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Párhuzamos történetek
a partnerség titkaiból
Hogyan segítsünk nekik?

Néhány alkalommal már szó esett olyan szokásokról, amelyek a gyerekek körében terjednek és sok esetben sértõek, megalázók. Mindannyian tudjuk, hogy a gyerekek jelentõs része jól megvan a társakkal, együtt dolgoznak, játszanak, beszélgetnek, vitáznak, sõt barátságokat is kötnek. Ám az is tény, hogy mindig akad egy-két olyan gyerek, aki valamilyen ok miatt nem fér be az osztály közösségébe, a peremre szorul. Különös viselkedésüket nehezen vagy egyáltalán nem fogadják el a többiek, ezért elszigetelten tengnek-lengnek az osztályban, az iskolában. Ha a barátságról faggatjuk õket, ilyen válaszokat kapunk:
„Több barátom is van, de nem itt!” vagy „Nincs szükségem barátokra!” stb. A segítõ
szándék a beillesztésükre többnyire a felnõttek világából érkezik, ezt azonban rendre
visszautasítják.

A pedagógus idõrõl idõre felteszi magának a kérdést: milyen felnõtt lesz ezekbõl az elzárkózó, magányos gyerekekbõl? Mindenesetre sok küzdelem elõtt állnak; s ez
nem jóslás, hanem –mint tudjuk – szomorú tény. Ha keressük a probléma gyökerét, elsõként minden bizonnyal
a családi mintában, szemléletben kutakodunk. S való
igaz: a túlféltés éppúgy lehet egy ok, mint a szeretetlenség, a hanyagoló szülõi attitûd.
Azonban azt is látnunk kell, hogy a közösség peremére szoruló tanuló gyakran szenved el bántást a korosztályától is. Az így szerzett lelki sebek pedig egyre mélyebbek lesznek, elfertõzõdnek, fekélyesednek, nem, vagy
csak nehezen gyógyulnak/gyógyíthatók. Ilyenkor a gyerek hamis képet fest önmaga és a világ viszonyáról, és
elõbb-utóbb kimondja, hogy: örök vesztes, áldozat. Áldozat, hiszen mindenki bántja, megfélemlítik, rendszeresen fizikai bántalmazásnak is ki van téve.
Alábbi – e témával kapcsolatos – történeteink napjainkban játszódtak le, és sok tanulsággal szolgálhatnak,
ha beszélgetünk, vitatkozunk róluk.

Akinek nem örömforrás
a közösségi lét
A gyerekek harmadik éve járnak egy osztályba. Sanyi
és Iván elválaszthatatlan barátok, nagyhangúak, mindenbõl kiveszik a részüket. A tanórákon aktívak, az iskolai szabadidõben kezdeményezõk, a közösségben hangadók. A tanítójuk, Nelli néni kedveli a két élénk gyereket, bár sokszor kell õket figyelmeztetni a magatartási
szabályok áthágása miatt. Erik, a történet harmadik szereplõje az osztálytársuk. De velük ellentétben, õt alig lehet észrevenni. Visszahúzódó gyerek. Kicsit esetlen is.
Amikor a tanító azt ajánlotta, hogy mindenki üljön a ba-

rátja mellé, akkor Erik megcélozta a teremben az utolsó
padot és oda telepedett. Senki nem ült mellé, ám õ sem
invitált senkit. Az elsõ és a második évben Nelli néni társakat rendelt mellé, de nem jött létre barátság az újabb és
újabb szomszédokkal. A közös játékokban sem vett részt
szívesen. „Nem vagyok elég ügyes, a csapat ne veszítsen
miattam” – mondta védekezésképpen. S nem lehetett
rávenni semmiféle közremûködésre. Míg Sanyi és Iván
sikeresen tett eleget a tanulmányi követelményeknek,
addig Erik a tanulásban is nagyon gyengén produkált.
Nelli néninek a legnagyobb fejtörést az okozta, hogy hogyan is lehetne valamiféle sikerhez juttatni a magányos
kisfiút. Jól látta ugyanis, hogy ahogyan egyre magasabb
osztályba lépett a gyerek, a növekvõ passzivitása mellé
lustaság is társult.
Második osztályban történt, hogy a tanító osztálykirándulást szervezett. A gyerekek nagyon várták a kötetlen programot. Nelli néni elõtte már sokat beszélgetett
velük a kirándulásról, közösen alakították a programot
is. A kirándulás napján a nebulók az iskola udvarán gyülekeztek. Mindenki idõre megérkezett, Eriket az édesanyja kísérte. Nelli néni már számolta a gyerekeket, amikor is Erik megszólalt:
– Anya, nem látom értelmét, hogy elmenjek. Jobb lenne itthon maradni.
– Ugyan, kisfiam – válaszolt a meglepett anya –, remek idõ lesz, szép helyeken jártok, focizhattok is. Indulj
csak el!
– Nem, nem, itthon biztosan jobb lesz nekem! – hadarta a gyerek, s a nyomaték kedvéért heves zokogásban
tört ki.
Az osztálytársak meglepetten nézték a jelenetet. Erikrõl keveset tudtak ugyan, de sírni még soha nem látták, s
nem tudták mire vélni a fiú reakcióját. Nelli néni néhány
perccel késõbb lépett oda a fiúhoz:
1
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– Erik, különleges ez a mai nap. Olyat teszünk, amire
féléve készülünk. Kirándulunk, játszunk, jól érezzük magunkat. Állj be a sorba, induljunk!
– Nem, nincs kedvem, nekem jobb lesz itthon – makacskodott a gyerek.
– Indulj csak el! Majd meglátod, hogy milyen kellemesen telik el a nap! – folytatta a rábeszélést az anyuka.
Erik megadta magát: megvonta a vállát és kényszeredetten beállt a társai közé. Éppen 8 óra volt, amikor a kirándulók elhagyták az iskolát. A tanító irányításával a
metróállomás felé vették az útjukat, az anyuka pedig az
ellenkezõ irányba indult a munkahelyére. A gyerekek a
lakótelep zegzugos utcáin haladtak, amikor Erik váratlanul kilépett a sorból és futásnak eredt. Az egyik nagyobb
épület felé szaladt.
– Nelli néni, Nelli néni! – kiabálta Brigi. – Erik meglógott. A 8. szám alá ment be.
– Hú, ennek fele sem tréfa – mondta a tanító. Még jó,
hogy nálam vannak a szülõk mobilszámai. Felhívom Erik
anyukáját – s már pötyögte is a számokat.
A rövid telefonbeszélgetésbõl kiderült, hogy Erik
nagy valószínûséggel abba a házba szaladt be, ahol a
nagymamája lakik. A tanító és az anyuka megbeszélték,
hogy ha ez így van, Erik maradjon a nagymamánál, hiszen makacskodásával, elhatárolódásával a többiek
programjának sikeres megvalósulását akadályozta
volna.
A kirándulás remekül sikerült. A tanító és a gyerekek
élményekkel gazdagon utaztak már hazafelé, amikor
Iván ezt mondta:
– Ez az Erik nem normális, hogy ezt kihagyta!
A tekintetek egyetértést tükröztek.
Nelli néni a következõ napon azzal indított, hogy mindenkit felszólított, adjon számot arról, mi tetszett a legjobban a kiránduláson. A gyerekek nem gyõzték sorolni
az élményeiket. Eriknek is feltette a kérdést, s õ így válaszolt:
– Jó volt a nagyinál! Õ igazán szeret! – ez utóbbi mondat szinte üzenet volt a társaknak.
Nelli néni az összegzéskor csupán a következõket
mondta:
– Harmadikban is elmegyünk, s azt reméljük, hogy akkor majd Erik is velünk tart.
A fiú helyzete, közösséghez való viszonyulása azonban
a harmadik osztályban sem változott. Erik visszahúzódása a régi maradt, mindenkivel szemben bizalmatlan, sõt
elutasító volt.
A két rámenõs barát, Sanyi és Iván többször is nyílt vitába keveredett a fiúval, és szavaikból minden egyes alkalommal kiérzõdött a gúny. Valójában ezek nem is viták voltak, sokkal inkább éles kritikák, melyet Erik magatartásával kapcsolatban fogalmaztak meg. A mondataik rendszerint így kezdõdtek: „Erik, te anyám asszony
katonája.” Bizony, sokszor kellett a tanítónak közvetlenül is beavatkoznia e kinyilatkoztatásokba. Erik viszont
úgy tett, mintha nem is zavarta volna a megjegyzés, de
mindig hátralépett, mintegy ezzel is azt üzente, hogy nem
kíván részt venni a Sanyi és Iván által kezdeményezett
összeütközésben, s gesztusaival szinte bocsánatot kért.
Január végén azonban különös esemény történt: Nelli néni megbetegedett. A mulasztás két hetére Edit néni
vette át az osztályt. A gyerekeket látásból ismerte, a szak2

