ge-
nerációkon keresztül továbbhagyományozott archaikus
tudás hívódik elõ (Boldizsár I. 2010).

Az idegtudomány vizsgálatai, kutatási eredményei
(Atkinson & Hilgard, 2005) ma már kimutatta, hogy
ugyanazon agyi terület a felelõs, és ugyanolyan idegrend-
szeri folyamat zajlik a gondolkodási folyamatot elindító

Tarnóczay Sz. Krisztina

„Régi-új” utakon…
A mese létjogosultsága
a mai közoktatásban
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bármely érzékszerv általi, tudásunk kialakulásának elsõ
mozzanata, az észlelés és a képzelet alkotta belsõ képek
létrehozása által. Mesehallgatás alkalmával az észlelõ-
csatornák, az érzékszervek játékos élesítésével a történet
mesei képeiben feltáruló ismeretek tárolódnak el tuda-
tunkban, és adott élethelyzetben megélt, észlelt, érzékelt
élmény „aha”-élményként, „mint a…, mintha…”  él-
ményként hívódik elõ.

A tanulás és a tudás fogalmának értelmezését új di-
menzióba helyezi a XXI. századi kognitív pszichológia.
Ugyanis a téma neves kutatói (hazánkban Nahalka Ist-
ván, 1977, 2002) kimondják, hogy elõzõ ismereteinkre
(archaikus tudás) építkezve az új tapasztalatok és isme-
retek konstruálódnak tudásrendszerré. Mindez egyéni és
közösségi szinten végbemenõ, élethosszig tartó konstru-
álási folyamat. A meseterápia fejlesztési lehetõsége és tö-
rekvése (Boldizsár, 2013, 2016), hogy a mesehallgató ta-
nítványaink (egyéni fejlesztésben a kliens) a képi gon-
dolkodás révén a mesékbe merülve új tapasztalási mezõt,
új szemlélet- és látásmódot sajátítsanak el, felismerve sa-
ját önnön magukban rejlõ belsõ erõforrásaikat, képesek
legyenek gondolkodásuk áthangolása által a változtatás-
ra, a változásra.

A közoktatás dominánsan a bal agyféltekét trenírozó,
a kognitív gondolkodást fejlesztõ „hagyományával” sza-
kítva, a XXI. században felfedezte és szorgalmazza, hogy
mily fontos a képi gondolkodást, a kreativitást, a holisz-
tikus szemléletet irányító jobb agyfélteke, „az érzelmi
agy” (Bagdy, 2017) fejlesztése. De jó! Mesemondóink és
hallgatóik, az emberiség közösségei ezt már évezredek

óta tudja és alkalmazza (nem nyomtatásos könyvekbõl,
nem jegyzetelve, hanem a képi gondolkodás által elrak-
tározva és apáról fiúra áthagyományozva élõszavas me-
semondással!)

Sokan és sokféleképpen értelmezik, sõt „divatos” lett
szakmai kompetenciáink fitogtatására a kompetencia
„varázs-szakszó” túlzott használata. No, de mit is jelent,
mi a fogalom tartalmi értelmezése, meghatározása? Ha-
zánkban a téma neves kutatója, Nagy József (2001)
kompetenciafogalmának értelmezõ ábráját hívjuk se-
gítségül. Nos, a kompetencia valójában képesség vala-
mely komplex feladat adott kontextusban – élethelyzet-
ben, életkori szakasz fordulójának feladatában vagy ép-
pen életválságban – történõ sikeres megoldásához. A
kompetencia a döntés és kivitelezés (mesésen szólva: az
útnak indulás és cselekvõ megoldáskeresés) megvalósu-
lását szolgáló motívum és képességrendszer. Képesség-
rendszer! Mily csodálatos a magyar nyelv! Mit is jelent,
hogy képes valamire – képes képekben gondolkodni?
Kép szótõbõl képzett szavaink: képes, képtelen, képze-
let. A mesékben feltárulkozó szimbólum, jelkép pedig
számunkra jelent, jelez, vagyis jelentése van. MesÉLés
közben élõvé válik bennünk a történet. Nagy József
kompetenciamodellje egyértelmûen kifejezi, hogy a
kognitív kompetenciák – a gondolkodás – áthangolását,
fejlõdését együttesen, csakis együttesen az egyéni és kö-
zösségi, illetve a perszonális-személyes és közösségi-szo-
ciális kompetenciánk „ölelése” közben – „az õsi tûz köré
gyûlve” – vagyunk képesek fejlõdésre sarkallni, így fej-
lesztve az egész személyiséget.

A közoktatás következõ „varázs” szakszava: szemé-
lyiségfejlesztés. Nos, mit, mikor tanítsunk, fejlesszünk?
A személyiség fejlõdése egy egész életen át tartó folya-
mat: változások, életfordulónkénti váltások, válságok
sorozata, amelynek próbáit kiállva léphetünk a követ-
kezõ életszakaszba. Így a mit és mikor tanítsunk tudatos
választás kell, hogy legyen számunkra. Erikson szociál-
pszichológiai személyiségfejlõdési modellje (Erikson,
2002) irányadó ebben a tudatos választásban, így az

élethelyzethez, korosztályhoz igazodó meseválasztás-
ban is. Mi sem jelképezi szemléletesen eme személyi-
ségfejlõdést, mint a magyar népmesék égig érõ életfája.
Egyenesen tör az ég felé, a gyökértõl a törzsön és terebé-
lyes oldalágai a születéstõl a halálig jelképezi a szemé-
lyiség fejlõdését. Az oldalágak levélrõl levélre (adott
életszakaszról a következõ életszakaszra) való bejárása
után léphetünk csak egy szinttel feljebb, egy magasabb
fejlettségi szintre.

Nagy József kompetenciamodellje (Nagy, 2007)
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Miután sorra vettük és nyilvánvalóvá váltak számunk-
ra a XXI. századi szaktudományok kutatási eredményei-
hez igazított elvárások, feltehetjük a kérdést: jó, jó, tud-
juk MIT, de HOGYAN? A válasz évezredek óta mûkö-
dött az emberiség közösségeiben: NÉPMESÉKKEL.

Nyissuk ki hát mesehallgató fülünket!
Boldizsár Ildikó (2010) népmesefogalmának értelme-

zése megadja a választ!
A népmesék az egységes és egylényegû világkép része-

ként az egyetemes szellemi tanítások áthagyományozá-
sának, megõrzésének egyik eszköze, a rend elvesztésének
és megtalálásának dokumentuma, mint az emberiség tu-
dásgyûjteménye sûrített, kristálytiszta, esszenciális for-
mában tárolja az emberiség létfontosságú, alapvetõ ar-
chaikus, õsi, tradicionális, kollektív élettapasztalatát, õsi
életbölcsességet a világról, a világ mûködésérõl és az em-
ber életfeladatairól.

A népmesék tehát MINTÁ-t adnak: rendre törekvé-
si, rendezettségi, magatartási, önismereti, önreflektálási,
társas viszonyulási, belsõ és külsõ kapcsolódási zavarok
feloldására, konfliktus kezelésére. A cselekvési és meg-
küzdési minták révén a mesék hallgatói, így tanítványa-
ink is kognitív tudása, egyéni és közösségi kompetenci-
ái, valójában egész személyiségük fejlõdik. 

Tanítványaink élethelyzetéhez, az adott korosztályos
életfordulóinak krízisfeladataihoz igazított tudatos me-
seválasztás, a mindennapi élõszavas mesélés a jobb agy-
félteke mozgósítása, a képi gondolkodás által teremti
meg, segíti tanítványainkat belsõ erõforrásaik megélése
által, hogy az élethelyzetükhöz, adott korosztályos élet-
fordulók krízisfeladataihoz új szemléletet és látásmódot
fedezzenek föl, és tanuljanak meg, illetve segít az egész
személyiség összerendezésében, mentálhigiénés, egyen-
súlyi állapotának helyreállításában. 

Határozottan és egyértelmûen kimondható, hogy a
mindennapi mesemondásnak, mesélésnek létjogosultsá-
ga van a mai, XXI. századi közoktatásban, hiszen céljai és
feladatai összecsengenek, sõt a mesemondás-mesehall-
gatás évezredek óta – ha úgy tetszik – közösségi, szociális
tudásmegosztó/áthagyományozó „közoktatási” rendszer-

ként mûködött az õsi tûz körül. Vigyünk hát belõle lán-
got! Világítsuk meg tanítványaink számára az elõttük ál-
ló „mesés” utat!

A mindennapi mesélést, mese-történet mondást az is-
kolai gyakorlatba ültetve és alkalmazva kísérhetjük, se-
gíthetjük, fejleszthetjük tanítványainkat napról-napra,
évszakról évszakra, az életszakaszokról életszakaszokra
való átlépés során. Segítségül útravaló mesemorzsákkal
tölthetjük meg tarisznyájukat, amely az egész emberöl-
tõn, élethosszon át tartó „úton levéshez” szolgálhatnak
munícióként. Hiszen nincs olyan korosztály, nincs olyan
élethelyzet-mintázat, amelynek a világ népmesekincstá-
rában nem lenne mesei párja!
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Szükségszerû bevezetés
Ki gondolta volna? A karantén szó két hónappal ez-

elõtti írásunkban1 (ti. hogy a verset ki kell szabadítani az
iskolai karanténból) még küldetéstudatunk drámai túl-
zásaként hatott, mára viszont egy világméretû drámának
elsõ számú hely- és helyzetjelölõ szavává vált. Akkor a
rejtett kijárat2 megtalálására buzdítva zártuk sorainkat,
nem titkolva, hogy a versértés és versírás tanulásának
vannak mélyebb, személyesebb dimenzió is. Most, ebben
a bezárult térben, álló idõben, ebben a megrekedt létál-
lapotban még inkább szükségünk lehet a költészet meg-
rajzolta menekülési útvonalra. Mert a vers kínálta pers-
pektíva változatlan. Egyszerre, ellentmondások nélkül
tud a pillanatban is egyetemes lenni, és látómezõnket tá-
gítva vezetni befelé, önmagukba. 

A versügynök töpreng
Pilinszky plakátmagánya után ilyen hát a karantén-

magány. (Még akkor is, ha ez a magány néha hektikus,
lármás: túlságosan zajos magány3.) A versügynök, föld-
kerekségnyi sorstársával együtt a négy fal közé szorult.
Elmúlt hónapja egyetlen koordinátapontban telt, moni-
torján figyelte szakmája megannyi képviselõjét: az éjt
nappallá tévõt, a segíteni akarás áradatában vergõdõt, a
pangó szakmaiság évtizedeit néhány oktatóvideóval pó-
tolni igyekvõt, a tervutasítással válságmenedzselõt, a
rendíthetetlen kívülállót és az eszköztelen tanácstalant.
És ezekben mindegyikben magára ismert…

Kell egy jó nagy levegõ ahhoz, hogy a versügynök ka-
landjai tovább folytatódjanak, bízva abban, hogy ami-
korra ez az írás megjelenik, újra – a jelenbõl nézve irigy-
lésre méltó – régi gondjaink felé fordulhatunk, és a szám-
talan, ügynöki küldetésünknél sürgetõbb pedagógiai fel-
adat mellett erõnk egy részét mégiscsak a verstanítás,
verselgetés felé fordíthatjuk. S ha jelen írás egy továbbra
is lezárt világban lát napvilágot, akkor a temérdek élet-
módtipp és oktatási útmutató mellé hadd tegyük oda mi
is a magunk ajánlatát.

Kalandra fel!
Elsõ két írásunkban a laza formai kötöttségekkel

dolgozó haikuval és a rímmel foglalkoztunk. Most ki-

tágítjuk a határokat, szabadabb, sokszor a szövegalko-
tás tágabb kereteibe helyezhetõ feladatötleteket muta-
tunk meg, ahol a ritmus- és dallamközpontúság, a tö-
mörségre törekvés, a szubjektivitás és a játékos szemlé-
letmód jelzik a kapcsolódást a versalkotási tevékeny-
ségekhez. 

Tanítványaink számára ezek a feladatok az új isme-
retek mellett felkínálják a már tanult tananyagrészek
elmélyítésének lehetõségét és anyanyelvi tapasztalata-
ik helyzetbe hozását. A kínálat egy része, meglehet, túl
egyszerûnek tûnhet, ugyanakkor sok kisdiáknak épp
ezek a minden körmönfontságtól mentes, kevés lele-
ményt igénylõ kihívások hozzák meg a bátorságot az
írásbeli megnyilatkozáshoz. A feladat-összeállítás nem
kíván szoros módszertani metodikát követni, a vers-
ügynök maga is inkább intuíciói és tanítványai lelkese-
désének, aktivitásának mértéke szerint válogat belõ-
lük. 

Ötletek

EGY KIS HAZAI

A versekkel végzett alkotói munkához elengedhetet-
len, hogy a gyerekeknek mintákat mutassunk és kerete-
ket adjunk, így a reproduktív tevékenységeket fokozato-
san válthatják fel a nagyobb mozgásteret biztosító fel-
adatok. 

Elõször a versmondás változatossá tételéhez muta-
tunk gyakorlatokat, hiszen bármilyen módját választjuk
is a kreatív munkának, fontos, hogy a tanulók napi rend-
szerességgel mondjanak és halljanak verseket. Legalább
annyit tanulnak így, mint módszertani boszorkánykony-
hánk segítségével. 