máját kiválóan tudta. A változást ezért szinte alig-alig
vették észre a gyerekek. Egy alkalommal, amikor a tornaórát a tornateremben tartották meg, alaposan megdolgoztatta a gyerekeket, s az óra végi kidobós, a gyerekek kedvenc játéka sem maradt el. Erik Sanyi csapatába
állt be, s amikor szinte elsõként dobatta ki magát, némi
öröm is kiült az arcára. A harmadik dobás után így már a
padon ült. Ám azzal, hogy nem küzdött, Sanyi csapata
vesztessé vált. A csapatkapitány ezt nagyon zokon vette,
de akkor és ott fékezte magát. De amikor a tanító az öltözõbe küldte a gyerekeket, kitört a vihar: következett a
hadd el hadd. Sanyi magán kívül üvöltött Erikkel, Iván
pedig egy hatalmas pofont is lekevert neki. Két perc alatt
már az összes fiú verekedett.
Szerencsére Edit néni idõben érkezett, bár a látvány
már leginkább a „kicsi a rakás” szituációra emlékeztetett. Jó érzékkel, gyakorlottan mindjárt szétválasztotta a
kiskakasokat, ám Erik fején akkor már hatalmas púp éktelenkedett. A sérült fejére borogatást tett, s határozott
és hideg hangon csak ennyit mondott a gyerekeknek:
– A tanteremben mindenki elnyeri méltó jutalmát.
A felek meghallgatása után Sanyi és Iván szaktanári
intõt kapott, a többiek szóbeli figyelmeztetésben részesültek. A két fiú duzzogott egy sort, s többször is halkan
elmondták:
– Nekünk volt igazunk, már régen érett a pofonok sora ennek az önzõ gyereknek. Mindannyiunkat lenéz.
Erik édesanyja a történtek ismeretében a következõ napon felkereste az iskola igazgatóját, s azt követelte, hogy a
két gyereket távolítsák el az iskolából, de ha ez nem történik meg, akkor súlyosabb lépésre határozza el magát. Az
igazgató türelmesen hallgatta végig az elkeseredett aszszonyt, de ígéretet nem tett a kérése teljesítésére.
E beszélgetés láthatóan jót tett pillanatnyilag az anya
lelkének. Mintha kiadta volna a haragját, az elégedetlenségét. Ám hamarosan ismét megkereste az igazgatót
és újabb kéréssel állt elõ.
Így aztán Nelli néni január végén, a félévi értesítõ kiosztásakor a következõt mondta:
– A második félévet Erik a b osztályban folytatja, ezt
kérte az anyukája. Nem szeretne sem Erik, sem az anyukája a jövõben Sanyitól és Ivántól verést kapni. Ez súlyos
kritika a közösségünkre nézve. Nagyon sajnálom, hogy
nem maradsz velünk, Erik, remélem, ott barátokra találsz majd.
Erik szó nélkül vette át az értesítõjét, nem búcsúzkodott. A problémája azonban továbbra sem oldódott meg:
az új környezetben sem leli helyét, ott sincs barátja, nem
közeledik senkihez.
Meggyõzõdésem, hogy Eriknek szakember segítségére
lenne szüksége. A megoldás mikéntjérõl azonban nem
biztos, hogy mindnyájan ugyanúgy gondolkodunk. Érdemes lenne ezért errõl szakmai párbeszédet kezdeményezni kollégáinkkal munkaközösségi összejövetel vagy nevelési értekezlet keretében.

Aki elkötelezett a tanulás iránt
– Anya, engem nem szeretnek az osztályban! – mondta Emõke szomorúan egy októberi estén.
A kislány ötödikes, szorgalmas gyerek, az órákon igen
aktív.

Csillag_PÆrhuzamos.qxd

2013.03.28.

9:43

Page 3

Az alsó tagozatos évei nagyon jól teltek. A tanítója, Cili néni elégedett volt minden munkájával, s folyamatosan
dicsérte. Többször is a következõ szavakkal fejezte ki elégedettségét: „Emõke, olyan ügyes vagy, hogy hamarosan átveheted a tanítást”. Ez a mondat bizony sokkal jobban esett
a kislánynak, mint bármiféle piros pont. A társai is szerették a tanítójuk elismerõ attitûdjét követve, így irigylésre
méltó, jó pozíciója volt az osztály közösségében.
Ha Emõke felnõttek társaságában volt, s ott tudakolódtak a gyerek terveirõl, akkor a következõ választ adta:
– Mindenképpen tanár leszek, ezt Cili néni is támogatja. Szeretnék olyan határozott és kedves lenni, mint
õ, az én jelenlegi tanító nénim. Jól magyaráz, folyton dicsér, egyszerûen érdekes napokat élünk meg vele. Nekem õ a példaképem.
A felsõ tagozatra lépve nagy változás következett be a
gyerekek életében. Cili néni személye helyett 7 pedagógus is foglalkozott az osztállyal. Minden órára más és más
tanár érkezett. Az osztályfõnök tanította a magyart, a
matekot Erzsi, a történelmet pedig Regina néni és így tovább. A gyerekek már nem egy felnõtt személyéhez kötõdtek, és egyre erõsebben fordultak egymás felé, inkább
a kortársak elismerésére hajtottak. Szokatlan, de érdekes volt ez a változás. Nagy gondot jelentett Emõke számára az is, hogy az alsós osztályközösségük felbomlott. A
negyedik osztály végén tizennégy gyerek ment át másik
iskolába, oda, ahol 8 évfolyamos gimnáziumi formában
oktattak. Emõke barátnõ nélkül maradt, hiszen az ambiciózus családok – igyekvõ gyerekeiknek – mind megszervezték ezt az iskolaváltást. Az ötödik osztályos csoportban így elsõsorban a gyengébb tanulók maradtak, s az
üres helyekre néhány új gyerek érkezett. Igen szomorú,
hogy Cili néni négyéves munkája, amelyet a közösségformálásért tett, romokban hevert.
Emõke derekasan próbált helyt állni a kényszerûségbõl megváltozott környezetben. Ha kérdést tettek fel,
akkor jelentkezett, ha versenyfeladatot adtak, akkor
gyorsan elkészült, s örömmel zsebelte be az elismerést. A
társai azonban, akiknek életében nem éppen a tanulás
volt a középponti kérdés, kezdték ferde szemmel figyelni
a sikereit. Az osztályba új tanulóként érkezett Csilla is,
aki gyorsan ismertté és hangadóvá vált az osztályban,
mert nagyhangú volt és erõszakos. Az említett októberi
napon például, amikor Emõke matematikából szaktárgyi
dicséretet kapott, Csilla felcsattant:
– No, büszke lehetsz magadra, mindenki elõtt te kaptad meg az elsõ elismerést. Te, te a tanárok kedvence!
Mit tudsz te? Semmit! Csak nyomod a tanulást, nyomulsz
a tanároknál és versenyezni tudsz.
– De hidd el, ha te is jelentkeznél, akkor neked is lenne dicséreted – próbált nyugodt hangon érvelni Emõke.
– Teszek rá! – jött az ingerült nyelvelés. – Nekem olyan
haverjaim vannak, akik nem matekból, hanem vágányságból elsõk. Sõt, a tér királyai, ha kell, megvédenek, de
téged nem is ismernek! Rád se néznek!
Emõke már majdnem sírt, mert ilyen mondatokat még
sohasem hallott, de nem akarta kiadni magát ennek a
cseppet sem kedves lánynak, ezért ellépett mellõle. A
nap további része valahogy eltelt. A kislány alig várta,
hogy hazaérjen, s megbeszélje édesanyjával a történteket. Ekkor hangzott el az ominózus mondat, nyomában
az igazságtalan megtámadottságból fakadó keserûség:

– Anya, engem nem szeretnek az osztályban! Csilla
ma nekem támadt, s azzal vádolt meg, hogy mindenki
elõtt akarok elismerést begyûjteni. Pedig ez nincs így.
Õk, különösen az újak nem akarnak semmit sem csinálni az osztályban, legkevésbé tanulni.
– Emõke, kislányom, ne keseredj el, a szorgalom nem
mindenkinek tetszik. A felnõttek között is sok olyan ember van, aki irigykedik. Nem szép tulajdonság, de tovább
kell lépni. Ne törõdj a véleményükkel.
– Pedig Csillának is lehetõsége lenne minden órán a
tudását bizonyítani – érvelt az igaza mellett Emõke –, de
õ azt gondolja, hogy az nem menõ, ha tanul és sokszor jelentkezik.
– Kislányom, higgy nekem, ebbõl a csatából te kerülsz
ki gyõztesen. Semmiképpen se add fel! – biztatta a mama.
Az anya szavai azonban nem nyugtatták meg teljesen
Emõkét, de mindenesetre abbahagyta az önsajnálatot, s
összeszorított ajkakkal folytatta mindennapi küzdelmét
az iskolában.
Sajnos a pedagógusok véleménye errõl az ötödik osztályról nem volt kedvezõ. Többségükben nem a megoldást keresték, sokkal inkább negatív megállapításokat
gyártottak a gyerekek teljesítményérõl. Ilyen vélemények hangzottak el nem egyszer a tantestületi szobában:
„Gyenge egy osztály.” „Motiválatlan társaság.” ,„Lusták!”,
„Neveletlenek!” Csak Regina néni ráncolta a homlokát, s
fogalmazott a következõképpen:
– Gyerekek, ezt az osztályt Cili indította el. Két évtizede tanítok vele együtt. Mindig remek osztályokat juttatott a felsõ tagozatra, õ a tanulás örömére és sikerekre
nevelte a tanítványait, s ez itt most nem ezt mutatja.
Mindenképpen beszélni kell vele!
A szót tett követte, Regina néni rövid idõn belül megkapta a kellõ információt.
Elképedve vette tudomásul, hogy az ötödik osztály egy
merõben új csoport, amelyhez más eszközök kellenek.
Újra kell kezdeni a közösségépítést, a közösségi élet szervezését, szabályozását, a közösség értékrendjének kialakítását. Mindezt megosztotta az osztályban tanító kollégáival is, és szerencsére a kollégái mellé álltak az új stratégia kialakításában.
Az ötödikesek csupán azt vették észre, hogy a tanárok
viselkedése megváltozott az osztállyal való együttmûködésük során. Szigorúbbak lettek, minden feladatot következetesen számon kértek, s bizony az elmaradásokat
feljegyezték, a pótlást bevasalták. Nem csak dicséretet,
de elmarasztalást is szép számmal osztottak, de az is igaz,
hogy többet beszélgettek a gyerekekkel az óraközi szünetekben.
December elején, amikor a szüleinek szóló sokadik
írásbeli elmarasztalás belekerült Csilla ellenõrzõjébe, az
osztály elõtt a lány felcsattant:
– Magának – ez éppen Regina néninek szólt – csak az
olyan tanuló felel meg, mint Emõke? Az, aki mindig példás? Aki minden tanár kedvence? De hát mi ezt és éppen
ezért õt is utáljuk.
– Azt hiszem, Csilla, hogy te összekevered a tantermet és a benne ülõ diákokat a játszótérrel és az ott lézengõ haverokkal! Nincs rend a fejedben. A tanáraitoknak nincs kedvence. Mi itt a felelõsségteljes tanulói
magatartást értékeljük, a szorgalmat, a tanulás iránti
érdeklõdést. Ezt pedig szerencsére nem csak Emõke,
3
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hanem most már tucatnyi társad is képviseli az osztályból. Minden akaraterõ kérdése. Ha azt látjuk, hogy te is
erõfeszítést teszel, akkor te is kaphatsz dicséretet. Ám
én most úgy látom, ezért sokat és keményen kell dolgoznod.
– Tudom, tudom! És ugye, természetesen Emõke legyen a példaképem! – replikázott Csilla.
– Ne válassz példát – így a tanár –, állíts fel mércét te
saját magadnak, és annak próbálj megfelelni. Indulásképpen például a következõ gyakorlatot ajánlom: egy
hét alatt minden tanórára felkészülten érkezz!
– Milyen dedós dolog! – jött az újabb flegmatikus válasz.
– Nos, itt befejezzük a beszélgetést, Csilla – zárta le a
rossz ízû eszmecserét a tanárnõ. – Folytatjuk a történelemórát.
Emõke döbbenettel hallgatta a párbeszédet. Több dolgot nem értett, leginkább azt, hogy miért éppen õ került
ismét Csilla látókörébe. Hiszen Emõke a lány – számára
oly emlékezetes – októberi kirohanása óta távolságot tartott; úgy húzta meg magát, az osztálytársa nehogy észrevegye. Kerülte még a tekintetét is. És ez eddig egészen jó
taktikának bizonyult.

Az óra utáni szünetben Emõke várta, hogy Csilla ismét beleköt, de meglepetésére ez elmaradt. S amikor a
történteket édesanyjának elmesélte, az anya a következõket mondta:
– Néhány hete arra kértelek, hogy ne add fel! Látod, a
te akaraterõd, minta többieknek is. Regina néni elismerte, hogy már tucatnyian követnek téged. Erre büszke lehetsz. Nem kell sok idõ, és Csilla is rájön, hogy nem az elismerésért, a dicséretért, hanem érdeklõdésbõl, önmagunkért tanulunk. Ugye, Cili néni éppen erre tanított
meg benneteket az alsó tagozaton?
– Nagyon hiányzik Cili néni – sóhajtott Emõke. – Õ
elhitette, hogy a tanári pálya szép, sikeres és eredményes
Igaz, Regina nénitõl is sokat tanultam. Bebizonyította,
hogy a szabályok az életben milyen fontosak.
– Csuda jó dolgom van nekem, hogy ilyen bölcs kislányom van! – zárta le a beszélgetést az anya.
Ritka az olyan elkötelezett gyerek, mint Emõke. Igaz,
nem mindig könnyû a helyzete. De a Cili nénik és a Regina nénik sokat tehetnek azért, hogy ne ellenségként
kezelje, hanem értékén becsülje õket a közösségük.
Hogy hogyan? Érdemes errõl is beszélgetni a tantestületben!

vvv
Csonkáné Lévay Katalin

Ma is felfedezõ tantárgy
a környezetismeret
Mit tehetünk a jó szemléletû tanításáért?

2013. március 31-ig feladata volt minden iskolának, hogy felülvizsgálja a helyi tanterveit.
Ez alkalmat kínált arra, hogy az eddigi tanítási tapasztalatokat szembesítsék az új nemzeti alaptantervben megfogalmazott pedagógiai elvekkel, nevelési célokkal, fejlesztési
feladatokkal. A munkaközösségek újból átgondolhatták, hierarchiába rendezhették a fejlesztés különféle fajsúlyú feladatait és értelmezhették ezek tartalmát. Ez az értékes mûhelymunka számos tanulsággal szolgált és fontos tantárgy-pedagógiai kérdéseket vetett
fel. Ebbõl szeretnék megosztani néhány megfontolásra javasolt gondolatot a környezetismeret tanításával kapcsolatban.

A miniszter által jóváhagyott EMMI-rendeletek 2012
decembere óta nyilvánosak. Megtalálhatók közöttük a
tartalmi szabályozásra vonatkozó elõírások is, például
hogy a kerettantervek iskolatípusok szerint tagolódnak.
Az 1–4. évfolyamon a kerettantervi ajánlás meghatározza a környezetismeret tantárgy célját, mely szerint az
a fontos, hogy: „a gyermek természetes kíváncsiságára építve elõbb a szûk, késõbb az egyre tágabb környezet dolgait, jelenségeit és történéseit megismerje, ezek megértéséhez támpontokat adjon, további megfigyelésekre ösztönözzön és fenntartsa a magyarázatkeresés igényét.”
4

Õrizzük meg a tantárgy
felfedezõ jellegét!
A környezetismeret sikeres tanításának alapvetõ feltétele, hogy az elõbb idézett cél tartalmát pontosan és jól
kell értenie minden tanítónak. Meghatározása arra a közös bölcsességre épül, hogy a környezetünk jelenségei
meglehetõsen összetettek, gyakran még a tudomány számára is nehezen megfoghatók. A tanítónak tehát nem
lehet feladata, hogy a kisiskolások tantervébe foglalta-
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kat mélyen, részleteiben magyarázza, illetve tudományos
igénnyel modellezze. A környezetismeret (annak ellenére, hogy törekszik az élõlények megnevezésére, az érzékszervi tapasztalatok megfogalmazására, a természeti és
épített környezet elemeinek mind pontosabb megjelölésére) nem leíró tantárgy, hanem a gyermek által megfigyelt jelenségekhez kötve, az azok kapcsán felmerülõ
kérdésekre keres – tudományos megalapozottságú, életkornak megfelelõ – válaszokat.
E folyamatban konkrét problémákból kiindulva elemi
szintû megismerési módszereket tanít meg és gyakoroltat a gyerekek tapasztalatszerzésre épülõ elemi ismereteinek, felismeréseinek gyarapításához, valamint a késõbbi természettudományos megfigyelés, valamint a tudományos gondolkodásmód: a kérdésfelvetés, bizonyítás
és érvelés megalapozása céljából is. Mindezek következetes alkalmazása, az aktív tanulás formáival támogatva,
a természettudományos mûveltség kialakításának elsõ
lépcsõfokát jelenti.

A tapasztalásra építjük
a tanulás folyamatát
A megismerés folyamatában a pedagógus egyszerre
irányít és példát ad. Felelõssége abban is kiemelkedõ,
hogy a válaszkeresésben maga is nyitott. Az iskolába kerülõ növendékek környezetükkel, a természettel kapcsolatos saját élményei, megfigyelései és ezekre talált magyarázatai egy-egy tanulócsoportban nagyon sokfélék.
„A környezetismeret tantárgy tanulása abban segít, hogy egyegy ismeretelemen keresztül a csoport közös nyelvet, közös
magyarázatokat találjon, párbeszédet kezdjen, mérsékelve a
különbözõ családi, illetve kulturális háttérbõl adódó különbségeket. A közös dialógus élményén túl cél a közvetlen környezetben való biztonságos tájékozódás, valamint a saját
szervezet tudatos megfigyelése, az érzékelt tapasztalatok megfogalmazása és annak megerõsítése, hogy a környezet, az életmód és a testi jelzések kapcsolatban állnak egymással.”
Ebben az életszakaszban a kisgyermek már számos jelenséget érzékelt szûkebb-tágabb környezetében. A rendszeres megfigyelés, a módszeresség, a kérdések felvetésének (a miértek megfogalmazásának) és a válaszkeresésnek, a magyarázatok indoklásának az igényét azonban az
iskolában alakítjuk ki. A megfigyeléseken és tényeken
alapuló megokolás itt válik a vizsgálódás részévé.
A tanulás folyamatában a jó tanító ösztönzést ad a természeti jelenségek fürkészésére, a természet, az élõlények szépségének (önmagáért való értékének) felfedezésére. Különös figyelmet fordít a környezet iránti pozitív attitûdök megalapozására, továbbfejlesztésére. Ahhoz teremt kedvet, hogy a gyermek a környezetével kapcsolatos tudását fejlessze.
A környezet jelenségeire való rácsodálkozás adja a
közös munka alapját. A saját tapasztalatokkal és magyarázatokkal való szembesülés, ezek mások tapasztalataival és indoklásaival való szembesítése teremti meg a
gyermekben az igényt az ok-okozati összefüggések megtalálására, megfogalmazására, az érvelésre, indoklásra, a
tények felismerésére és a korábbi tapasztalatokkal való
összekapcsolására.