Húzz egy hangkártyát!
Mondd úgy a verset, ahogy a kártya kéri! Megadhatunk

érzelmet, tempót, hangerõt. Minél inkább eltér a vers
hangulatától a megszólaló, annál nagyobb lesz a vidám-
ság. (A hallgatók ki is találhatják, mi volt a kártyán!)
Ahogy múlnak az évek, egyre árnyaltabb utasításokat
adhatunk az osztálynak. (Pl. dölyfösen, bûnbánóan, lel-
kesen) 

Fonyódi Gábor

A versügynök újabb kalandjai
Brekekekex, koáx, koáx!

(Arisztophanész)
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Figyeld a karmestert!
Versmondás közben, megbeszélt kézjeleket, gesztuso-

kat alkalmazva, vagy emoji jeleket felmutatva változtat-
juk a versmondás módját.

Magánhangon
A verset magánhangzói kiemelésével mondjuk: É E A

A Á A, Û Ö E E Á A. – Bizony, ez a Cinege cipõje! Most ti
jöttök! Számtalan jótékony hatását most fel sem soroljuk.

Tátogó
Itt a verset némán, erõs artikulációval mondjuk. Kita-

lálós feladat is lehet belõle. Fejlesztõ hatása ennek is szá-
mos. 

Tuvudsz ivígy?
Avakovor movond ivígy ava veversevekevet! 
(De most ne a Cinege cipõjével próbálkozzunk, mert

õszapók leszünk, mire befejezzük!)

Bábbal verselõ
Szavalás közben, gyorsan elkészíthetõ síkbábokkal

vagy a fiókban lapuló ujjbábokkal életre keltjük a verset.
(Pl. Zelk Zoltán: Párbeszéd, Móricz Zsigmond: A török
és a tehenek.)

Mozogj versre!
A versmondást a vers tartalmához kapcsolódó, han-

gulatát kifejezõ mozdulatokkal kísérjük. A vidámság, fel-
frissülés mellett a verstanulást is segíti. 

Vers-stopper
Közösen végigmondott vers közben kell elvégezni a

teendõket. (Eszközök kikészítése, elpakolás, sorakozó, a
napi verkli.) Alkalmazhatósága univerzális, ráadásul ha-
tásosabb, mint a nógatás és a bosszankodás! 

Rythm & Vers
Versek közös mondása ritmikus tevékenységgel, moz-

gással. Adjuk-vesszük a babzsákot, versmondás és moz-
dulat egymásra hangolódik, és láss csodát, minden a he-
lyére kerül. Mágia a hétköznapokban.

Szószaporítás helyett inkább Kocziha Miklós Waldorf-
pedagógus óráját ajánljuk megnézésre.4 (S ha mi magunk
csak a töredékét tudjuk reprodukálni annak, amit lá-
tunk, már azzal is „elvagyunk” egy jó ideig!) 

Ne csak mondd, rajzold is!
Talán említeni sem kellene, annyira nyilvánvaló!

Ahány gyerek, annyi versábrázolat, hiszen a mentális
kép mindenkinél más. Segít a vizualizációban, a vers ki-

bontásában. Óvakodjunk a sablonos megoldásoktól,
Chagall és Gulácsy képi világa a minimum! 

Verses edukáció
Anyanyelvi és helyesírási ismereteket is becsempész-

hetünk oppozíciós szópárok rigmusba írásával. Hasznos
is, élvezetes is! (A feladatot elõzze meg a célunknak meg-
felelõ szóanyag összeállítása!)

Abszurd alliteráció 
Képrejtvény. Alkossunk mondatot azonos kezdõbe-

tûs szavakkal. Rajzoljuk le és várjuk a megfejtõk jelent-
kezését! Minél bolondabb, annál jobb!

Megfejtés: Fut a fekete fa. Havas hegycsúcs hintázik.

Költõk árnyékában
Költõk versei adják a mintát, a kiinduló ötletet a kö-

vetkezõ feladatokhoz, hogy aztán mi is nekilássunk úgy,
ahogy a nagyok! A feladatok elején megadjuk, melyik
verset ajánljuk kiindulópontnak. (Ha nem jelöltük kü-
lön, akkor a verset az interneten könnyen megtalálhat-
juk.) 

Hangköltemény
Kõrössi P. József: Elefántvadászat a gyerekszobában5

A munkát hangutánzó mondatszók gyûjtése elõzze
meg! A gyerekek a sokszor elátkozott képregényekbõl is
gyûjthetnek ötleteket! 

MÁZLI
Jánoska nagyot esett,

de nem rázta meg az eset.
(mássalhangzók idõtartama)

KRIMI
Mit keres itt e tõr?

Valaki az életemre tör?
(magánhangzók idõtartama)

FUKAR CSAP
Csak az ihat vizet,

aki ezért fizet!
(zöngés-zöngétlen) 

SZOMORÚ TÖRPÉK
Elindultunk heten,

megérkeztünk hatan.
(alaki hasonlóság)
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A mondatszavakat besorolhatjuk állati, emberi és ter-
mészeti hangok alapján. Ha nem félünk egy kis zajkeltés-
tõl, összevethetjük az eredeti hangot annak szóalakjával
is. 

Hogy a természet hangjainak leírható formájával mi-
lyen régóta próbálkozik az ember, arra a 2500 évvel ez-
elõtt lejegyzett békabrekegés hívja fel a figyelmünket a
mottóban. (Most jobb híján így érhet el hozzánk a termé-
szet hangja.)

Az összegyûjtött mondatszavakból minden tanuló ír-
jon saját hangkölteményt. A kompozíciók õsbemutató-
ját természetesen az osztályteremben rendezzük meg! 

Reccs, reccs, ropp! Reccs, reccs, ropp!
Tik-tak, tik-tak, bumm! Bumm? Bumm!

Ha-ha-ha-ha-hapci!!!

Mindenki a maga nyelvén
Tamkó Sirató Károly: Szabódal
Egyszerû, ismétlõdõ mondatszerkezettel és alliteráció-

val tehetjük a felsorolást ritmikussá. Felolvasni itt is kö-
telezõ! 

Ponty azt mondja: Potty!
Kalapács mondja: Kopp!
Bomba mondja: Bumm!
Haspók mondja: Hamm!
Macska mondja: Miaú!

Vizsla mondja: Vaú!

Hangerdõben
Weöres Sándor: Száncsengõ
Egytagú fõneveket társítottunk hangutánzó igékhez.

Az így kapott szókapcsolatokat kerettörténetbe helyezve
még hatásosabb a kompozíció. Adj hangot is neki!

Láb dobban, ág reccsen,
vad röffen, sár fröccsen,
õz szökken, szél szisszen.

Oszlopvers
Weöres Sándor: Kínai templom
Egytagú szavak gyûjtése, esetleg csoportosítása szófaj

szerint. Itt is törekedhetünk valamiféle dramaturgiára,
sorrendiségre.

gyík
néz
nap
süt
kéz
int

hang
hív

Számoljunk!
Weöres Sándor: Fabula
Egy hegy megy. Folytassuk a számolást, megtartva a

„szabályt”. Vargha Balázs ötlete alapján.6

Két HÉV, fék!
Négy pék néz.

Tíz sír hív. 

Hétköznapi rímelés
Danyiil Harmsz: Negyvennégy pici pinty
Egy cselekvéssor rigmussá formálása az ismétlõdõ rag

által. 

STRANDON
A bikinit felveszem,
a plédet leteszem,
a testem bekenem,
a napra kifekszem,

a tesóm lefröcskölöm!

Ugyanaz, de mégsem
Weöres Sándor: Regélõ
Kétsoros szerkezet alkotása, ahol a sorzáró szavak azo-

nos alakúak.

Zavart engem a karóra,
ráhúztam egy karóra.

Névrejtés 
Zalán Tibor: Rózsa a holdon 
A névrejtésnél (akrosztikon) a vers sorainak elsõ be-

tûi egy névvé olvashatók össze.

a) Mondj történetet a neveddel!
ÁBEL: Álmos Bagoly Este Lefekszik

b) Mi jut róla az eszedbe? – Szavak

HOLD
Hideg
Odú
Lebegés
Derengés

c) Mi jut róla az eszedbe? – Mondatok
KALÓZ
Kampó van a keze végén.
Arcát dús szakáll fedi.
Lengeti fényes kardját. 
Óceánon õ a király.
Zászlója halálfejes.

Kecskerím
A kecskerímben a szókezdõ mássalhangzók cserélnek

helyet. Mi megadjuk az egyiket, te találd ki a másikat!

Engem kétszer csapott kupán
S õ egy pofont ____________.

(Karinthy Frigyes)

Nem gól ez, csak kapufa,
Nem jár érte ____________.

(Fehér Klára)
Megfejtés: kapott csupán, fakupa

Családban marad
Oravecz Imre: Anyu fõz
Kétféle látásmód, a konkrét (gyermeki) és metafori-

kus (felnõtt) egymásra csúszásából keletkezik a vers csat-
tanója. A recept egyszerû, könnyen reprodukálható.
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A nagyi megcukrozza a kávét 
megcukrozza a káposztástésztát,
megcukrozza az epret,
de engem nem cukroz meg, 
mert én így is egy cukorfalat vagyok. 

(További szavak lehetnek: pl. zabálnivaló, aranypofa,
csirkefogó, de lehetnek más, átvitt értelmû szavak is:
agyafúrt, ütõdött, szemtelen)

Limerick 
Lackfi János: Egy szárazföldi kalóz naplójából
Kiss Ottó: Nincs mese (limerick-füzér)
A limerick a költészet poéngyára. Milyen kár, hogy

többsége, mûfaji sajátosság, 18 karikás! Sebaj, legalább
mi, tanítók jól szórakozunk.

Bölcsészkarra készülõ kisdiákjaink a rímképletét is ki-
deríthetik. A feladat természetesen más versszerkezetre
is alkalmazható.

Hetedhét határon
Most, õseink után szabadon, ló helyett egérrel,

újnomád zsákmányszerzõ portyára indulunk az internet
világában. Ha a versírás és oktatás szavak angol vagy né-
met megfelelõjét beírjuk gépünk keresõjébe, figyelemre
méltó mennyiségû találatot kapunk feladatokra, ötle-
tekre, módszertani javaslatokra.7 Ezekbõl tallózunk
most. 

(Úgy tûnik, a nyugati versügynökök nem igazán fog-
lalkoznak mûfaji határokkal, gyakran a versszerûen tör-
delt, tömör megfogalmazásra törekvõ írások is elnyerik a
költemény kitüntetõ címét. Ugyanakkor a költõi eszkö-
zöket, versformákat jóval korábban tanítják és a szófaji
ismeretekre épülõ szövegalkotási feladatok is gyakori-
ak.)

Zsebvers
(Poem in your pocket)
Az Egyesült Államokban minden áprilisban megren-

dezik a verset a zsebekbe napot (Poem in Your Pocket
Day). Ilyenkor a gyerekek verseket csereberélnek, sõt, a
sarki boltost is ellátják költeménnyel. A faliújságra zse-
beket ragasztanak, bennük gazdag verskínálat. Sorsszerû
egybeesés: áprilisban nekünk is van versünnepünk, köl-
tészetnapi programjaink közé ennek is helyet szorítha-
tunk.

Kép forrása: https://www.booklistreader.com/tag/
library-displays/

Ez vagyok én 
(Biopoem)

Életrajzi adatokat, célokat, vágyakat, 
tulajdonságokat listázó feladat. 

Amire vágyok:
Amit szeretek:
Amitõl félek:

Amit meg szeretnék valósítani:
stb.

Ez a kérdõív kevés haszonnal kecsegtet a líra világá-
nak feltérképezésénél, annál fontosabb viszont a tanulók
önismeretre, önreflektáltságra ösztönzõ volta. Az énkép
tudatos formálása mintha jobban átszõné az ottani okta-
tást, és akkor mégiscsak említésre méltó „verstani hoza-
déka” van a feladatnak, hiszen erre kérdez rá a költészet
is örökösen: Ki vagyok én?

Izgalmas kihívás, amikor a tanulóknak hasonlatokban
kell megfogalmazni külsõ-belsõ tulajdonságainkat. A
gyerekeket biztassuk arra, hogy saját világukból emelje-
nek át képi elemeket.

Alacsony vagyok, mint egy sámli.
Gyors vagyok, mint egy Ferrari.
Barna a hajam, mint a tejcsoki.

Sokat beszélek, mint a Sári.

Képversek
(Shape poem)
Itthon leginkább Apollinaire, Kassák Lajos és Nagy

László képverseivel találkozhattunk az iskolában.
Náluk megtalálhatjuk a képvers három változatát: a
körvonalon körbefutó, a formát kitöltõ, valamint a
betûket, szavakat képi elemként megjelenítõ szöve-
get. 

Az iskolai képversek szövegalkotása kötöttségektõl
mentes, a tárgyszerû leírástól a személyes hangvételig
bármi megengedett. A forma pedig nem más, mint maga
a költemény tárgya. A bizonytalankodóknak sablont is
adhatunk.
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A gyerekek nagy lelkesedéssel, egyre több rafinériával
készítik képverseiket, érdemes próbát tenni velük! 