Folyamatosan fejlesztjük
a módszertani eszköztárunkat
Az elmúlt években nagy lépésekkel fejlõdött a kisiskolások környezettudatos magatartása. Számos – tanulmányi céllal tervezett – séta, kirándulás, terepgyakorlat, aktív vizsgálódás igazolhatja a törekvést az aktív, élményközpontú tanulás rangjának elismerésére, korszerû
módszereinek terjedésére és elfogadására. Az iskolákban eredménynek tekinthetjük a megfigyelésekre, tevékenységekre épülõ tanóraszervezést az alsó tagozaton.
Fontos, önképzést támogató feltételt teremtenek a jó
gyakorlatok terjedéséhez a környezeti nevelést ösztönzõ kísérleti tapasztalatok, a pályázatok, a közös értékeket összefoglaló ötlettárak megjelentetése, konferenciák szervezése a szélesebb körû tapasztalatcserére.
Tíz éven át ezt a célt szolgálta például az az Ausztriába
szervezett tanulmányút is, mely évente egyhetes tapasztalatcsere-lehetõséget kínált tanítóknak, óvónõknek,
szaktanácsadóknak, alsó tagozatot irányító vezetõhelyetteseknek az ottani iskolai gyakorlat megismerésével.
A programot, a hátteret, az anyagi feltételeket az Osztrák Oktatási Minisztérium tervezte és biztosította. A
tapasztalatcsere résztvevõire minden esetben a környezeti nevelés civil szervezetei adtak személyi javaslatot, s
elvárták, hogy külföldrõl hazatérve tovább adják a tanultakat a saját intézményeikben, szervezeteikben.
Példaértékûnek tekinthetjük a két ország környezeti
nevelési együttmûködését, hiszen kölcsönösséget teremtett és addig ismeretlen új információkhoz juttatta
a gyakorló pedagógusokat, példákkal igazolva a jó szemléletû és gyakorlatorientált környezeti nevelés jelentõségét és sikerességét. Magyarországon mi is évente megmutathattuk a nemzeti parkjainkat, oktatóközpontjainkat osztrák kollégáinknak.

Mit tanultunk
osztrák kollégáinktól?
Utazó csoportjainkkal gyakorlati példákat ismerhettünk meg a projektmódszer ausztriai gyakorlatára, elméleti hátteret kaptunk ennek magyarországi alkalmazásához, megismertük a szelektív hulladékgyûjtés gyakorlatát, példákat láttunk a talaj és víz vizsgálatára. Betekinthettünk a környezetvédelem osztrák gyakorlatába, tanítási órákon gyõzõdhettünk meg nevelési eredményeikrõl, számtalan módszert ismertünk meg a továbbképzéseiken a helyi alkalmazáshoz.
A sok-sok példából merítve csak néhányat szeretnék
felidézni egy olyan környezetismereti téma kapcsán,
amelyik mind az osztrák, mind pedig a magyar gyerekek
tantervében jelentõs hangsúllyal szerepel. Ez az emberi
test megismerése, legfontosabb érzékszerveink és azok
környezet megismerésében való szerepének, valamint
védelmének tudatosítása.
Mindenekelõtt hangsúlyozni szeretném, hogy az érzékszervek ismerete és a védelmüket biztosító szabályok,
helyes szokások elsajátítása és gyakorlása nem tankönyvi kérdés, hanem sok-sok személyes gyakorlat tudatosításával érhetõ el. Az irányított megfigyelések köre
5
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kiterjedhet a látás, tapintás és a hallás fejlesztésére, melyhez gazdag nyelvfejlesztés is társulhat (L.: szókincsbõvítés, tapasztalatok megfogalmazása).

Érzékszervi tapasztalatok gyûjtése
Látás
A közvetlen környezet számtalan helyzetet kínál a vizuális tapasztalatszerzéshez. Például: színek, árnyalatok
megfigyeltetése: fák, törzsek, levelek színei, virágok szirmai, levelei, az égbolt, a felhõk, az árnyék és a fényhatás,
a közeli-távoli, keskeny-széles, alacsony-magas például a
fák törzse, a növények szára, levele a vékony-vastag relációk megállapításához, a tapasztalatok elõhívásához és
alkalmazásához.
Hallás
Az auditív észlelés fejlesztésére igen alkalmasak a
mély-magas állathangok, a halk-hangos zörejek, az érces-tompa anyaghangok, a kövekkel, kavicsokkal, fadarabokkal, kulcscsomóval, hangszerek hangjával stb. végzett játékok, játékos tevékenységek.
Bõr
A tapintásos érzékelés fejlesztéséhez szintén gazdag
természetes eszköztárt gyûjthetünk például az érdes-sima, recés, selymes, tapadós, szõrös, szemcsés, morzsalékos stb. tulajdonság (a fák törzse, a növények szára levele, a különbözõ minõségû talajok szerkezete) megtapasztalásához.
Az éles-tompa, kemény-puha, lágy anyagok, felületek
megtapogatása és tapintás útján történõ felismerése még
nekünk, a továbbképzés résztvevõinek is élménygazdag
és sokrétû tevékenységet jelentett – nemcsak a kisiskolásoknak – az osztrák Alpokban. S milyen örömmel és érdeklõdéssel végezték a feladatokat!

Játékok
Hazai gyakorlatunkban mindig fontos volt a korosztálynak megfelelõ játékok didaktikai célú alkalmazása.
Az érzékszervi megfigyelésekhez kapcsolható fejlesztõ
célú játékok többféle képességterületet aktivizálhatnak:
megfigyelés, figyelem, összehasonlítás, emlékezet, analizáló-szintetizáló képesség, logikus gondolkodás, beleérzõ
képesség stb. Lássunk néhány példát:
Igaz-hamis játék
Állításokat mond a tanító érzékszervekkel szerzett tapasztalatok, ismeretek felidézéséhez, alkalmazásához.
Ha igaz az állítás, tapsolnak a gyerekek, ha nem, eltakarják a szemüket.
Barkochba
A gyerekeknek a tapintós játékban megtapasztalt valamelyik tárgyat vagy növényi részt kell kitalálniuk kérdések feltevésével. A tanulók kérdeznek, a tanító válaszol.
Énekes gyermekjáték
Eljátsszuk a Koszorú, koszorú kezdetû dalos játékot.
Felelevenítjük a játékszabályt!
• 2-3 játék után következhet a tapasztalatszerzést követõ elemzés: Mi alapján kellett a „koszorúknak” kita6

lálniuk, hogy ki kopogtatta meg a hátukat? Melyik érzékszervükre volt szükségük, hogy megállapítsák a társaik
hangját? Milyen volt a megfigyelt hang? (Pl.: magas,
mély, rekedt, csengõ, erõs, halk, éles, tompa.) Általánosítás: a hallás érzékszerve a fül.
• Problémafelvetés: Hogyan tudtatok hangot adni
játék közben? További tapasztalás következhet arról,
hogy a hangok levegõben terjedõ rezgések. Sokféle hangot megfigyelünk (pl. a tanteremben, a folyosón, az utcán, a tornaórán), különösen a természet hangjait keressük. Azután jellemezzük a hangokat. (Kellemes és kellemetlen hangok. Ha túl erõs a hang, az kellemetlen.
Már nem is hallható a hang, túlságosan halk.) Sor kerül
a fület érõ káros hatásokról való beszélgetésre. Zenehallgatási szokások. Hogyan védekezhetnek a halláskárosodás ellen az emberek, ha dolgoznak? Hogyan kerülhetjük el azt, hogy megsérüljön a fülünk? Mit kell tennünk, ha mégis megtörténik? Hogyan lehet óvni a fül épségét?
Szagok és illatok
A szaglással kapcsolatos tapasztalatok játékos felidézéséhez a korábbi tudatos érzékszervi gyakorlatokon át vezet az út. A tapintós játékkal indíthatunk itt is. Egy kendõvel letakart tálban vagy kosárban elhelyezett tárgyak,
anyagok, gyümölcsök stb. közül választhat egyet a bekötött szemû gyerek. (Pl.: citrom, CD, alma, kocka, szivacs,
szappan, kölni.) A különbözõ érzékszerveivel megtapasztalt tulajdonságokat kommentálja. Melyik érzékszerve
miben segítette? A döntést mindig indokoltatjuk.
– Keressük meg a citrom, a szappan, a kölni valamiben
hasonló tulajdonságát. Mindegyik illatos. Melyik érzékszervünkkel érezzük ezt a tulajdonságot?
– Többféle anyag vizsgálatát végezzük el szaglással. Tanítsuk meg közben és gyakoroltassuk a szaglásérzékelés
helyes módját is. A vizsgált anyagról a gyermek mondja el,
hogy milyennek érzi a szagát. Melyiket ismerte fel a leggyorsabban, melyiket a legnehezebben? Mi ennek az oka?
– Csoportosítsuk az anyagokat illatuk, szaguk szerint.
(Pl.: édes, gyümölcsös, virágillatú, csípõs, savanykás, kesernyés, kellemetlen, büdös.) Felmerül a kérdés, hogy
szag vagy illat, amit az orrunkkal érzünk? (Ami az orrnak
kellemes, az az illat, megítélése azonban egyéni. A nem
kellemes illatot nevezzük szagnak.)
– Találós kérdéssel adhatnak egymásnak a gyerekek
kitalálni valót: több jellemzõ tulajdonság megadásával,
kikötés, hogy illatnak/szagnak is szerepelnie kell a tulajdonságok között.
„Illattesó-keresés”
A gyerekek nagyon szeretik ezt a játékot. Összefoglaláshoz vagy problémaindításhoz használhatjuk. A háztartásban rengeteg fûszer, élelmiszer illatmintája kínál
lehetõséget a differenciált szaglási tapasztalatszerzéshez.
Ehhez a tanító különbözõ szagú vagy illatú tárgyakat,
anyagokat, növényi részeket oszt ki a gyerekeknek, mindenbõl két gyerek kapjon azonos megszagolni valót (pl.:
szegfûszegbõl, fahéjból, citromhéjból, narancshéjból,
szappanból, borsból, hagymából). A gyerekeknek az orrukat használva kell megkeresniük az „illattesójukat”.
Azt a társukat, akinél a sajátjukkal azonos illatú/szagú
anyag, fûszer, növényi rész stb. van.
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A „fasori csoda”
Világhírû tanítványok – Neumann János (6.)

Cikksorozatunkban a magyar pedagógiatörténet egyik meghatározó intézményére: a Budapesti Evangélikus Gimnáziumra, annak létrejöttére, vázlatos történetére, majd a gimnázium legendás pedagógiai életére irányítottuk Olvasóink figyelmét. Befejezõ írásunkban még egy hajdani tanítvány, Neumann János példáját idézzük a neves intézmény kiválóságának bizonyítékaként. A kérdés, mely a sorozatot útjára bocsátotta, a címben is
szereplõ „csoda” szó volt. De valóban csoda volt-e – a szó szoros értelemében – az az
eredmény, melynek hallatán ma is felkapjuk a fejünket? Vagy valami más, amelyet egyszerûen hivatásbeli elkötelezettségnek, emberségnek, tudásnak, emberi-pedagógiai igényességnek és kötelességnek nevezünk?

Valóban, ez utóbbiról van szó. E nagyszerû intézmény
pedagógiai koncepciója, oktatási és nevelési célrendszere volt az, mely megalapozta a gimnázium késõbbi – anyagi és szellemi - lehetõségeit is. Továbbá a kiváló, elkötelezett tanárok s a biztos családi háttérrel induló, kötelességtudó, érdeklõdõ és szorgalmas – maguk elõtt elõbb a
feladatot, majd az életcélt és a hivatást látó – diákok találkozása. Ebbõl született a „fasori csoda”. Jó lenne, ha
példája nem csak legendaként élne tovább, hanem követendõ minta és útmutatás lehetne a ma iskolájának is!

Neumann János
Neumann János Lajos Budapesten született 1903. december 28-án – az akkori Váci körút, késõbb Vilmos császár út – a mai Bajcsy-Zsilinszky út 62. szám alatti házban, mely édesanyja családjának tulajdonában állt.
Édesapja, Neumann Miksa, bankár volt, aki kiegyensúlyozott életet biztosított családjának; az édesanya,
Kann Margit nagy szeretettel és gondossággal nevelte fiait: János Lajost és az 1907-ben született Mihályt, aki
mérnöknek tanult, késõbb Chicagóba került; valamint
az 1911-ben született Miklóst, akibõl jogász lett, s késõbb
A. Vonneumann néven Philadelphiában élt.
1913-ban Ferenc József császár az apának, Neumann
Miksának nemesi címet adományozott, s egyúttal feljogosította a nemességet jelölõ Margittai elõnév használatára.
János fia azonban nem sokáig viselte a családi elõnevet,
hanem azt von Neumannra németesítette, így a dr. Johann
Ludwig von Neumann, késõbb – az Egyesült Államokban – pedig a John von Neumann nevet használta.
Neumann János az elmei iskolát 1903 és 1913 között
végezte, majd az Evangélikus Fõgimnáziumban tanult
tovább, ahol 1921-ben érettségizett. Gimnáziumi tanulmányai során a ragyogó Rátz László matematikatanár ismerte föl elsõként diákja rendkívüli matematikai képes-

ségét, és Kürschák József egyetemi tanár, Fekete Mihály
és Szegõ Gábor matematikusok figyelmébe ajánlotta a
rendkívüli tehetséggel megáldott tanítványát; hozzájuk vitte „tanulni”. (Kovács L.)
Szegõ Gábor késõbb így emlékezett a történtekre:
„Neumann az az ember volt már fiatal diákkorában is, akinek nem volt szüksége arra, hogy valamire is megtanítsák.
Egyszer Kürschák professzor a Mûegyetemen behívott magához és közölte velem, hogy van itt egy feltûnõen tehetséges diák, akit mindenki nagyon bámul. Hajlandó lennék-e foglalkozni vele? Így történt, hogy hetenként egyszer-kétszer összejöttünk Neumannal, teáztunk, matematikáról beszélgettünk,
hogy milyen problémák léteznek a halmazelméletben, integrálelméletben és más témakörökben. Neumann pillanatok
alatt felfogta a dolgok jelentõségét, s egy hét múlva már kész,
saját eredményekkel állt elõ. Ezt igazán nem lehetett tanításnak nevezni. Hangsúlyozom, hogy Neumannak senkitõl sem
kellett tanulnia. Késõbb Berlinben találkoztunk elég rendszeresen. Fekete Mihály foglalkozott még egy ideig Neumannal,
de szintén hasonló módon, mint én. Õt tanítani – ismétlem –
nem kellett.”1

A tehetséges ifjú
Neumann János még 18 éves sem volt, amikor „Bizonyos minimumpolinomok nullahelyeirõl” címmel Fekete Mihállyal írt közös dolgozatuk megjelent. (Kiegészítésül fûzzük hozzá, hogy Fekete Mihályt, a neves matematikust
késõbb a jeruzsálemi egyetem tanárává nevezték ki.)
A rendkívüli tehetségû diák az érettségi vizsgát követõen a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán – az 1921/22. tanévtõl kezdve – 8 féléven át
fõtárgyként matematikát, melléktárgyként pedig fizikát
és kémiát tanult. Közben – 1922. április 28.–1923. december 28-áig – a berlini Friedrich Wilhelm (ma Humboldt) Egyetemen tanult boldog, ahogy mondani szokás,
7
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igazi egyetemistaként, õszinte, lelkében bohó ifjúként.
Errõl árulkodnak osztálytársának, Németh Zoltánnak
Berlinbõl írt sorai: „az Úr 1922-edik évében június hó 30adik (Ultimo) napján”…2; „… hagyjuk a közömbös és érdektelen témákat, és térjünk át egy tárgyra, mely a mai mozgalmas idõkben is leginkább érdemli meg figyelmünket, t. i.
saját kiválóságomra.
Megnyugtathatlak, elég jól érzem magamat Berlin városában, tekintettel arra, hogy a legközelebbi vizsga még ¾ évre
van tõlem… Kérlek írd meg nekem Domonynak, a nagyhírû
Péternek, vizsgaeredményét. Szükségem van erre, hogy felhúzhassam a nagynevû férfiút. Ezek után maradok igen tisztelt barátod és atyai jóakaród legfelsõbb megbízásból (kusza
vonalak) a másoló. NJ s. k.”3
A budapesti egyetemen szerzett végbizonyítványának
kelte: 1925. július 11.

A tudomány vonzásában
A berlini egyetemrõl Zürichbe ment, ahol az
Eidgenössishe Technische Hochschule (Szövetségi Mûszaki Fõiskola) diákja lett, ahol 1925-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet. Zürichi tanulmányai során a
kiváló magyar matematikatanár, Pólya György és a szintén világhírû matematikus: Hermann Weyl gyakoroltak
rá nagy hatást. A visszaemlékezések szerint akkor, amikor Weyl rövidebb idõre elutazott, órái megtartásával
Neumann Jánost bízta meg.
„22 éves korában, 1926. március 12-én Fejér Lipótnál
a Budapesti Tudományegyetemen summa cum laude
fokozattal doktorált matematikából. …Dolgozatának
címe: Az általános halmazelmélet felépítéséhez.” Ezt követõen – Richard Courand és Erhard Schmidt ajánlására,
majd David Hilbert meghívására - Rockefeller-ösztöndíjasként Göttingeni Egyetemre került, oda, ahol hajdanában Gauss és Bolyai János cserélt eszmét a matematika
tudományának korabeli kérdéseirõl. Göttingenben
együtt is dolgozott Hilberttel a matematika alapjait képezõ halmazelmélet és matematikai logika kutatása területén. Ekkor írt és publikált cikket, D. Hilberttel és L.
Nordheimmel közösen, a kvantummechanika alapjairól.
Késõbb, e témában, Neumann önállóan is írt könyvet.