Képek forrása: Pinterest

Színköltemény 
(Color Poem)
A színköltemények képzettársításainkat aktiválják,

sõt, újabb területekre terjesztik ki azokat. Mondani sem
kell talán, hogy ezek a szinesztéziatréningek mennyit se-
gíthetnek, hogy minél átfogóbban, gazdagabban éljük át
a versek világát, vagy csak egyszerûen magát a világot. 

Itt is izgalmas kihívás új, „személyre szabott” színfogal-
mak alkotása. A koromfekete, éjfekete mellé például tanít-
ványaim megalkották a párducfekete, bánatfekete, vak-
fekete, sõt, a feketefekete szavakat. 

Gyémánt és hógolyó 
(Diamante poem, Schneeballgedicht)
A hétsoros szerkezet sajátossága, hogy a sorokat egy

szóval növeljük a 4. sorig, majd egy szóval csökkentjük. 
Az angol és német versügynökségek eltérõ tartalmi

megkötéseket adnak ehhez a feladathoz. 
a) Hógolyó
Meglepõ módon a német kollégák bánnak szabadab-

ban ezzel a formával. Csak a szavak számára kell ügyel-
nünk. A mondatok több sort is átfoghatnak.

HÓ.
HIDEG IDÕ.

CSUPA FEHÉR MINDEN.
A GYEREKEK HÓEMBERT ÉPÍTENEK. 

ELVAKÍT A NAPSUGÁR.
RÉPAORRON VÍZCSEPP 

CSILLOG.
b) Gyémánt
Angol nyelvterületen két, ellentétes fogalomhoz tár-

sítják a meghatározott szófajú szavakat.

FN
MN MH

IGE IGE IGE
FN FN – FN FN 

IGE IGE IGE
MN MN

FN
Pl.

FEHÉR
TISZTA, FÉNYLÕ

TISZTÍT, VAKÍT, HÛSÍT
HAVAZÁS, ESKÜVÕ – GYÁSZ, ÉJSZAKA

SÖTÉTÍT, SZOMRÍT, ELREJT
PUHA, ISMERETLEN

FEKETE
(Így játszhatunk a FÉNY-ÁRNYÉK, NAPPAL-ÉJJEL,

ÖRÖM-BÁNAT stb. ellentétpárokkal is.)

Tizenegyes
(Elfchen)
Az elnevezés a felhasznált szavak számára utal. A szer-

kezeti séma a hógolyó-gyémánt pároséval megegyezõen
indul, de a 4. sor után itt már csak egy egyszavas zárósor
következik. Megalkotásánál egy gondolatritmust köve-
tünk.

témamegnevezés – 1 szó
a témához kapcsolódó esemény – 2 szó

a téma kibontása, körülmények említése – 3 szó
személyes gondolat, érzés, vélemény kifejtése – 4 szó

lezárás – 1 szó
Bár az elnevezés fordítása nem pontos (tizenegyecske,

brrr!), így viszont a focirajongók figyelmét is felkeltjük e
feladat iránt. Íme, itt a bizonyíték: 

FOCIMECCS.
MESSI CSELEZ.

VILLÁMGYORS, KAPURA TÖR.
SZÍVEM A TORKOMBAN DOBOG.

GÓL!!!

Helyesbítés
Elõzõ írásunkban a 7. és 8. lábjegyzet hiányosan, illetve tévesen jelent
meg. 
A versidézethez tartozó lábjegyzet helyesen: 
7. Várady Szabolcs: Amit a vers akar. A rejtett kijárat. Európa Kiadó,
2003.
Rúzsa Ágnes és Petik Ágota által ismertetett játék fellelhetõsége: 
8. Mondatlánc (2.) Tanító LV. évfolyam 9. szám (2017. november)
A hibáért elnézést kérünk!

Jegyzetek
1 TANÍTÓ. LVIII. évfolyam 3–4. szám (2020. március–április).
2 Várady Szabolcs kötetcímét kölcsönvéve, de ide kívánkozik
Rakovszky Zsuzsa versrészlete is: „reszketõ kezem hiába zárat, / rést
keresgél a lét falán, s egyszerre épp / itt benn, az én agyamban nyílik
a vészkijárat.”

3 Bohumil Hrabal.
4 Számolás-mozgás- ritmus (https://www.youtube.com/watch?v=
4bgGsfgQ_9c)

5 A vers megtalálható a Friss tinta címû gyermekversgyûjteményben.
(Pagony, Csimota Kiadó, Budapest 2005.) 

6 Játsszunk a szóval! Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1974.
7 Természetesen igaz lehet ez azokra a nyelvterületekre is, amire saj-
nos – nyelvismeret híján – nincs rálátásunk.
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Magyar Kinga–Petik Ágota–Ruzsa Ágnes Talált kincsek (9.)

Mottó: Ez az ösvény sose fösvény,
akármilyen keskeny ösvény.

Van itt minden, mennyi holmi!
Hogy is tudnám elsorolni?
...

Weöres Sándor A tündér címû verse közeli ismerõsünk.
Mindannyian kívülrõl tudjuk. Már az óvodában megta-
nultuk, írott formájával minden gyerek találkozik az al-
sós olvasókönyvekben. A költemény formai és tartalmi
elemzése mellett érdemes a benne rejlõ ötleteket, zenei-
séget, játékosságot is kihasználnunk. Ehhez szolgálunk
néhány ötlettel.

Ritmusjátékok
Weöres Sándor tudatosan fordult a zene, a verszene, a

nyelvi ritmika felé. Kodály Zoltán felkérésére dalszöve-
geket, ritmuskíséreteket, ütemgyakorlatokat készített a
zeneszerzõ által komponált rövid dallamokra. Ezek leg-
nagyobb része a Rongyszõnyeg és a Magyar etûdök címû
versfüzérekben található. Ritmusjátékokhoz innen válo-
gathatunk szöveget. Pl. Kacsa-úsztató, Kocsi és vonat,
Kutya-tár, Mi volnék?, Fülemüle, Éren-nádon, Paripám
csodaszép pejkó, Reggel süt a pék. 

A gyerekek számára az óvoda befejezése után, a kisis-
koláskorban is a játék, a mozgás marad az egyik legfonto-
sabb kifejezési mód. A Tündér címû vers szövegét se a
padban ülve idézzük fel, hanem mutogatással, tapssal,
dobbantással, ugrálással, járással, csettintéssel kísérve
mondogassuk! Ez a bevésést is elõsegíti. Két szólamban is
mondhatjuk/olvashatjuk a szöveget: az osztály egyik fele
halkan üti a ritmust, a másik fele a ritmusra felolvassa a
verset, aztán cserélünk.

Bátran hagyatkozhatunk a gyerekek fantáziájára, öt-
leteire is. 

Néhányat közösen is kipróbálhatunk, ezek után lehet
párban, kiscsoportban ötletelni, gyakorolni. 

Hangszerekkel is elzenélhetjük a verset:
1. Ehhez készítsünk elõ mindenféle hangszert/zené-

lésre használható tárgyat! 
2. Beszéljük meg a gyerekekkel, szerintük melyek len-

nének alkalmasak a vers hangszeres kíséretére (táncos,
játékos, „tündéres”). Melyiket tegyük el, melyik nem il-
lik a vershez, a tündérhez? 

3. A gyerekek 1-1 csoportja kapjon 1-1 versszakot fel-
dolgozásra. Közösen tervezzék meg, hogyan szeretnék
elõadni azt! Beszéljék meg, ki olvassa a szöveget. Együtt,
vagy valaki egyedül? Abban is egyezzenek meg, milyen
hangszert szeretnének használni az õ versszakuk elõadá-
sához. A csoportok eszközfelelõseinek segítsünk, hogy
ügyesen meg tudjanak osztozni a hangszereken!

4. Hagyjunk elegendõ idõt a csoportoknak a próbára!
Amennyire lehet, engedjük nekik, hogy elvonuljanak,
ne zavarják egymást

5. Hallgassuk meg a produkciókat! Ha jónak látjuk,
adhatunk elõzetes megfigyelési szempontokat.

A vers szövegének ritmusa játékos anyanyelvi tapasz-
talatszerzésre is alkalmas: 

1. Mondogassuk az elsõ versszakot erõsen ritmizálva!
2. Most a szöveget csak magunkban mondjuk, ellen-

ben a ritmusát tapsoljuk vagy kopogjuk. Figyeljük meg,
hogy minden sornak ugyanolyan a ritmusképlete: tá ti-
ti/tá ti-ti/tá tá. Bóbita nevének ritmusképlete: tá ti-ti.

3. Gyûjtsenek a gyerekek olyan neveket, amelyek rit-
musa ugyanilyen! (Józsika, Nórika, Tónika, Flórika,
Zsoltika.) A jó fülû gyerekek bizonyára nem csak olyano-
kat találnak, amiben Bóbita nevének megfelelõ magán-
hangzók vannak. Néhány példa: Mária, Mártika, Sárika,
Ágika, Árpika. 

Petik Ágota

Szárnyati Géza, a malac
(Tündéres játékok)

Ötleteket adunk, nem kész óraterveket. Az aktuális osztályainkra, az oda járó gyere-
kekre szabott témák, feladat- és tevékenységsorok természetüknél fogva nem átemel-
hetõek egy az egyben.

A Kincskeresõ Iskola mûhelyébõl
Ezek,
azok,
izék,
mizék.

Bámulok csak ennyi kincsen:
mennyi minden, mennyi minden!

Nemes Nagy Ágnes
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4. Jelzõs szerkezetek is születhetnek a megadott ma-
gánhangzókkal: Sárika sámlija, Árpika mázlija, Nórika
popsija, Tónika zoknija…

5. Gyûjthetünk cselekvéseket kifejezõ szavakat a tán-
col szónak megfelelõ magánhangzókkal. Ezek az igék rí-
melni fognak: vádol, pártol, átkoz, sároz, áthoz, mázol,
ráfog, hápog…

6. Álmos, ez egy tulajdonságot kifejezõ szó. Ebbe a cso-
portba is keressünk rímelõ szavakat: sáros, mákos, páros…

7. Ha a nevek, a tulajdonságok és a cselekvések kü-
lön-külön cédulára kerülnek, ezek rakosgatásával egy-
szerû kis mondatokat tudunk alkotni. Ezeket le is másol-
tathatjuk. A játékos alkotás keretében nagyobb kedvü-
ket lelik a gyerekek az írásgyakorlásban is. 

(Tónika, Tónika mázol. Józsika, Mónika sároz. Józsika
ródlija sáros. Tónika pónija Fátyol. Zsoltika nózija mákos.) 

8. Megmutathatjuk a gyerekeknek Lackfi János Kö-
lyök címû versét, ezzel is bizonyítva, hogy a költõktõl
sem idegen a játékosság. 

„Józsika, Józsika csápol,
frászkarikán hegedülget, 
répapüré dala csendül,
fancsali dob hasa dülled.”
(A teljes vers Lackfi János–Vörös István: Apám kaka-

sa címû kötetében található.)
9. Érdekes mondatok születhetnek úgy is, ha a gyere-

kek a Bóbita és a táncol szóval összecsengõ szavak gyûj-
teményébõl rakosgatnak ki mondatokat!

Újabb ötlet anyanyelvi tapasztalatszerzésre és a meg-
osztott figyelem fejlesztésére:

1. Tegyük ki a vers második versszakát (a játékról szó-
lót) a teremben a tanulók számára jól látható helyre! Ol-
vassuk fel közösen, mondogassuk, ritmizáljuk, tapsoljuk,
dobbantsuk egy párszor! A legközelebbi olvasás során ír-
juk fel közösen a szavak fölé azok szótagszámát. A késõbbi
feladathoz segítség lesz a gyerekeknek, ha minden szám-
jegynek és az azonos szótagszámú szavaknak is saját színe
van. (Pl. piros: 1, a, és.) A gyerekek számára ismeretlen
szavak, kifejezések magyarázatára is kerítsünk sort! (Igéz,
megigézi, ráigéz valamit valakire, röpteti, kikacagja.)

Bóbita, Bóbita játszik,
Szárnyat igéz a malacra,
Ráül, igér neki csókot,
Röpteti és kikacagja.
2. A legközelebbi olvasás alkalmával az egytagú sza-

vak kimondásakor egyet tapsoljunk is! 
3. A következõ fokozat, hogy az egytagú szavaknál

csak tapsolunk, magunkban mondjuk ki, le is takarjuk a
szót. Ugyanígy gyakorolhatjuk be a két- és többtagú sza-
vak olvasását is, de mindegyiknek más hangja legyen,
például dobbantás, csettintés, koppantás stb. 

4. Ha már jól megy, lehet úgy is olvasni, hogy mind-
egyik szó helyett csak a megfelelõ ritmust ütjük. Ez már
nagyon nehéz feladat. Könnyebb, ha 1-1 szín 1-1 csopor-
té, õk olvassák fel a saját szavaikat. 

5. A 2–4. gyakorlatot természetesen nem egy alkalom-
mal vesszük végig. Ha kedvünk van, többször is játszha-
tunk így a verssel. Bármikor elõvehetjük, ha a gyerekek
figyelmét szeretnénk összeszedni. 

Ehhez a gyakorlathoz ajánlom még a Paripám csoda-
szép pejkó és Reggel süt a pék kezdetû verseket is. 

A mozgásos-ritmusos játékokat ne csak a verselemzé-
sekhez kapcsoljuk. A napi képességfejlesztõ tevékenység
részei lehetnek. Napkezdõnek, lazító, pihentetõ játék-
nak is alkalmasak.

Drámajátékok és hozzájuk
kapcsolódó szövegalkotási
feladatok

A drámapedagógia eszköztárának felhasználása a szö-
vegfeldolgozás folyamatában hozzásegíti a tanulókat a
szöveg tartalmának saját élményû átéléséhez. Alkalma-
zásával erõteljessé válik az aktív, személyes részvétel, a
motiváltság a teljes folyamatban.

• Monoton gyakorlás helyett élvezetessé tehetjük a
memoriterek bevésését a következõ gyakorlatok bárme-
lyikével. Ezek a játékok komoly figyelmet, magas szintû
együttmûködést követelnek a résztvevõktõl. A rögtön-
zések alapjául szolgáló szöveg – jelen esetben a Bóbita –
nem jelöli meg a szituáció adott feltételeit, azt most mi
fogjuk megadni. Páros munkát javaslunk, de gyakorlott
csoportokban elképzelhetõ a többszereplõs megoldás is. 

1. A párok a vers 1-1 strófáját a megadott instrukció
szerint mondják:

Pletykaként 
Suttogva (most lesik ki a tündért, nehogy elijesszék)
Szenzációként (ilyet még nem láttak)
Pukkadozva a nevetéstõl (gondoljunk csak a malacra

vagy ködbõl várat építeni…)
Lágyan, gyöngéden (ahogy körben az angyalok mon-

danák)
Kiabálva (sportriporter)
Mozdulatlanul, egymás szemébe nézve
Csodálkozva
Felháborodva (mit mûvel ez a tündér?)
Segélykérõen (ennek a malac-dolognak nem lesz jó

vége)
2. Elõadhatják a gyerekek a szöveget úgy is, hogy a

versszakait különféle szövegtípusként mutatják be:
Vicc
Esti mese
Reklám
Eskü
Tollbamondás
Sportközvetítés
Katonai kiképzés
3. A versbevésést úgy is színesíthetjük, hogy a szöveg

felmondása közben valamilyen cselekvést végzünk. Pl. 
Labdát dobálgatunk
Felöltözünk
Szkanderezünk a párunkkal
Bepakolunk a táskába 
Ez a gyakorlat a megosztott figyelmet is fejleszti.
4. Az is lehet, hogy a gyerekek 1-1 szereplõnek a „bõ-

rébe bújva” mondanak föl 1-1 versszakot. Ehhez készít-
sünk szerepkártyákat. Pl. nagymama, óvodás, õrmester,
bohóc, boszorkány. Egy-két ötlet bemutatása után a gye-
rekek szívesen gyártanak ilyen cédulákat. Így a saját sze-
repvágyaik is bekerülhetnek a játékba. 
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Tapasztalatunk szerint néhány példa bemutatása után
a gyerekek ontják az ötleteket, és sokkal motiváltabban
gyakorolnak, ha ezeket is felhasználjuk a mindennapi
munka során.

A vers tartalmi elemzését is mélyíthetjük drámajátékkal.
A szerepvállalást igénylõ társas rögtönzések során a gyere-
kek nem valóságos (elképzelt) körülmények között, másva-
laki bõrébe bújva cselekszenek, értékelik cselekvéseik kö-
vetkezményeit, érzelmeket élnek át. Fontos hozadéka a
drámás verselemzésnek, hogy a gyerekek szociális kompe-
tenciái is fejlõdnek, erõsödik a csoporton belüli kohézió.

Eljátszásra fõként az elsõ 3 versszak kínálja magát. 
Felfoghatjuk a három versszakot, úgy, mint egy hatal-

mas tóparti bált zenével, tánccal, angyalokkal, tündé-
rekkel, törpékkel. 

Gondolkozhatunk úgy is, hogy egy-egy jelenetként
kezeljük az egyes versszakokat és mindegyikben más do-
logra fókuszálunk: 

1. Táncbemutató
Az elsõ versszakban békák és sáskák zenéjére táncol

egy tündér, a közönség soraiban angyalok ülnek. 
Ráhangolódásként beszélgessünk a gyerekekkel arról,

hol lehet hallani, olvasni tündérekrõl. Hol élnek? Mivel
foglalkoznak, milyen képességeik vannak? Fantáziálhat-
nak arról is, õk mit tennének, ha tündérek lennének. Ezt
el is lehet játszani, le is lehet írni. 

Mi lehet Bóbita táncbemutatójának a helyszíne, az idõ-
pontja? Szólót táncol Bóbita, vagy tündértánckar is részt
vesz a bemutatón? Eljátszhatják a gyerekek, hogy készül a
fellépésre (táncpróbák, ruhapróba, fésülködés…). Pró-
bálhat a zenekar is. (Ki a karmester? Vannak-e másféle
állatok is a zenekarban? Mibõl vannak a hangszereik?…)

Hogyan értesül a közönség a táncbemutatóról? Ké-
szíthetnek a gyerekek plakátokat, meghívókat, reklám-
felhívásokat, jegyeket.

Szerepben kipróbálhatják a meghívottak készülõdését
is (több angyalnak kell idõre elkészülnie, le ne késsék az
elõadást…)

Eljátszhatjuk/bábozhatjuk magát a táncbemutatót is.
Itt rengeteg szereplõ elképzelhetõ a ruhatárostól a kar-
mesteren át a jegyszedõig. Nyugodtan bízzuk a részlete-
ket a gyerekek fantáziájára! 

A táncbemutató után a vendégek írhatnak a vendég-
könyvbe, jelenhet meg beszámoló a helyi újság kulturális
rovatában, de Bóbita táncot követõ naplóbejegyzését is
megfogalmazhatják a gyerekek. Nagyobb kedvük lesz az
írásbeli munkára, ha az eljátszás segítségével bele tudják
magukat élni a helyzetbe. 

A fontos jeleneteket visszaidézhetjük egy-egy állókép-
pel, amit a csoportok a saját testükkel jelenítenek meg
(fénykép készül róla Bóbita albumába). A képeknek ad-
hatunk címeket is. Az állóképek megtekintése után
„gondolatkihúzó” segítségével hallgassuk meg az egyes
szereplõknek mi jár a fejében (akit megérintünk, az el-
mondja, amit érez, gondol abban a pillanatban). 

Tálcán kínálja magát a vizuális alkotómunka is: bá-
bok, jelmezek, plakátok, képek.

2. Kegyetlen tréfa
A második versszak egy varázslás. A „megigéz” szó szi-

nonimái tovább árnyalják a jelentését: elbûvöl, elvará-
zsol, elbájol, bûvöletbe ejt, elképeszt, ámulatba ejt, elra-

gad, magával ragad, lenyûgöz, elkápráztat, elámít, rabul
ejt. Érdemes ezekkel megismertetni a gyerekeket. Bóbita
a varázserejét arra használja, hogy egy malacból gúnyt ûz-
zön. Azzal, hogy csókot ígér neki, becsapja, hiszen utána
ráül, nevetség tárgyává teszi, megalázza, kineveti. Lehet,
hogy tréfának szánta a dolgot, mégis balul sült el. Bóbita
ebben a versszakban nem egy aranyos, ártatlan pici tün-
dérke, sokkal inkább egy csibész boszorkánynak tûnik. 

Biztassuk a gyerekeket arra, hogy képzeljék magukat a
malac helyébe! Beszélgessünk velük arról, érezték-e va-
laha magukat úgy, ahogy a szerencsétlen elbûvölt malac
érezheti. Voltak-e már õk is ennyire hiszékenyek? Mivel
tudott Bóbita a malacra hatni, hogy végtére elhitte, szár-
nyasan egy röpülõ tündér társa lehet? Egyáltalán, miért
akarhat egy malac röpülni? Ezt a kegyetlen tréfát ne játsz-
szuk el a gyerekekkel – nagyon veszélyes bárkit is a malac
„bõrébe bújtatni” –, de bábokkal izgalmas és tanulságos
lehet, fõként, ha nem csak kétszereplõs a jelenet, hanem
vannak nézõk is. A megalázás így sokkal erõsebb. Eljátsz-
hatják a gyerekek az igézés elõzményét, és azt is, mi tör-
tént a röptetés és a kinevetés után. A történtekrõl írhat-
nak elbeszélést, akár a malac panaszkodhat valakinek a
rossz tréfáról, egy „gondolatkihúzós” állókép segítségé-
vel megfogalmazhatják a jelenlévõk érzéseit, gondolata-
it, véleményét. Megírhatják Bóbita és a tündérkirálynõ
párbeszédét. (– Már megint mit tettél? – Én csak…)

3. Törpék és tündérek
Könnyen lehet, hogy az osztályunkba járó fiúk túl lá-

nyosnak találják a „tündérezést”. Õk is találhatnak ked-
vükre való karaktert törpekirály és kísérete soraiban. A
mesei helyszín és a szereplõk segítenek, hogy a fiúkról és
lányokról alkotott különbözõ vélekedéseket, sztereotípi-
ákat felsorakoztassuk, megvitassuk. 

A törpékrõl köztudott, hogy föld alatt élnek, bányászás-
sal foglalkoznak. Nem nagyon találkoznak a légies tündé-
rekkel. Gyûjtsék össze a gyerekek, mit tudhatnak róluk a
tündérek, és milyen elképzelésük van a törpéknek a tün-
dérnépségrõl. Legyen a feladat az, hogy a fiúk tündérekre
jellemzõ dolgokat soroljanak fel, a lányok pedig olyanokat,
amirõl úgy vélik, ezek „törpések”. Például színeket, tárgya-
kat, eszközöket, játékokat, helyszíneket stb. Fõleg kisebb
gyerekeknek segítség, ha megadunk néhány kifejezést,
amikrõl eldöntik, törpés-e, vagy tündéres, és utána saját
kútfõbõl bõvítik a gyûjteményt. Megadott szavak lehetnek
pl.: zenélés, táncolás, kard, fátyol, fára mászás, ruhapróbál-
gatás, marhasült, fagylalt, arany, rózsaszín, zöld, barna. 

Ha a csoportok elkészültek a szógyûjtéssel, olvassák fel
munkáikat az egész osztály elõtt. Ilyenkor lehet vitatkozni,
de nem kell az egészet véresen komolyan venni, inkább
nevessünk együtt. Az is érdekes módja lehet a beszámoló-
nak, hogy a szógyûjteményeket összeszedjük, majd össze-
keverve szétosztjuk a csoportok közt, akiknek ki kell talál-
niuk, vajon tündérekrõl vagy törpékrõl készült-e a lista.

A következõ feladat lehet az, hogy meg kell szervezni
az ünnepséget, ahol törpék és tündérek is jól tudják ma-
gukat érezni. Ehhez vegyes, vagyis tündérekbõl és tör-
pékbõl (lányok/fiúk) álló csoportokat kell létrehoznunk,
akik megegyeznek a megfelelõ helyszínben, kitalálják
programokat, megtervezik a díszítést, a menüsort. En-
nek egy része lehet rajzos, tárgyalkotós feladat is. 

Végül el is játszhatunk egy-egy részletet az ünnepség-
bõl, ahol mindenki – törpe és tündér is – jól érezte magát.
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Az összefogás óriási erõvel bír, melyben nincsenek vesztesek,
csak gyõztesek.

(Sir Edmund Shalmic)

Derült égbõl csapott le ránk ez a világjárvány. Örül-
nék, ha mire ezeket a sorokat olvassák, már rendezõdött
volna a helyzet, mindannyian egészségesen várnánk a
tanév végét és a nyári vakációt, de az is lehet, és sajnos az
a valószínûbb, hogy még mindig a kijárási korlátozás és
távoktatás korszakát éljük. Mivel kis elsõseim vannak,
nagyon fontosnak tartom, hogy ne vesszen el a tanév so-
rán kialakult és megszokott személyesség, óraleírásaim-
ban úgy fogalmazok, hogy a tanítványaim azt érezzék,
közvetlenül hozzájuk szólok, nekik magyarázok, nekik
mesélek. Saját élményeimet is megosztom velük, ahogy
az iskolában is mesélni szoktam. 

Háromszázötven lépésnyire lakunk az erdõtõl (Hár-
mashatár-hegy), hajnalban és késõ délután találkozás-
mentesen tudok nordic walkingozni, van is egy hatvan-
napos sportos kihívásom a távmunka idejére. Mesélek a
tanítványaimnak a tavaszi erdõrõl, izgalmas találkozá-
saimról mókusokkal, a húsvét elõtt látott vadnyúllal és
a vaddisznóval (!), lefényképezem nekik a levegõben
szálldosó színpompás paplanernyõsöket, a Guckler
Károly kilátót és az égbe nyúló adótornyot, a frissen ki-
nyílt virágokat, a csodás panorámát a hegytetõrõl, a nap-
lemente fényeit, de arról is hírt adtam már nekik, ami-
kor életemben elõször sütöttem házi vajas kiflit, elme-
séltem, hogyan ünnepeltük a fiam szülinapját, azt is,
hogy a Csíkszerda kórussal hogy sikerült felvételt készí-
tenünk úgy, hogy bonyolult szerkesztés után százötve-
nen együtt énekeljük egy videón a Karanténdalt stb.

(Link a forrásoknál.) Igyekszem élményekhez kapcsolni
az órai munkát. 