Útban a világhír felé…
1926-ban december 7-e jeles nap a matematikatörténetben. Neumann János e napon, a göttingeni egyetemen, a társasjátékok elméletérõl tartott elõadásában
egy új tudomány alapjait vetette meg.
1927-ben a berlini egyetem matematika tanszéke
egyetemi magántanárának nevezték ki; oktatott
Göttingenben és Berlinben egyaránt. Berlini oktatói évei
során megírt algebrai, halmazelméleti, valamint kvantummechanikai dolgozatai révén világhírûvé vált.
1929-ben a hamburgi egyetem magántarára lett, közben
meghívást kapott magyarországi (Szeged) és amerikai
(Princeton) egyetemre is. Neumann 26 éves korára már
közölte játékelméletét, és „megjelentette kvantummechanika matematikai megalapozásáról szóló legfontosabb megállapításait”is. (Kovács L.) (Akkoriban pezsgett a „matematikai élet”: ekkorra jelentek meg az akkor
még csak 36 éves Lánczos Kornélnak a relativitáselmé8

lettel foglalkozó dolgozatai. Lánczos Kornél ekkor már
Einstein munkatársa volt.)
Mind személyes, mind tudományos életében az 1930as esztendõ a változás éve volt: ebben az évben vette el feleségül Kövesi Mariettát; e házasságából született 1935ben leánya, Marina, aki neves közgazdászként szerzett tudományos hírnevet. (Második házasságkötésére 1938ban került sor.) Neumann 1930-ban már a princetoni
egyetem vendégelõadója, 1931-ben pedig az egyetem
professzora lett. 1933-ban hívták meg az egyetem mellett mûködõ kutatóintézetbe (Institute for Advanced
Study). A. Einsteint, J. W. Alexandert és O. Veblent követve – a mindössze 30 éves – Neumann János lett az intézet negyedik kinevezett, azaz állandó matematikai
professzora. Wigner Jenõ a következõket írja Neumann
kinevezésérõl: „Neumann meghívása az intézethez – a harmincéves fiatalember az ország néhány legkiemelkedõbb és
legismertebb matematikusa között foglalhatott helyet – nemcsak képességeinek jelentékeny elismerése volt, hanem az amerikai életbe való teljes beilleszkedésérõl is tanúskodott.”4

A közélet és a tudomány
szolgálatában
1937 elején kapta meg amerikai állampolgárságát.
1933-ban ajánlották õt a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagjainak sorába, e kitüntetõ címet azonban nem kapta meg (!). Viszont 1938-ban tagja lett a
Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulatnak.
Amerikában számtalan kutatóintézetnek és egyetemnek volt tudományos munkatársa.
Aberdeenben – 1940 és 1957 között - a Ballasztikai
Kutatólaboratórium tudományos tanácsadó testületének volt a tagja, ezzel egy idõben – 1941 és 1955 között –
a Tengerészeti Tüzérségi Hivatal konzultánsi feladatait is ellátta. Mindezek mellett igen kiemelt teendõket lát
el - 1943-1945-ig - a kísérleti atomreaktort megépítõ
tudományos laboratóriumban, Los Alamosban;
Princetonban – 1945 és 1957 között – a számítógépprogram igazgatója. 1946-ban pedig az egyetem tiszteletbeli doktorává is megválasztották. 1949-tõl 1954-ig
az Oak Ridge-i Nemzeti Laboratórium, 1950 és 1955
között a „Haderõ Speciális Fegyverei Projekt” munkatársa volt Washingtonban, egyúttal a Fegyverrendszerek Kifejlesztése Csoport tagjaként is dolgozott.
1951-ben választották meg az Amerikai Matematikai
Társulat elnökévé, több egyetem díszdoktorává, tudományos társaságok tiszteletbeli tagjává. 1951-tõl 1957-ig
tagja volt az Amerikai Légierõ tanácsadó testületének
is, 1953-ban a fegyverzetkutatási munkacsoport elnöke. Az Egyesült Államok elnökének javaslatára, 1952
és 1954 között, az Amerikai Atomenergia Bizottság Általános Tanácsadó Testületének volt a tagja. 1953 és
1957 között az Atomenergiai Technikai Tanácsadó
Esküdtszék is sorába emelte. Az elõbb említetthez hasonlóan, az 1955 és 1957 közötti évekre az Egyesült Államok elnöke az Egyesült Államok Atomenergia Biztosa posztra is Neumann Jánost nevezte ki. 1956-ban vehette át az Egyesült Államok elnökétõl a Szabadság Érdemérmet, valamint az Atomenergia Bizottság Enrico
Fermi-díját, s megkapta az Einstein Emlékérmet.
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A „számítógép atyja”
Neumann János Princetonban - 1945 és 1957 között
– az Elektronikus Számítógép Project igazgatójának tisztségét is betöltötte. 1944-ben Goldstine révén ismerkedett
meg az elsõ elektronikus számítógép, az ENIAC építésével, s tudóstársával közösen alkották meg a „tárolt programok” elvét. Goldstine emlékeiben így maradt meg
Neumann életének ez a döntõ pillanata:„…elmondtam,
hogy a komputer építésével foglalkozunk a Pennsylvaniai
Egyetemen. Egy olyan elektronikus komputert építünk, amely
másodpercenként háromszáz szorzást képes elvégezni. Erre
rettentõ izgatott lett, és attól kezdve megváltozott az élete.”5
A számítógépek tervezésérõl és építésérõl készített
dolgozata az e témában megírt és megjelent legjelentõsebb munka (First Draft of a Report on the EDVAC by
John von Neumann 1946). Magyar nyelvre fordított címe: Az EDVAC-ról szóló jelentés elsõ vázlata. 1946.
Az ENIAC (Elektronic Numerical Integrator és
Calculator), az EDVAC (Electronic Discrete Variable
Calculator) egyaránt a számítógép-tudomány két legfontosabb mozaikszava.
A ma használatos digitális gépekre is vonatkozó –
tehát ma ugyanúgy érdeklõdésre számot tartó, a számítógépek mûködésének alapismeretével összefüggõ és az oktatás folyamatában is megismertethetõ – mûködési feltételrendszer 4 konstrukciós elvének meghatározása szintén Neumann János érdeme. E szerint szükség van:
– egy párhuzamos mûködésû memóriaegységre;
– vezérlõegységre, amely emberi beavatkozás nélkül
különbözõ utasítások végrehajtását tudja vezérelni;
– egy párhuzamos mûködésû aritmetikai egységre,
amely bináris rendszerû összeadásra, kivonásra, szorzásra
és osztásra alkalmas (fix bináris pontot kell használni, és a
léptékmegválasztás terhét a matematikusra kell róni);
– egy olyan kimenõ-bemenõ egységre, amely át tudja hidalni a gép gyors memóriaegysége és a lassú emberi
memória közötti sebességkülönbséget.”6

Az utolsó évek
– emlékek – emlékezések
1955-ben állapították meg – a késõbbi, halálát okozó –
rákbetegségének elsõ jeleit. Sajnos már nem tudta megtartani sem a Yale Egyetemen, sem a Connecticut állambeli New Havenben meghirdetett Silleman-elõadásokat,
de még elkészítette elmaradt elõadásainak teljes kéziratát,
mely The computer and the brain címmel – 1959-ben –
jelent meg. Öt évvel késõbb ezt A komputer és az agy
címmel magyar nyelven is kiadták. Betegségének utolsó
idejében a washingtoni Walter Reed Katonai Kórházban
ápolták. Wigner Jenõ így emlékezett a kiváló tudós életének e nehéz idõszakára:„Elszomorító volt látni, miként õrölte fel szellemét – mikor már nem volt semmi remény – az elkerülhetetlen, de elfogadhatatlan végzettel vívott küzdelem.”7
Barátai, munkatársai nem hagyták magára. Rendszeresen látogatták, s igyekeztek reményt önteni a szívébe.
Vigasztalták, bátorították, de sajnos a betegség erõsebb
volt: Neumann János – tragikusan korán, tudása, munkássága teljében – 53 éves korában, 1957. február 8-án
elment. Washingtoni búcsúztatását követõen a prince-