Motivációra azért is nagy szükség van, mert a gyere-
kek szobájához a pihenés, a játék, a szabadidõs tevékeny-
ségek kapcsolódtak, most viszont hirtelen tanulószobá-
vá vált ez a helyszín. Az iskolában a tanteremben telje-
sen természetes, hogy tanulunk, de a gyerekszobában?
Minden család más körülményekkel rendelkezik, külön-
böznek az igények és elvárások a tananyaggal kapcsolat-
ban is. Van olyan szülõ, aki otthonról dolgozik és örül, ha
a gyerekét huzamosabb ideig lekötik az iskolai feladatok,
addig õ is tud a saját munkájával foglalkozni, máshol a
minél rövidebb tanulás a kedvezõ, mert több iskolás test-
vérnek van dolga a Canvas-on, a nagyoknak videós órá-
ik is vannak, nekik a dolgozatok nagy részét is az iskolai
netes felületen kell megírni, közben a beadandókat fo-
tózni, csatolni, foglalt a számítógép stb. Ezért írok az órá-
imhoz kétféle változatot, lehet választani, kinek mire
van lehetõsége, kapacitása: csak egy rövid betekintésre a
tananyagba, vagy részletesen elmagyarázott tartalomra
játékokkal, érdekességekkel kiegészítve. A szülõk egy ré-
sze értékeli, hogy fejlõdnek gyermeke számítógépes fel-
használói ismeretei, mások viszont tiltják, hogy egyálta-
lán a gép közelébe menjen csemetéjük. Van, akinek ren-
delkezésére áll otthon nyomtató, így a kinyomtatott óra-
leírásokkal már el is távolodhat a gyerek a géptõl, van,
akinek erre nincs lehetõsége. A szülõk, nagytesók, sõt
még a kistesók, ráadásul még háziállatok is segítenek a
gyerekeknek a tanulásban, nagy az összefogás. 

A kreativitás is rendkívül fontos, otthon fellelhetõ
eszközökkel tudnak tevékenykedni a gyerekek. Már ko-
rábban is idéztem C. Neményi Eszter egyik matematika-
tanítással kapcsolatos tanulmányából, amelyben többek
között azt írja, hogy „a matematikában nincs eszközhiány,
minden betöltheti az eszköz szerepét”. Kétkarú mérleg he-
lyett például a tömegmérés bevezetésénél vállfát hasz-
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náltunk két nejlonzacskóval, így próbáltuk kiegyensú-
lyozni különbözõ tárgyakkal az egy kilogrammot. Logikai
készletet kézmûves óra keretében gyártottunk, a tízes át-
lépéshez tojástartót és színes kupakokat kerestünk a
konyhában, dallamhangszert készítettünk kifeszített
befõttesgumik felhasználásával, ritmushangszert dobo-
zokból és magokból stb. 

Összefogás, együttmûködés jellemzi a pedagógusokat,
sok tartalmat osztunk meg egymással különbözõ fóru-
mokon, több tankönyvkiadó ingyenes hozzáférést bizto-
sít a könyveihez, tananyagaihoz, olykor az a legnehe-
zebb, hogy a sok lehetõség közül megtaláljam az osztály
számára legjobbat. Fejlõdnek az IKT-kompetenciáim,
megtanultam chat beszélgetéseket szervezni, szerencse-
kereket szerkeszteni, amit a matekos csoportom koráb-
ban is nagyon szeretett már, legutóbb épp egy szülinapo-
sunk beküldött szorgalmi feladataiból készült egy ilyen
pörgetõs játék. (A Wordwall honlapján például tizen-
nyolcféle játékos feladattípus szerkeszthetõ, de ez csak
egy a sok kreatív lap közül.)

Számvadász játék chaten
Az, hogy csoportos videóchaten beszélgessek, még

eléggé kívül esik a komfortzónámon, de ismerkedem a
GoToMeeting, Zoom és társai rejtelmeivel, próbálok
megbarátkozni velük. Használtam már egyéni matek-
korrepetálásra és furulyadarab meghallgatásra is. A he-
tente beiktatott közös osztálychatek egyikén kipróbál-
tam egy olyan bingóra emlékeztetõ játékot, amelyben
mindenki egy 4×4-es táblázatba írta be saját elképzelése
szerint a többiek által egyenként bediktált egyjegyû szá-
mokat. (Fontos szabályt alakítottunk ki a kommunikáci-
ót illetõen, hogy jól hallhassuk egymást. Alaphelyzetben
az volt a kérésem, hogy ahogy az elsõ videós tanári
chatelésemen is megtanultam, elõször a beszélgetést kez-
deményezõ résztvevõ mikrofonja legyen csak bekapcsol-
va, és a többiek csak akkor kapcsolhatják be, amikor je-
lentkezés után szót kapnak. Így nem olyan zavaró az ösz-
szeadódó háttérzaj és jobban értjük egymás szavát.) 

Amikor mindenki beírta a számokat a saját táblázatá-
ba, következtek a kérdések, kétjegyû számokra vadász-
tunk adott feltételekkel. Csak balról jobbra és fentrõl le-
felé volt érvényes a találat ilyen jellegû kérdésekre: ki ta-
lál kerek tízest, ki találja meg a tizenöt kisebb egyes szám-
szomszédját, kinél szerepel a táblán ikerszám, kinél sze-
repel olyan szám, ahol az egyesek helyén álló számjegy
épp kétszerese a tízesek helyén álló számjegynek, ki talál
olyan kétjegyû számot, amelyben a számjegyek összege
kilenc, megtalálod-e a táblázatodban a legkisebb kétje-
gyû páratlan számot, kinél látható a 8+8 mûvelet ered-
ménye stb. Minden találatért járt egy-egy pont, kérdé-
senként több helyen is fellelhették a gyerekek a jó vá-
laszt, kellett rá idõt adni, hogy alaposan át tudják kutat-
ni az egész táblájukat a pontokért. Mindenkinek volt si-
kerélménye, a végén aki szerette volna, elmondta, meny-
nyi pontot gyûjtött összesen. A játék alapötletét, betûs-
szavas változatát a Tanulási Zóna honlapjáról ismerem
5×5 néven, ezen az internetes felületen a távoktatás ide-
jén sok-sok játékleírás ingyen hozzáférhetõ a Játékok fül-
re kattintva, a Zóna vezetõi is önzetlenül segítik a peda-
gógusokat ezekben a nehéz hetekben. 

A chaten tartottam már rajziskolát, egy kedves nyu-
szifejet rajzoltunk le együtt, lépésenként; készült vicces
rajz a fejünk tetején (egy keménytáblás könyvet tett min-
denki a feje tetejére, majd arra egy lapot, és úgy kellett
erre házat, fát, napocskát, virágot rajzolni, hogy végig a
fejtetõn maradt a lap), jó móka volt egymásnak megmu-
tatni, hogy kinek hogy sikerült a mûalkotása, nagyokat
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kacagtunk. Én is rajzoltam a gyerekekkel együtt, ez is ha-
sonlóan vicces lett, az eredeti mintarajz mellé téve pedig
még inkább. Chaten mesélnek hétrõl hétre a gyerekek az
élményeikrõl, megmutatják egymásnak a kis házi ked-
venceiket, a névnapra kapott új Harry Potter sakk-kész-
letet, a táv kézmûves órán elkészült mozgó fejû kis nyu-
szikáikat, aminek készítéséhez több családban a kistesó
is kedvet kapott, elénekelhetik, hogy milyen dalt tanul-
tak meg a nagyszüleiktõl (énekórai feladatnak adtam,
hogy hívják fel telefonon vagy más kütyün a nagymamát,
nagypapát, és kérdezzék meg tõlük, milyen gyerekkori
énekükre emlékeznek, majd tanítsák meg az unokájuk-
nak), eljátszhatják furulyán a legújabb jazzes darabot,
mindig változatosan telnek ezek az alkalmak. Hiányol-
ják a gyerekek a társaikat, és bennünket, tanítókat is, így
egy kicsit „találkozhatunk” egymással.

Kódolós számoló
Mûveletek gyakorlására használjuk az alábbi tábláza-

tot:

A gyerekek szeretnek kódot fejteni, olyan, mintha de-
tektívek lennének. Elkészítik a táblázatot, és jöhet tizen-
két számos feladvány. A kódolásban elõre megegyezünk:
P = piros, K = kék, S = sárga, Z = zöld és k = kör, h =
háromszög, n = négyzet. Látható, hogy a Kék és a kör
kezdõbetûje nagyságban különbözik egymástól, így telje-

sen egyértelmû a rendszer, nincs más egyezés. Felhelye-
zik a táblázat megfelelõ rubrikáiba a logikai készlet kicsi
sima elemei közül azokat, amelyeket a táblázat sorai és
oszlopai meghatároznak! Pl. a bal alsó üres sarokba egy
piros négyzet kerül, a jobb felsõbe pedig egy zöld kör. Sor-
ban jönnek a feladatok, leveszik a megfelelõ mezõrõl a
logikai lapot, és a helyére beírják a megoldást! (Itt most
egy tanítványom szorgalmi feladatait mutatom be.) A
Pk: 6+4+5 azt jeleni, hogy a Piros kört vedd le a táblá-
zatról, és írd be a helyére, a bal felsõ sarokba a 6+4+5
mûvelet eredményét! 

Pk: 6+4+5; Kh: 9+7; Pn: 17+3; Sk: 4-nek a kétsze-
rese; Ph: 7+6+6; Sn: 2+2+2+2; Kk: 5+5–10; Zk:
20–10–4; Zn: 15-nél nagyobb és 17-nél kisebb; Sh:
4+2–2; Kn: 8+8; Zh: 18–7. A gyerekek menet közben
látják, mennyi feladványuk van még vissza, a lapok meg-
találása, ahogy fogynak, egyre könnyebb lesz, jobban
fenntartja az érdeklõdést ez a feladattípus, mint egy egy-
szerû, tizenkét példából álló gyakorlósor. Az, hogy egy
társuk írta a feladványokat, szintén motiváló, elõbb-
utóbb majd a többieknek is megjön a kedvük, hogy ké-
szítsenek ilyet, és akkor még jobban belemerülnek a szá-
molásba. „Zöld színes a kézben, javításra készen!” A
megoldókulcs villámgyors ellenõrzésre ad lehetõséget.

Nyuszi sakk
Mivel sakkot is tanítunk elsõ osztálytól kezdve, min-

denkinek van otthon sakktáblája, így távoktatásban is
adott a játéktábla az alábbi két játékunkhoz. A Nyulacs-
kázás négy plusz egy bábut igényel kellékként, lehet ez
kupak, gomb vagy kétféle színû sakkbábu is. Csak a feke-
te mezõket használjuk, kiinduló állás: a nyuszi (a világos
bábu), amibõl egy van, saját választása szerint elfoglal

15 0 8 6

19 16 4 11

20 16 8 16
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egy helyet a sakktábla elsõ sorában, a vadászok pedig a
nyolcadik soron helyezkednek el vele szemben, és máris
indulhat az üldözés, menekülés. 

A vadászok szeretnék bekeríteni, körbevenni vagy a
tábla szélére szorítani a nyuszit, hogy ne tudjon megmoc-
canni, a nyúl viszont arra törekszik, hogy ezt elkerülje, és
minél elõbb átérjen a vadászok kiinduló vonalára, ahol
már biztonságban lesz. Az nyer, aki elõbb eléri a célját. A
vadászok csak átlósan elõre léphetnek alkalmanként
egy-egy lépést, a nyuszi is csak egyet haladhat ugyanígy
átlósan, de ha úgy kívánja a szituáció, õ visszakozhat is,
hátrafelé is mehet. Felváltva lépnek a játékosok, hol a
nyuszi, hol egy vadász, mindig a nyuszi kezd. Sok vissza-
jelzést kaptam, hogy mennyire tetszik a gyerekeknek ez a
játék, amit matekszorgalminak adtam fel nekik a húsvé-
ti szünet elõtt. 

Másik sakktáblás játékunk most tavasszal a Helycse-
rés támadás volt. A vadnyulak megirigyelték a házinyu-
lakat, hogy õk húsvétkor sok kisgyerek lakásába bejut-
hatnak, simogatják, kényeztetik õket, kényelmes, biz-
tonságos helyen alhatnak, nem kell félniük a rókáktól; a
házinyulak viszont kalandozni szerettek volna, szabad-
ságra vágytak és az erdõ-mezõ tágasságára a nyusziketre-
cek helyett, így elhatározták, hogy helyet cserélnek. En-
nél a játéknál is a fekete mezõket használjuk. Kiinduló
állás: a házinyulak (világos bábuk) az elsõ két sorról, a
vadnyulak (sötétek) a hetedik és nyolcadik sorról star-
tolnak.

Igyekezni kell, hogy mielõbb átérjenek a nyuszikák a
túloldalra, az a csapat nyer, amelynek minden tagja elõ-
ször foglalja el a másik csapat kiindulási helyeit. Felvált-
va lépünk, itt is a világos kezd, de a lépések nagyobb le-
hetõséget kapnak: az átlós mozgás (pl. f2-rõl e3-ra vagy
g3-ra) mellett ugrásra is van alkalom, ha a kiszemelt bá-
bu mögött a következõ fekete mezõ üres (pl. e1-rõl a c3-
ra vagy a g3-ra ugorhatunk). Az ellenfél bábuit is át lehet
ugrani! A játék során felváltva lép a vadnyulak és a házi-
nyulak társaságának egy-egy tagja. Ugrássorozat: ha egy
ugrás után még adódik hely és lehetõség további ugrásra
vagy ugrásokra, akkor az megtehetõ, akár irányváltozta-
tással is (cikcakkban). Ha viszont az elsõ lépés után már
elengedtük a bábunkat, azzal azt jelezzük, hogy a másik
csapat következik, ez esetben már nem variálhatunk to-
vább, hogy merre mehetnénk még, befejezõdött a lépé-
sek lehetõsége. Hátrafelé csak abban az esetben halad-
hatunk, ha nincs lehetõség szabályosan lépni elõre! 

Változatok: a) Kezdõ játékosok ugrássorozat nélkül
léphetnek; b) ha sakkbábukkal játsszuk a játékot, lehet
úgy indítani, hogy a 2. és 7. sorban gyalogok állnak, mö-
göttük pedig tisztek, nem feltétlenül a sakk alapállása
szerinti helyen, és a túloldalra való átérésnél is hasonló-
an kell majd felvenni a pozíciót. (Kupakokkal vagy gom-
bokkal is lehet soronként más-más színnel indulni és ezt
a sort megtartva célba érni.)

Sakkos játékainkat valóban élvezetes játszani, még a
lányomékkal is kipróbáltattam mindkettõt. Figyelmet
igényel és logikus elõregondolkodást, taktikázást, mi-
közben fejleszti a téri tájékozódást is. 

A Nyulacskázást és a Helycserés támadást (eredeti
nevén Parasztháború) a Sakkpalota facebook-cso-
portjában fedeztem fel. A forrásoknál megjelölt honlap
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érdekessége, hogy meg lehet tekinteni játékainkból egy-
egy teljes játszmát lépésenként leírva és táblán megjele-
nítve, végigkattintgatva is, ami kifejezetten tanulságos
lehet kezdõ játékosok részére, mert a lépéssorozatokat
(láncszerû ugrásokat) nagyon jól szemlélteti. Tippet ta-
lálhatunk arról is, hogy milyen módon lehet hátráltatni
az ellenfél bábujának haladását.

Az eltüntetett kocka
Ki ne szeretne varázsolni? Hét kockát látunk egy ké-

pen, aztán amint fejjel lefelé fordítjuk, eltûnik egy a koc-
kák közül. Hova lett? Ez most akkor hat, vagy hét kocka? 

Betekintettünk egy kicsit az egyméretû szabályos axo-
nometriai ábrázolás rejtelmeibe. Különbözõ formákkal
„parkettáztunk” már korábban is, elõzetes gyakorlati ta-
pasztalatokat szereztünk a terület fogalmával kapcsolat-
ban; a három színbõl kivágott rombuszok pedig most a
térbeliségre irányítják a figyelmünket. A megfelelõen
egymáshoz illesztett kivágásokkal következetesen min-
dig ugyanazt a színt használjuk a kocka felsõ, elülsõ és ol-
dalsó lapjainak ábrázolására. Ha több ilyen hármast is
egymás mellé illesztünk, változatos építményeket hoz-
hatunk létre. A távoktatásban két régi tanítványom
munkáinak fényképét kapták meg a gyerekek, egy sab-
lont és hozzá összeállítási útmutatót. Az A/4-es lap hosz-
szanti oldalával párhuzamos, középen készített segéd-
hajtás segít a formák minél pontosabb elhelyezésében.
Olyan szépen sikerültek a képek, hogy van, amelyik az-
óta már keretet is kapott, és a nappali dísze lett. A csa-
ládtagok elbûvölésére is nagyon jól bevált, sorra jöttek a
lelkes visszajelzések, élvezték a tanítványaim a feladatot,
és nagyon szépen, pontosan dolgoztak. 

„Síkból térbe” munkáink bevezetéseként egy rövid,
kb. háromperces videó megtekintését ajánlottam a gye-
rekeknek a magyar származású mûvész, Vasarely Viktor
munkáiról, nekem õ nagy kedvencem. Nagyon szerette a
térbeliség látszatát keltõ képeket, Óbudán is van múzeu-
ma, egyszer majd ellátogatunk oda az osztállyal. A videó
címében szereplõ Op-Art jelentése: optikai mûvészet.
Az ehhez az irányzathoz tartozó festõk rendszerint opti-
kai illúziót kívántak elérni a vásznon. A geometrikus for-
mák és a színek kavalkádja olyan benyomást kelt, mint-
ha a minták mozognának, lebegnének, úsznának. (Link
a forrásoknál.)

Befejezésül két ismerõsöm, Horváth Irma és Nádházy
Judit nemrég készült rövid kis meséjét szeretném fiatal
gyermekekkel foglalkozó pedagóguskollégáim figyelmé-
be ajánlani, melynek A málnalekvárvírus címet adták.
(Link a forrásoknál.) Megengedték, hogy szabadon hasz-
náljuk, elküldtem az osztályomnak is. A szülõket arra
kértem, hogy elolvasása elõtt minden lekvárosüveg tete-
jét csavarják rá jó szorosan az üvegre, biztonságból a
Nutelláét is! Beszélgetést javasoltam a témáról, volt-e
olyan meseszereplõ, aki hasonlított a családból valakire,
ismerõs-e ez a mesebeli élethelyzet, vannak-e kérdések a
mesével kapcsolatban, jó dolog-e megörökíteni a szép és
kedves élményeket, érdemes elõre terveket szõni,
ötletelni, célokat kitûzni magunknak? Kértem, hogy kü-
lön lapra rajzolják le szép színesen kidolgozva, hogy mi
volt számukra az utóbbi hetek legnagyobb élménye, és
hogy mik a konkrét terveik a következõ idõszakra vonat-
kozóan. Ezt pedig mi, felnõttek is megtehetjük, ha nem is
rajzzal, de egy kis átgondolt felsorolással. 

Kívánom, hogy sikeresen jöjjünk ki ebbõl a nehéz pe-
riódusból, és hogy mindenki legyen egészséges!

Források:
1. Csíkszerda: Karanténdal https://youtu.be/EZqJtwt9MDc
2. http://www.eurochess.hu/egyszeru-jatekok-a-sakktablan/
nyulacska.php
3. http://www.eurochess.hu/egyszeru-jatekok-a-sakktablan/
paraszthaboru.php
4. https://tanulasizona.hu/5x5-online/
5. A málnalekvárvírus: https://drive.google.com/file/d/
1rOdN-ZvQk51uI2WvpdxTV2WqNvSWrOV_/view?fbclid
=IwAR2tMzJKO-UwAPiP60iA7YaJUv_deTBBHKK5Uo36
viqY2-kGmAyRaAk-7dc
6. Vasarely videó: https://www.youtube.com/watch?v=ny1C-
O37PCY

1. 2. 3.

4. 5 6. 

A cikkben szereplõ fényképeket készítették: Babócsy Ildikó,
Farkasházi Csilla, Gömöri Ildikó, Kenyeres Márton, Kun
Bernadette, Mészáros Andrea, Mikó Zsuzsanna és Weisenfeld
Melinda
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24 éve dolgozom tanítóként a várpalotai Bán Aladár Ál-
talános Iskolában. Intézményünk ugyanazokkal a prob-
lémákkal küzd, mint a többi iskola. Kollégáimmal az ok-
tatásból hiányzó anyagi feltételeket próbáljuk kreativi-
tással, lelkesedéssel pótolni, s igyekszünk megfelelni a
kor kihívásainak. Keressük az új motivációs lehetõsége-
ket, az alternatív oktatási módszereket, hiszen a mai gye-
rekek számára nem megfelelõek a múltban alkalmazott
technikák.

A gyerekek és a kutyák közti mély kapcsolatot nem
kell hosszasan magyarázni. Mivel 15 évig voltam egy cso-
dás golden retriver gazdája, személyes tapasztalatot is
szereztem errõl. Úgy éreztem, hogy az ebben a különleges
kapcsolatban rejlõ motivációs lehetõségeket a munkám
során is tudom hasznosítani. Célom az volt, hogy a kutya
ne csak egy bemutatkozó óra alkalmával legyen jelen,
hanem része legyen az osztály mindennapjainak. Terve-
imhez megfelelõ társat találtam Szõllõsi Eszter személyé-
ben, akinek Lizi nevû kutyája a Pata és Mancs Egyesület-
nél tett sikeres terápiás vizsgát.

Az iskolavezetés nyitott volt az ötletre, támogatott,
ezért kidolgoztam egy programot, amely két fõ részbõl áll: 

1. Minden osztályban, ahol erre igény van, tartunk egy
bemutatkozó órát Lizivel, a terápiás kutyával. Itt a gyere-
kek ismereteket szerezhetnek a terápiás kutya munkájá-
ról, a felelõs állattartásról és megfogalmazhatják a ben-
nük felmerülõ kérdéseket.

2. A saját osztályomban ezen túlmenõen Lizi minden
hónapban ellátogat hozzánk egy-egy tanórára. A tanórá-
kon mint tanársegéd vesz részt. Igyekszem minél változa-
tosabb témákba bevonni, különös tekintettel a nehezeb-
ben érthetõ témakörökre. Így az elmúlt évben az új „ta-
nársegéd” járt nálunk természetismeret és matematika-
órákon is. Az egyik matematikaóra tapasztalatait szeret-
ném most közzétenni.

Azt hiszem, minden kolléga egyetért abban, hogy a
mértékváltás eredményes tanítása sohasem volt könnyû,
de az utóbbi idõszakban még problémásabb, hiszen a min-
dennapi gyakorlatban kevés megerõsítést kapnak a gye-
rekek. (Nem járnak egyedül boltba, nem kérnek 1 kg ke-
nyeret, a felvágottak csomagoltak, kevesebb az idõ, hogy
együtt süssenek otthon, keveset kirándulnak, sokan au-
tóval járnak iskolába, ezért a távolságok megtapasztalá-
sa is nehezebb stb.) Így ezen a területen különösen nagy
jelentõséget kap a motiváció, ezért hívtam erre az órára
Lizit.

Tapasztalatok

Az eddigi tapasztalatok a várakozásnak megfelelõek,
sõt jobbak. A gyerekek sokkal oldottabbak, nyitottab-
bak, türelmesebbek egymással és a kutyával is. Ez a tole-
ránsabb viselkedés még napokkal késõbb is érezhetõ.

A szóbeli megnyilvánulással küzdõ tanulók is „erõt
vesznek magukon”, és beszélnek a kutyához. Az egész
osztály aktívabb a tanórán.

Felvetõdhet a kérdés, hogy mennyire maradnak meg
az ilyen módon szerzett ismeretek? Az órát követõ szá-
monkérések azt bizonyítják, hogy nemcsak megmarad-
nak, hanem mélyebben rögzülnek. A témaköröket lezá-
ró dolgozatokban sokkal jobban sikerültek azok a felada-
tok, amelyekhez a szükséges ismereteket a kutya segítsé-
gével sajátították el a tanulók. 

Fontos, hogy beszéljünk azokról a gyerekekrõl is, akik
tartanak, félnek a kutyáktól. (Az én osztályomban is van
két ilyen tanuló.) Soha nem szabad erõltetni a kutyával
való közvetlen kontaktust. Minden óra elõtt több lehe-
tõséget vázoltam fel nekik. Egyszer sem éltek azzal, hogy
nem kell részt venniük az órán. Többnyire ülésrend-mó-
dosítást kértek, és igényelték a közelségemet a tanórán.

Lóránt Klára Terápiás kutya
a matematikaórán
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Óravázlat
Matematikaóra terápiás kutyával
Téma: A tömeg mértékegységei
4. osztály
Gyakorlóóra

A tanóra menete A terápiás kutya feladata Fejlesztési célok

1. Üdvözlés Lizi egy zsámolyon ül, a gyerekek üdvözölhetik.
Jobb kézzel simogatják, és aki akar, pacsit is kér-
het.

Testséma és térorientáció fejleszté-
se.

2. Célkitûzés Az elmúlt órán a tömeg mérésével és mérték-
egységeinek váltásával foglalkoztunk, ma foly-
tatjuk ezt Lizi segítségével.

3. A tömeg mértékegysége-
inek ismétlése

Soroljuk fel a tömeg mértékegységeit növekvõ
sorrendben! „Tegyük a mértékegységeket az
ujjainkra!”

Memóriafejlesztés, testsémafe-
jlesztés.

4. Igaz állítások megfogal-
mazása adott mennyiségrõl

Lizi nyakában egy mennyiség van. Mibõl áll egy
mennyiség? Fogalmazzunk meg igaz állításo-
kat! (A mérõszámról, a mértékegységrõl, a
mennyiségrõl.)

Tanultak felelevenítése, alkalmazá-
sa.

5. Mértékváltás Lizi hámjából a gyerekek kihúznak különbözõ
mennyiségeket. Ezeket mágnessel a táblára rög-
zítjük. Feladat: váltsd át a mennyiségeket
grammba és írd le a füzetedbe! Ezután a terápi-
ás hám másik zsebébõl húznak a gyerekek
mennyiségeket és ezeket dekagrammba váltva
írják le a füzetbe.

Az elmélet gyakorlati alkalmazása.

6. Becslés, mennyiségek
összehasonlítása

Mindenkinél van egy mennyiségkártya. 
Becsüljük meg, mekkora Lizi tömege! Szóbeli
becslés.
Lizi tömege: 40 kg.
– Menjen Lizi köré az a tanuló, akinél nagyobb
mennyiség van, mint Lizi tömege.
Ellenõrzés, javítás.
– Álljanak oda, akik úgy gondolják, kisebb
mennyiség van náluk.