toni temetõben helyezték végsõ nyugalomra. Sírja –
Gödel és Wigner sírja közelében - a temetõ jobb oldali
részében található. Idézzük meg emlékét elõször Wigner
Jenõ méltató soraival Györgyi Géza fordításában:
„Fejér Lipóttól, sok magyar matematikus szellemi atyjától
származik a mondás: »hazánk legnagyobb Jancsija«, és ez az
elnevezés egész életére Neumannon ragadt.
Az iskolában és társai között Jancsi némileg visszahúzódó
volt. Az osztály csínjeiben részt vett, de kissé lagymatag módon, csak annyira, hogy elkerülje a népszerûtlenséget. Volt
néhány közeli barátja és mindenki tisztelte; az intellektuális
erõt a diákközösség elismerte és tisztelte, vagy – legtöbbször –
éppenséggel irigyelte. Jancsi szeretett beszélni, beszélni a matematikáról, már ilyen fiatal korban is, és barátai gyakran késõn érkeztek haza a vele tett séta után.
Neumann 1929-ben meghívást kapott egy szemeszterre
Princetonba. Amerikát elsõ pillantásra megszerette, és úgy
élvezte Princeton társadalmi és tudományos atmoszféráját,
ahogy a kacsa élvezi a vizet.
Lehetetlen volna Neumann hozzájárulását a különféle tudományokhoz – a matematikához, a fizikához, a közgazdaságtanhoz, a mûszaki tudományokhoz – egy tucatnál kevesebb oldalon megfelelõképpen ismertetni. A matematika területén
végzett munkája, mely mindig a legközelebb állott szívéhez és
amelyben ragyogó elméje a legeredményesebben nyilatkozhatott meg, erõsen Hilbert axiomatikus iskolájának befolyása
alatt állt. Ez nem csupán a matematikai logika terén végzett
munkájára érvényes, hanem arra is, hogy más alapvetõ eredményekkel gazdagított problémaköröket közelített meg, így a
Hilbert-tér és a nemkorlátos operátorok elméletét, a kvantummechanikát, a játékelméletet. Az objektumokat, melyekkel elmélete foglalkozott, oly módon jellemezte, hogy felsorolta az
azután következõ matematikai érvelésben felhasználandó tulajdonságokat, úgyhogy a gondolatmenet eredménye alkalmazható legyen mindazon objektumokra, amelyek a felsorolt
tulajdonságokkal rendelkeznek… Az elektronikus számológépekre vonatkozó munkájának legfõbb eredménye természetesen a Princeton-i számológép és annak számos testvére. Emellett sok cikket közölt, melyek a számológép alapvetõ elveivel
foglalkoznak, és kutatásaival sokat tett azért, hogy megteremtse a számológépek analízisének axiomatikus alapját.
Csupán rendkívüli szellem lehetett képes arra, hogy a tudományt ily rendkívüli mértékben gazdagítsa, amint azt Neumann tette. Logikájának precizitása talán szellemének legdöntõbb jellegzetessége volt. Az embernek az volt a benyomása, hogy tökéletes szerkezettel áll szemben, melynek fogaskerekeit úgy munkálták meg, hogy azok ezredhüvelyk pontossággal illeszkedjenek egymásba. ’Neumannt hallgatva értjük
meg, hogy miképpen lehetne az emberi elmének mûködnie’;
ez volt az egyik jó megfigyelõképességgel megáldott kollégánk
megállapítása. Szellemének ragyogása volt a második, talán még szembeszökõbb jellemvonása. Ez a tulajdonsága,
már mint tizenöt éves ifjúban felismerhetõ volt benne. Szellemének harmadik jellegzetessége a megõrzõképessége volt.
Kivételes emlékezõtehetsége tette õt képessé arra, hogy tudományos tevékenysége mellett még egy sereg kedvtelésnek hódoljon. Amatõr történész volt, ki oly behatóan ismert hosszú
történelmi periódusokat, mint akármelyik hivatásos. Jól beszélt öt nyelvet, latinul és görögül olvasni tudott. Számtalan
könyvet – regényt és más tudományokról szóló népszerû öszszefoglalásokat – olvasott el és õrzött meg emlékezetében.
Mindazon témák közül, amelyekrõl e sorok írója valaha is be9
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szélgetett vele, csak a leíró természettudományok nem keltették fel az õ érdeklõdését.
Mindig kész volt segíteni, és õszintén érdekelte minden
probléma, mely alkalmat adott képességei kifejtésére. Matematikát többet tanultam tõle, mint bárki mástól, és sokszorta
többet az alkotó matematikai gondolkodásról, mint amennyire õnélküle egy életen át folytatott tanulmányok megtaníthattak volna. Ha egyszer õ vetett elemzésnek alá valamely problémát, a további tárgyalás feleslegessé vált. …”8
Herman H. Goldstine – Neumann János közvetlen
munkatársa – pedig így emlékezett kollégájára, s mint látni fogjuk, emlékei sok helyütt egyezõek Wigner Jenõ fent
idézett gondolataival: „Neumann már egészen fiatalon
rendkívüli szellemi képességekrõl és nyelvérzékrõl tett tanúbizonyságot. Említette egyszer nekem, hogy hatéves korában õ
és édesapja gyakran tréfálkoztak egymással ógörögül. Kedvtelésbõl történelmi tanulmányokat is folytatott, és elsõrangú történésszé képezte magát. Késõbb fõként a bizánci kultúra történetével foglalkozott, és valóban elmélyült és enciklopédikus
tudásra tett szert errõl a kérdésrõl csakúgy, mint számos más,
a történelemben fontos szerepet játszó társadalmakról.
Egyik legfigyelemreméltóbb képessége abszolút emlékezõtehetsége volt. Amennyire csak ellenõrizni tudtam, Neumann képes volt bármilyen, egyszer olvasott könyvet vagy
cikket szó szerint idézni; sõt ezt évekkel késõbb is pillanatnyi
habozás nélkül meg tudta tenni. Minden késlekedés nélkül le

is tudta fordítani az eredeti nyelvrõl angolra. Egyszer próbára akartam tenni ezt a képességét és megkértem, mondja el,
hogyan kezdõdik A két város meséje, amire gondolkodás nélkül, azonnal elkezdte idézni az elsõ fejezetet, és mindaddig
folytatta, amíg tíz vagy tizenöt perc múlva meg nem kértem,
hogy hagyja abba. Egy másik alkalommal megfigyeltem,
amint egy olyan tárgyról tartott elõadást, amelyrõl mintegy
húsz évvel korábban, német nyelven cikket írt. Elõadásában
Neumann pontosan azokat a betûket és szimbólumokat használta, mint eredetileg. Számára a természetes nyelv a német
volt; úgy tûnt, németül fogalmazza meg gondolatait és aztán
villámgyorsan lefordítja õket angolra. Gyakran figyeltem õt
írás közben, és néha láttam, hogy megkérdezett valakit, hogy
mondana valamilyen német szót angolul.”9
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Közoktatási hírek
A diáksport erõsítése
a köznevelésben
Együttmûködési megállapodást írt alá a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ és a Magyar Diáksport
Szövetség 2013. március 7-én. Ennek célja, hogy minél
több gyermekkel szerettessék meg a sportot, és a pedagógusokat is szeretnék megnyerni, hogy még nagyobb
kedvvel terjesszék a köznevelési intézményekben a diáksportot. Szeretnének továbbá uniós programokon is
indulni, és országos szintû programokat kezdeményezni
az egészséges életmód és a sport terjesztése érdekében.
Marekné Pintér Aranka, a Klik vezetõje azt mondta:
bízik abban, hogy az együttmûködés elõsegíti majd egy
egészséges nemzedék létrejöttét, és kiemelte a diáksport
közösségépítõ erejét.
Az együttmûködés kiterjed a köznevelést és a diáksportot egyidejûleg érintõ ügyekben történõ kölcsönös
szakmai segítség nyújtására és információk cseréjére.
A diáksport területén a tanulók (diák)sportegyesületi rendszerbe történõ bekapcsolására törekednek, a
testnevelés területén pedig kölcsönösen elõ kívánják
mozdítani a mindennapos és inkluzív testnevelés sikeres bevezetését.
10
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Mindenkinek becsengettek
Tolerancia oktatása a tanórán!?

Világunk mára nagyon felgyorsult. Gyermekeink más világnézettel, más tudással érkeznek az iskolába, mint akár 10-20 évvel ezelõtt. Nekünk, szülõknek és pedagógusoknak
egyaránt feladatunk, hogy a mai kor gyermekei ezzel a rohanással lépést tudjanak tartani úgy, hogy közben ne vesszenek el a belsõ értékeik. Nem szabad elfelejtenünk egy percre sem, hogy az élet minden területén egymásra vagyunk utalva, így szociális készségeinket gyermekkortól folyamatosan fejlesztenünk kell.

Meg kell tanulnunk, hogy ha egy embertársunk „más”,
akkor nem az a helyes, ha elfordítom a fejemet, mosolygok zavaromban, hanem az, ha a szemébe tudok nézni, és
el tudom õt fogadni. Ez a tolerancia? Igen, az, hogy a másikat feltétel nélkül elfogadjuk.
Három évvel ezelõtt csatlakoztunk az osztályommal a
Mindenkinek becsengettek programhoz, amelynek
számunkra az a lényege, hogy hetente meglátogat minket Peti, egy Down-szindrómás kisfiú , akit nem akarunk
integrálni az egészségesekhez, hanem mi próbáljuk megérteni az õ világát.
Az elsõ találkozások nekünk, „épek”-nek, nem voltak
könnyûek. Voltak zavarba ejtõ pillanatok, feszült
csendben eltelt percek. Hiszen nem volt még tapasztalatunk arról, hogyan kell „viselkednünk” akkor, ha egy
társunk fura hangokkal, gesztikulációval akarja kifejezni
mindazt, ami neki természetes. Néhány találkozás után
aztán már minden könnyebben ment, mi voltunk a falka, õ pedig a mi Mauglink. (Ezt a regényrészletet meg is
elevenítettük vele együtt.)
Ennek ellenére úgy éreztem, ezt az élethelyzetet még
közelebb kell vinnem a tanítványaimhoz, még több oldalról meg kell mutatnom nekik, hogy mi is a tolerancia
és segítenem kell, hogy át is éljék azt. Miközben ezen dolgoztam, remek eszközre találtam a Csimota Kiadó Tolerancia sorozatában.
Bizonyára sok tanítónak okozott már gondot, hogy
olyan könyveket ajánljon a tanítványainak, amivel az olvasás szeretetét elõsegíti és nevelõ hatást is elérhet.
Ahogy végigolvastam a sorozat köteteit, tudtam, hogy
ha ezeket beviszem a magyaróráimra, többféle pedagógiai célom elérését is elõsegíthetem. Ezek a könyvek valóban a gyerekek nyelvén íródtak, az õ világukról szólnak. Egy-egy kötet elolvasása után fontos problémákkal szembesülhetnek a gyerekek, felmerülhet bennük a
kérdés: Miért is vagyunk felelõsek a világban? Mit tehetünk a másik emberért?
Ezért amikor újra eljött a hétfõ, és ismét megérkezett
Peti, erre az alkalomra bevittem az osztályba a sorozatból
a Lili címû könyvet. Ennek a fõszereplõje ugyanis éppen
egy Down-szindrómás kislány , akit ha meglátnak az
emberek az utcán, elfordítják a fejüket, lesütik a szemüket. Jó érzés volt azt látnom, miközben a könyvet olvastuk, hogy az én tanítványaimat nem érte idegenül a