Az elmélet gyakorlati alkalmazása.

7. Mennyiségek összeha-
sonlítása

Egy kicsit hagyjuk pihenni Lizit, addig önálló
munka következik. A munkafüzet feladatainak
megoldása.

Az elmélet gyakorlati alkalmazása
önállóan, problémamegoldás fej-
lesztése.

8. Mértékváltás Aki kész feláll, szóban mértékváltás: A nálam
lévõ kártyákon lévõ menynyiségeket kell átvál-
tani a kért mértékegységbe. (Ha mindenki fel-
állt, ellenõrizzük az önálló munkát.)

9. Értékelés Mondd el a mai órával kapcsolatos gondolatai-
dat, ne felejtsd el megszólítani azt, akinek mon-
dod. A mondataikat címezhetik Eszternek,
Lizinek vagy nekem is. Fontos, hogy ne csak a
pozitív vélemények hangozzanak el!

Szóbeli szövegalkotás, kritikai gon-
dolkodás fejlesztése.

10. Elköszönés Bal kézzel simogassa meg Lizit, aki szeretne el-
köszönni tõle!

Testséma és térorientáció fejleszté-
se.
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Csoport: dramatikus játék 16–20 fõ részére.

Körülmények: 60 perc, üres terem annyi mozgatható
ülõalkalmatossággal, ahány résztvevõ van. (A foglalko-
zást 2019. október 17-én tartottuk a Lengyel Intézetben
Janusz Korczak A Wilhelmówkai fiúk címû könyvének
bemutatója elõtt.)

Fókusz: a saját szokásaink megváltoztatása árán is se-
gítünk-e másoknak? 

Téma: közös értékeink, szokásaink; összetartozás, se-
gítségnyújtás, lemondás.

Eszközök: 2-3 színû arcfesték, fejpánt a vezetõknek,
„indián tárgyak” az identitásteremtõ játékhoz (kõ, bot,
nyílvesszõ, agyagedény, ékszer, termés, festék, toll, hang-
szer, madzag, gyûrû, faállat, erszény…), 20 db makk és 2
edény a makkszavazáshoz, indián nevekkel elõre megírt
etikettcédulák, nyílvesszõre erõsített üzenet a másik
törzstõl. 

Történet: a drámafoglalkozást Janusz Korczak A
Wilhelmówkai fiúk címû könyve ihletésére készítettük.
Egy több mint száz éve szervezett, varsói gyerekek számá-
ra létrehozott tábor története a könyv, ahol a fiúk min-
denféle kalandban vesznek részt. A 13. fejezetében szó
esik az indiánosdiról, ami a gyerekek fantáziájának szüle-
ménye, szabadidejüket e szerepjáték világában töltik.
Foglalkozásunkban mi is egy ilyen játékra hívjuk a gyere-
keket. A törzsi világunk megteremtése után egy mene-
déket kérõ idegen törzs befogadásáról döntünk. 

Bevezetés
Képzeljétek magatokat egy nyári táborba, ottani (ve-

letek egykorú gyerekeket) játszunk, akik a délutáni sza-
badidejüket gyakran ütötték el indiános játékkal. Ilyen-
kor körbeültek, kitalálták a törzsük szokásait és különfé-
le kalandokat játszottak el. Erre szeretnénk meghívni
benneteket!

1. Beavatás, belépés a törzsbe (3 perc)
A csoportvezetõk már elõre felkent arcfestékkel, indi-

ános fejpántban várják az érkezõket. Körbeül a törzs, a
belépés jeleként mindenki kap egy szimbolikus arcfestést
(a törzs színeivel). 

2. Indián név (3 perc)
A saját nevüket hátrahagyva megismerik az indián

nevüket. „Nem te választod a neved, a név választ téged!”
elven 2 dobozból húznak névkártyát (etikettcímkén).
Az egyik dobozban jelzõk szerepelnek, a másikban pedig
jellemzõ tárgyak és állatok nevei (a két – véletlenre bí-
zott cédula alapján lesznek indián neveik, pl.: Kéklõ Szel-
lõ, Kecses Nap)

– 1. doboz: harcos, beszédes, vörös, éles eszû, elsõ szü-
lött, ezüst, arany, fürge, bátor, kéklõ, nemes, kecses, ki-
tartó, álmos, nagy, hosszú

– 2. doboz: toll, nap, oroszlán, szellõ, nyíl, sas, létra,
hajnal, puska, szem, nyúl, tó, hal, tûz, víz, levél

3. Attribútum (3 perc)
Miután felragasztotta a nevét, identitásjelölõ attribú-

tumot is választ magának, és kitalálja, hogy milyen vi-
szony fûzi az adott tárgyhoz, mi a közös történetük. (Az
asztalon: kövek, botok, bögrék, ékszerek, nyílvesszõk,
zsinegek és különféle eszközök.)

4. Csere, az attribútumok története (10 perc)
Séta a térben, aki szembe jön veled, azzal megosztod,

hogy kitõl, mikor kaptad /hogy szerezted ezt (az elõzõ
gyakorlatban választott) a tárgyat és miért fontos ne-
ked, majd cseréltek. Meg kell jegyezni a kapott tárgy
történetét és tulajdonosának indián nevét, mert innen-
tõl errõl kell mesélni, és ez lesz a csere tárgya. Cél: 5 perc
alatt minél több tárgyat megismerni a csere révén, és
minél pontosabban továbbadni a hallott történeteket.
Végül a tárgyakat visszajuttatjuk eredeti tulajdonosá-
hoz, és körbeülve mindenki felfedi a saját attribútumá-

Farkas Adrienn, Zámbó Bianka

Indiánosdi
– a befogadás
mondája
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nak rejtélyét. Innentõl az „eszközük” hozzájuk tartozik,
azzal mozognak.

5. A közösség jegyei – a szent barlang szere-
pe az ünnepek és hétköznapok megélésében
(15 perc)

Két csoportra válunk, és megteremtjük a törzs törté-
netét, hétköznapi szokásainkról és ünnepi szertartása-
inkról ötletelünk közösen. A kiscsoportos gondolkodás
után 3-3 (címmel kommentelt) állóképben mutatjuk
meg a többieknek, hogy mire jutottunk.

1. Az egyik csoport azon fog elmélkedni, hogy milyen
fontos ünnepei vannak a törzsnek, mikor miért tartják és
mit csinálnak ilyenkor. 

2. A másik csoport azt dolgozza ki, milyenek a hétköz-
napok, mit szoktak csinálni, kinek milyen szerep jut a tá-
borban.

A kiscsoportok az ötletelés elõtt kapnak fotókat a Szent
Barlangról, és megtudják (korábbi játékban ezeket a rajzo-
kat készítették a barlangjukról, az információkat az „Úgy
hallottam…”, „Azt mesélték…” frázisokkal hozza be a cso-
portvezetõ), hogy a vadászat elõtt és az ünnepeken itt szok-
tak szertartást tartani, imádkozni, áldozatot bemutatni,
törzsi táncot járni… Különösen fontos tér az életükben,
„neki” köszönhetik a szerencséjüket. A falon lévõ bar-
langrajzok a törzsük történetét beszélik el: az egyik ábrából
kiderül, hogy tisztelni kell a barlangot, mert egyszer már
magukra haragították az isteneket, amit csapásokkal teli
évvel bosszultak meg. Az állóképek is a barlangban ját-
szódnak (mindkét kiscsoport kap 2-2 képet a barlangról)!

– Az állóképek és az elhangzottak alapján nevet adunk
a törzsnek. (Nemzedékenként változik, így eljött az ide-
je a névváltásnak – korábbi név: VALAVALA.)

6. Vadászat, közös zenélés (5 perc)
A törzs tagjai – hogy bátorságot gyûjtsenek – vadászat

elõtt mindig zenélnek a Szent Barlangban. Próbáljuk meg
a tárgyak által kifejezni azt a zenét, amit akkor játszanak,
amikor vadászni mennek. Elõször kipróbáljuk, milyen
hangokat tudnak kiadni a saját tárgyukkal, hogyan tud-
ják megszólaltatni. Utána összeállítjuk a saját törzsi ze-
nénket egy karvezetõ segítségével (hangunkat, testün-
ket is használhatjuk.) A végén tulajdonképpen a klasszi-
kus karvezetõs játékot játsszuk a tárgyaikkal. 

Végén: vadászatra indulunk, de az ajtóban (barlang
kijárata) megtorpanunk, mert találunk egy nyílvesszõre
erõsített levelet. 

7. Levél, dilemma (13 perc)
Megtaláljuk az ajtóban a nyílvesszõre erõsített leve-

let! Üzenetet kap a törzsünk, miszerint a KOKOPA törzs
vezetõje arra kér minket, hogy a szent barlangunkat hadd
használják otthonként a fagyok elmúltáig, nagy szüksé-
gük lenne rá, mivel az õ területüket elfoglalták a sápadt
arcúak, így nem tudnak hova behúzódni a hideg elõl –
cserébe íjakat biztosítanak a törzsünknek és segítenek a
vadászatban. 

– Dilemma: Megengedi-e a törzsünk, hogy egy idegen
törzs bevegye magát a szent barlangba? (Ami a törzsünk
legfontosabb szent helye.) Hagyjuk, hogy a másik törzs

gyermekei éhen halljanak, otthon nélkül maradjanak? A
barlangba tudnánk egyedül elszállásolni õket, viszont
számolni kell a törzs istenségeinek haragos hangulatával
és a különbözõ szokásrendek ütközésével. Mit tegyünk?

– Két csoportra oszlunk és mind a két csoportban az-
zal foglalkozunk, hogy mit kellene tennünk. Meddig és
mennyit engedhetünk ennek a kérésnek? Milyen követ-
kezményei lehetnek a befogadásnak, és milyenek a segít-
ség megtagadásának? 

8. Makkszavazás (7 perc)
A kiscsoportból megérkezve összevetjük, hogy mire

jutottunk. Az összegzésen túl jöhetnek még újabb érvek
is – itt van lehetõség meggyõzni egymást. Végül demok-
ratikusan, makkszavazással döntünk a szent barlangunk-
ról és a Kokopa törzs sorsáról. 

Makkot kapnak, amit az Igen/Nem dobozba dobnak
egyesével. Végül kihirdetjük, hogy mire jutott a törzs.

A játék megvalósulása, 
reflexió

Ezt a drámajátékot a Korczak-könyvbemutató elõtt
tartottuk a Lengyel Intézetben egy tanórák után odaér-
kezõ iskolai csoportnak. 15 résztvevõnk a Medgyessy Fe-
renc Német Nemzetiségi és Nyelvoktató Általános Isko-
la tanulóiból állt, akik közül többen is részt vettek már az
iskolában szervezett drámaszakkörön.

A Lengyel Intézet ajtajában várt minket házigazdánk,
és elmondta a csoportnak, hogy mi az elõzménye ennek
a találkozónak, milyen alkalomból szerveztük ezt a drá-
majátékot, hogy képzeljük magunkat száz év elõtti tábo-
rozó fiúknak. Az elsõ játék a névjegykártya feltûzése volt,
amit nagy örömmel fogadtak (a kártyákon érdekes hang-
zású lengyel fiúnevek a Korczak-könyv alapján: Jasiek,
Franek, Wladek, Staszek, Lech, Kopka stb.). Lemen-
tünk az intézet alagsorába, ahol kényelmes babzsákok
várták õket. Az indián törzzsé alakulást Bianka közvetí-
tette, ennek az elsõ része volt az arcfestés. (Mi is felöltöt-
tük a törzs színeit.) A játék során kiderült, hogy ugyan-
annyira tudtak lengyel fiúk lenni, mint amennyire indi-
án törzset alakító gyerekek. A játékok jó alapot adtak ar-
ra, hogy beleilleszkedjünk egy indián törzs életébe. Azu-
tán megérkezett a levél, amiben a barlangunkat, törzsün-
ket veszélyeztetõ hírrõl olvastunk. Összeültek a csapa-
tok megvitatni, hogy mit is tegyen a törzs. Az érvek és el-
lenérvek komolyak és átgondoltak voltak, örültünk,
hogy sikerült elgondolkodtatni õket. A makkszavazás
volt a tetõpontja a játékoknak. Kétharmados többség
döntött a vita után a befogadásról. 

Lõdi Virág tervezõmûvész – névjegyén Korczak port-
réja – „levezetésként” zászlótervezésre szólította a gyere-
keket.

A korczaki pedagógiára jellemzõ demokratikus szem-
lélet, valamint a játékban átélt makkszavazás példát mu-
tatott arra, hogy a gyerekek képesek a saját csoportjaikat
irányítani, döntéseket hozni, ezeket a döntéseket alátá-
masztani érvekkel és a játékszabályokat betartani. A já-
ték végén nehezen léptek ki a szerepbõl. Az iskolában to-
vább is folytattuk a drámacsoportos tanulókkal a játékot.
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Már szép idõ von, sokat süt a nap, kellemes az idõjárás. És ez-
zel együtt közeledik a tanév vége is. A lap megjelenésétõl szá-
mított mintegy 5 hét múlva a gyerekek számára feltétlenül vé-
get ér ez a tanév is. Nem sokkal utána a kollégák is lazább
idõszakot kezdhetnek meg. Rettenetesen gyorsan telt el ez a
tanév. Hogy miért is? Vegyük számba azokat az eseménye-
ket, amelyek kizökkentették az iskolai munkát a megszokott
rendjébõl! 

A gyermekek számára sok-sok izgalmat jelentett már a
tanév kezdete is. Sok iskolában a tanító személyében nem
várt változás következett be. Mert ne tagadjuk, a nyári szü-
netben sok tanító is úgy döntött, hogy elhagyja a pályát, s a
jobb kereseti lehetõség és az elõnyösebb munkabeosztás érde-
kében kilép a rendszerbõl. Különösen a kisebb települések
érezték meg ezt a lavinaszerû változást. S amikorra már min-
denki nagyjából a helyén volt, amikor a gyerekek kezdték
megszokni az új pedagógus stílusát, akkor újabb változások
következtek be, tehát egy hónap, hat hét után az új pedagógus
is elment. Ismerek olyan pesti alsó tagozatos tanulót, akinek
csak az elsõ félévben három tanítója is volt. A vezetõ nem so-
kat tehet ilyen esetben. A tanórák megtartását biztosítani
kell, de kivel?

Természetesen az állandó változást a szülõk is megérezték.
Mert ne tagadjuk, minden tanítónak van olyan elgondolása,
amely eltér az elõzõ kolléga elvárásaitól. Ehhez pedig nehéz
alkalmazkodni még akkor is, ha a szülõk áldozatkészek, az is-
kolával meghitt, jó kapcsolatban vannak. És most szóljunk a
tanítóról is! Nem arról, aki elhagyta a pályát, hanem arról,
aki hûségével szolgálja az iskoláját, arról, aki messze többet
kell vállaljon a napi feladatokból, mint amennyit a törvény
elõír. Az egyik kolléganõ a következõt mondta: „A saját má-
sodikosaim mellett szinte folyamatosan én tanítottam a ne-
gyedikeseket is. Az egyik kolléganõ sokat volt beteg, majd az
õt váltó három hét tanítás után külföldre távozott, a harma-
dik kolléga egy hét elteltét követõen vette a kalapját. Amit
tudtam megtettem, de ez a negyedik osztály sokáig fogja érez-
ni az állandóság hiányát.” Arról nem is szólva, hogy ilyen
esetben csak a tanítás kerül elõtérbe, de mi van a neveléssel,
a közös osztályprogramok megszervezésével, egy-egy szín-
házlátogatással vagy kirándulással. 

Ennyit a jelen tanév komoly problémájáról.
Az alsó tagozatban új elemként jelentkezik a 6 éves korban

történõ iskolakezdés bevezetése. Mindenki – szülõ, gyerek, de
a leendõ elsõ osztályban tanító pedagógus is – komoly szoron-
gással készül a tanévkezdésre. Nem volt olyan szakmai érte-
kezlet, ahol errõl a problémáról ne beszéltek volna. Sok-sok

óvodapedagógus javasolta a most alig hatéves gyerekek szüle-
inek, hogy kezdeményezzenek szakértõi vizsgálatot a kisgyer-
mekek érdekében. (Olyan vidéki óvodáról is hallottam, ahol
a szülõk mindegyike – az óvoda legnagyobb egyetértésével –
egységesen kérte az óvodában maradás lehetõségét. És siker-
rel jártak. De ez még õsszel volt.) Most változott a helyzet, ja-
nuár óta egyénileg, a szülõnek kell a kérvénnyel a hatósághoz
fordulnia. A szakértõi bizottságok soha ennyit nem dolgoz-
tak. Sok kollégának komoly lelkiismeret-furdalást okozott az
engedély kiállítása, illetve a kérelem elutasítása. 

Egy saját élményemet szeretném felidézni. A leendõ elsõ
osztályosokat meghívta az iskola. Kétosztálynyi gyereket
tudnak felvenni, viszont lényegesen több a jelentkezõ. Ját-
szatták a gyerekeket. A négyfõs csoportokban azonnal ész-
re lehetett venni, hogy ki az a tanuló, aki már elhagyta a ha-
todik évet, sõt közel van a hetedikhez, és az is feltûnt, hogy
ki az, aki majd csak júniusban, júliusban lesz hatéves. Az if-
jabbaknál még gyakori volt az iránytévesztés, az is látható
volt, hogy a labdakezelésük sem volt biztos. A többi feladat-
ban is gyakori volt a bizonytalanság. Arról nem is szólok,
hogy lényegesen hamarabb fáradtak el. Most május van,
szeptemberig valójában nincs olyan sok idõ. Talán jobb len-
ne, ha az óvoda biztosítaná még a felkészülésüket a követ-
kezõ iskolaévre. A pedagógusok gyakran említik, hogy a
gyermekek meglehetõsen motiválatlanok, s ezért sok-sok
kudarc kíséri iskolai elõrehaladásukat. A jogalkotót bizony-
nyal megtévesztik azok a külsõ jelek – magasság, nyílt, ér-
telmes tekintet, alapvetõ egészség megléte vagy a külföldi
gyakorlat megismerése és beválása stb. –, amelyek alapján
döntéseiket meghozza. 

És a NAT bevezetésének problematikáját most nem is em-
lítem, pedig az különös terhet ró azokra a tanítókra, akiknek
szeptemberben már az új szabályozás szerint kell dolgozniuk. 

Tehát nem csak lezárjuk a tanévet, de el is indítjuk a kö-
vetkezõt. Csak ajánlani tudom, hogy olykor-olykor nézzünk
vissza is. Karácsony Sándor a következõket mondta: „A diák
ne csak numerus legyen, ismerje meg a nevelõ testi-lelki habi-
tusát egyenként!” – Milyen igaz gondolat. Erre kell minden-
képpen felkészülni.

Meddig tart a felelõsség?
A következõ történet egy tanítóról szól, nevezzük Gi-

zinek és arról a tantestületi közösségrõl és elsõsorban a
vezetõjérõl, amelyben dolgozik.

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Bizalommal, felelõsséggel, hûséggel
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A családi élete rendezett. A férje mérnökként dolgo-
zott, a három gyereke ma már felnõtt. Egyik sem válasz-
totta a pedagóguspályát. A középsõ leánygyermeke meg
is fogalmazta az érettségi táján: „Csak nem leszek peda-
gógus! Anya soha nincs itthon, s ha mégis közöttünk
van, akkor is jobban foglalkoztatja a tanítványai mate-
matikadolgozata vagy a szemléltetõ eszközök összeállítá-
sa, mint mi!” Ez a megjegyzés bántotta Gizit, de elfogad-
ta, hogy gyermekei a saját útjukat járják. Valamennyi
gyermeke ma már diplomás, tehát semmiféle elégedet-
lenség nem volt benne. Azt jól tudta, hogy néhány év
múlva vár rá a nyugdíjas élet. S abban is biztos volt, hogy
majd az unokák nevelésébe is bevonják.

Harmincadik éve ugyanabban az iskolában dolgozik.
Az alsó tagozat minden évfolyamán tanított már, min-
dent kipróbált. Ha kellett, lelkesített, ha kellett, kritikát
mondott. Volt munkaközösség-vezetõ és foglalkozott az
iskolai minõségbiztosítással is. Minden iskolai feladatot
kiemelkedõen látott el. A vezetõ számára ideális munka-
társ volt. Nem egyszer kérte az igazgatója olyan munkák
ellátására, amelyért senki sem lelkesedett. Gizi mindig
mindenre azonnal kapható volt. A vezetõi, mert a har-
minc év alatt három is volt, túlságosan is számítottak ar-
ra, hogy Gizi mindig mindenütt ott van. Ez kissé elké-
nyelmesítette az igazgatókat és természetesen a tantes-
tületet is.

Volt pályakezdõ kolléga, aki az õ tanácsai alapján in-
dította el a munkáját, s ma õ az iskola igazgatóhelyette-
se, de volt olyan kolléga is, aki nem mert Gizitõl semmit
sem kérdezni. Aktív ember volt, komoly tartással rendel-
kezett, ugyanakkor olykor barátságtalanul kritikus is tu-
dott lenni. Hogy mi alapján volt számára szimpatikus,
vagy kevésbé szerethetõ egy kolléga, azt maga sem tudta
megfogalmazni. Az mindenesetre komolyan számított a
megítélésben, hogy a feladatokat milyen színvonalon ol-
dotta meg a munkatárs. Tény, hogy a munkája igazán jó
volt, ugyanakkor az emberi kapcsolataiban nagyon vál-
tozó formát mutatott. Hasonló módon bánt a szülõkkel
is. Ugyanakkor a tanítványai igazán szerették. Mindig
meghallgatta a gyerekeket, segített nekik és megértõ volt
velük. Aki az õ osztályának tanulója lehetett, az nem-
csak a tananyagot sajátította el magas fokon, de társaival
is komoly barátságot alakított ki. Kiváló közösséget for-
mált a csoportjából. 

A harminc év nem múlt el nyomtalanul. Reggelente
kissé fáradtan indult el otthonról, de minden reggel
7.20-kor már átöltözve várta a gyerekeket. És már volt
olyan délután is, amikor 6-kor otthon volt. A családja
legnagyobb csodálkozását az váltotta ki, hogy egyre rit-
kábban cipelte haza a gyerekek füzeteit, hogy a javítást
elvégezze. 

– Anya – kérdezte az egyik gyereke –, már nem is
kell dolgozatot javítanod? 

– Ugyan már – jött a válasz –, bent megcsinál-
tam. 

A család tudomásul vette a változást, de a kollégák to-
vábbra is az áldozatkész Gizit látták, aki elsõnek jön és
utolsónak megy. 

Minden év februárjában az iskola vendégül látja a kör-
nyék óvodásait. Kedves, kellemes találkozó ez. Az iskola
szervezési feladatait Ibinek kellett volna elvégeznie, ám
õ megbetegedett. Egy kisebb mûtétre is kórházba kellett

vonulnia, majd még hat hetet kellett otthon töltenie. Az
igazgató úgy döntött, hogy Gizit kéri meg a feladatok le-
bonyolítására. Amikor a folyosón találkoztak, akkor
hangzott el az igazgatói kívánság:

– Gizikém, oly rosszkor jött Ibi betegsége, éppen az is-
kolanyitogató idõszakában, ugye számíthatok rád? Ta-
valy is te szervezted, és milyen jól sikerült. Kérlek, intézd
el ezt a munkát! 

A megszólított egy hosszú percen át hallgatott, majd
így reagált:

– Nem gondolom, hogy egyedül csak én lennék a
feladatra alkalmas, de ha te kéred, akkor megcsiná-
lom. 

– Remek, köszönöm! Ha kell valami segítség, ak-
kor csak szólj, majd mi ott leszünk! – ezzel a vezetõ
kipipálta a feladatot. Jól tudta, hogy Gizi mindent
hibátlanul elrendez. 

Gizi pedig nekilátott a szervezésnek. Meghívót készí-
tett az óvodáknak, az alapítvány pénzébõl pénzt vett föl,
hogy a vendég gyerekeknek ajándékot vegyen. Mindent
elintézett. Egyetlen problémája volt, s ezért megkereste
az igazgatóját: 

– Kérlek, mondd meg kik tartsanak bemutató-
órákat? A jelenlegi negyedikesek, akik valószínû,
hogy az elsõ osztályokban folytatják a munkájukat,
vagy a mostani elsõs tanítók? Az talán izgalmasabb
lehet a vendég gyerekek számára. 

– Gizikém! Mondhatnám, hogy kettõt, de köny-
nyebbet kérdezz! Fogalmam sincs. Mert ismered
Pannit, aki most elsõs, s nem szereti, ha vendégek
zavarják. A negyedikesek között ott van Andrea,
aki májusban elmegy, mert jön a kisbaba. 

– Ám így nem lehet szervezni! Kérlek, jelölj
ki kollégákat! – jött az a határozott, egyáltalán
nem kedves Gizi-féle hang, amelytõl többen is
féltek. 

– Jó, akkor legyen Kriszta, aki fiatal, kedves, és õ
az 1. b tanítója. Tartson egy környezetismeret fog-
lalkozást. És Gizikém, megkérlek téged, a szokott,
remek matekórádat tartsd meg a másodikosoknál.
Igen, ez neked nem jelent problémát, s úgyis benne
vagy a szervezésben. Téged már nem szükséges
meggyõzni a feladat jelentõségérõl. 

Gizi mindezt nem úgy fogta fel, mint munkásságának
elismerését, hanem az igazgatónõ egyszerû felelõtlenség-
ének. Gizinek nem jelentett gondot egy másodikos ma-
tematikaóra megtartása, de azzal találta ismét szembe
magát, hogy mások helyett dolgozik, s az iskola vezetõje
pedig képtelen a népszerûtlen vezetõi feladatok ellátá-
sára. 

Két héttel késõbb megtörtént az óvodások látogatása.
Minden úgy sikerült, ahogy az a nagykönyvben meg van
írva. Kora délután Gizi felment az igazgatójához. Az is-
kolatitkár hellyel kínálta, majd néhány perccel késõbb
bemehetett a vezetõhöz. 

Az igazgatónõ széles mosollyal fogadta, s már mondta
is azokat a mondatokat, amelyekre Gizi várt: 

– Gizikém, remek voltál! Tudom, hogy milyen
ragyogó ember vagy, remek szervezõ – mondta vol-
na tovább, de a kolléganõ félbeszakította. 
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