Down-szindróma fogalma. Tudták, hogy õk nem azok
közé az emberek közé tartoznak, akik az efféle másságtól megijednek, elfordulnak. Ráadásul Lili történetének
megismerése után maguk kérték, hogy olvassuk el együtt
a sorozat többi kötetét is.
A következõ nagy hatást az Emberke színe címû
könyv tette rájuk. Ebben a mesében Hold Anyóka és párja, Ég Atyácska megalkotják a világmindenséget. Azonban nagy fejtörést okoz nekik, hogy minden ember egyforma. Ez unalmas és bonyodalmakat is okozhat. Így elhatározták, hogy megteremtik a rózsaszín, a barna, a sárga, az ébenfekete és a bronzszínû embereket, akiket a világ öt különbözõ területén tesznek majd le. Ekkor Anyóka és Atyácska azért aggódott, hogy mi lesz, ha ezek a
szép emberek féltékenyek lesznek egymásra. Úgy határoztak hát az „égi szülõk”, hogy ha az emberek egymással
gonoszkodnának, akkor megbüntetik õket villámmal,
lávával, mennydörgéssel, földrengéssel…
A kezdeti sikereken felbuzdulva már bátran vállalkoztam a sorozat többi kötetének a feldolgozására is. A Fehér Hercegnõ és az Arany Sárkány, valamint A csúnya királyfi és a szép királykisasszony címû könyveket is nagyon
megkedvelték a gyerekek. Megértették belõlük, hogy
csak azért, mert valakinek más a bõre színe, vagy ha valaki nem olyan szépséggel van megáldva, mint a megszokott, attól még gyönyörû lehet a lelke, és boldogságot tud
adni a másiknak.
A sorozat talán legtöbb fantáziát igénylõ része A hálás
virág címû mese, mely az elmúlás és az újjászületés megfoghatatlanságáról szól, mely egyébként nehezen kommunikálható, bár a gyerekek fantáziavilágában aktívan él.
A könyvekbõl a gyerekek megértették, hogy a világunk nem tökéletes, de talán nem is lenne jó, ha az lenne. Szépsége éppen a sokféleségben rejlik. S ha a különbségeket el tudjuk fogadni, nagyobb esélyünk van arra, hogy boldogságban, békességben éljünk.
Ajánlom minden kollégámnak, hogy bátran használja
a diákjaival a Tolerancia sorozat könyveit, akár irodalomórán, akár új tantárgyunk, az etika oktatásához. Hiszen nem csak feladatunk, de kötelességünk is, hogy optimális feltételeket teremtsünk tanítványainknak a szociális kompetenciájuk folyamatos fejlesztéséhez, a másság elfogadásához, az együttmûködés helyes gyakorlatának elsajátításához.
11
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Hétmérföldes csizmában
a mértékegységek tengerén
Így is lehet!

Hogy mi van közel, és mi van távol, már a kisgyerekek is meg tudják határozni – csak úgy,
tapasztalati úton – anélkül, hogy ismernék a SI-rendszert. Az ember egyik legjellemzõbb
tevékenysége a mennyiségek becslése, mérése, hiszen a mérés az ismeretszerzés egyik
legfontosabb módja. Korunkban pedig már nem is lehet a nemzetközileg elfogadott mértékegységek ismerete nélkül használható mérési eredményeket produkálni. Ezért is vált
szükségessé, hogy a tantervi követelményekben is szerepeljen a konszenzusra épülõ
mértékegységek ismerete és felhasználása gyakorlati méréshez kapcsolódó feladatokban.

Hazánkban 1960-ban fogadták el a Mértékegységek
Nemzetközi Rendszerét, röviden az SI (Système
International d’Unités) modern és nemzetközileg is elfogadott mértékegységrendszert. Ez a rendszer közmegegyezéssel kiválasztott mértékegységek, illetve a 10 hatványainak használatán alapul.1
Az ember az élete során többször hasonlítja össze a
mennyiségeket, mint ahányszor számtani mûveletet végez. Annak ellenére, hogy a hétköznapokban olyan kézenfekvõ, gyakori és szinte állandó tevékenység a mérés,
a matematikaórákon a mértékegységek megtanulása, a
mértékegységek ismerete és átváltása a tanulók többségének mégis problémát okoz. Ezt támasztják alá az országos kompetenciamérések eredményei is. (Lásd.
oh.gov.hu)

Mit kell tudni a mérésrõl?
A tanári kézikönyvekben fellelhetõ meghatározások
szerint az olyan tevékenységet, melynek során valamely
mennyiség mérõszámát a mértékegységgel való összehasonlítás útján határozzuk meg, mérésnek nevezzük.2
A mérõszám megmutatja, hogy az adott mennyiség
hányszorosa a mértékegységnek. A mértékegység a méréshez egységül választott mennyiség.
A gyerekekben tudatosítani kell, hogy minden mérésnél a mérendõ mennyiséget azonos fajtájú mennyiséggel hasonlítjuk össze. Például a hosszúságot hosszúsággal, a tömeget tömeggel stb. Az is nagyon fontos, hogy
mekkora mértékegységet választunk.
A mértékegység-választás legfontosabb szempontjai:
– a mennyiség méréséhez választott mértékegység
nagyságrendileg összemérhetõ legyen a megmérni kívánt
mennyiséggel,
– a mértékegység könnyen hozzáférhetõ legyen,
– a méréshez használt mértékegység reprodukálható
legyen (jó, ha ugyanazt a mértékegységet – szükség szerint – többször is tudjuk használni),
12

– a mértékegység anyaga a környezeti hatásoknak ellenálló legyen (ne használjunk pl. illékony anyagot tömegmérésre).

Hogyan tanítsuk
a mérést a gyerekeknek?
A téma iránti érdeklõdés felkeltéséhez tréfás problémafelvetéseket gyûjtünk meseolvasási élményeink felhasználásával. Például: vajon mi is átléphetünk-e pillanatok alatt országhatárokat, ha felhúzzuk a csizmánkat?
Sajnos nem, de ha kölcsönkapnánk Árgyélus királyfitól
a hétmérföldes csizmáját, még az Üveghegyen túlra is eljuthatnánk. Tudunk-e akkorát lépni, mint Nyakigláb?
Ha egy kisebb tócsa lenne az óceán, talán. Stb.
Minden mérés elvégzéséhez szükség van: mértékegységre, mérõeszközre és mérési utasításra, mely eligazítást ad
a mérõeszköz használatához és a mérés lebonyolításához.
Javaslom, hogy tanítványainkkal alkalmilag választott egységekkel kezdjük a mérést. Például a hosszúságméréshez használhatunk fonaldarabokat, cipõfûzõt,
majd színes rudakat, pálcikákat.
Amikor aztán a kellõ mennyiségû, konkrét mérési
tapasztalat birtokában vannak, megismerkedhetnek a
tanítványaink a szabványos mérõeszközökkel és azok
használatával.
A szabvány mértékegységekkel való ismerkedést bemutatással és megbeszéléssel kezdjük: kinek honnan ismerõs az eszköz, milyen személyes élménye kapcsolódik
hozzá, mit tudnak a használatáról. Az a kisgyerek, aki
már látott a hétköznapi életben használatos mérõeszközt, netalántán használta is némelyiket, örömmel számol be élményeirõl.
A megismerés folyamatába mindig kapcsoljuk be a
mérõeszközök használatához kötõdõ praktikus tudnivalókat és a gyerekek által megélt élethelyzetek tanulságait: mikor, melyik mérõeszközt mire és hogyan használjuk.
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Szükség van tantárgyi integrációra!
A matematika tantárgy keretében sajnos csak kevés
óraszámban foglalkozhatunk – a tantervi elõírás szerint
– a mérés témakörével. Ezért is van, hogy – bár már az elsõ osztálytól kezdve ismerkednek a tanulók a különbözõ
mértékegységekkel, mégis – amikor a tanulás folyamatában – pl. a következõ tanévben – a mérés témája elõkerül, a gyerekek többsége újszerû ismeretként tekint rá,
nem tudja elõhívni, használni a korábban tanultakat.
Csak a legjobb képességû tanulók képesek mobilizálni
matematikatudásuknak ezt a „mostoha” területét.
Az idõkeretek szûkössége mellett a tankönyvekben
lévõ szöveges feladatok között is csak kevés olyan van,
amelyik feltételt teremthet a folyamatos gyakorláshoz,
mivel a megoldásához szükséges a mértékegységek használata, átváltása. Ezért meggyõzõdésem, hogy a méréssel
kapcsolatos eszköztudás (ismeret, becslés és mérési gyakorlat) elsajátításához olyan tantárgyi integráció szükséges, mely – gyakorlati élményekbõl táplálkozva – folyamatossá teszi a mérésekkel való foglalkozást: támogatja a tanulók méréshez szükséges biztos elméleti ismereteinek mûködõképes elsajátítását és a gyakorlati mérések készségeinek megalapozását.

Méréshez kapcsolható tanulási helyzetek
Ha jól belegondolunk a mérés témakörének tanítási
feladataiba, sokféle kapcsolódási pontra bukkanhatunk
a különbözõ tantárgyak tananyagának rendszerében. Így
például a testnevelés órákon produkált ugrás vagy futás
teljesítmények eredményei, vagy a környezetismeret
órák piaci vásárlási gyakorlatainak mérési tapasztalatai
remekül felhasználhatók a mérések köré épülõ matematikaórákon, hiszen világossá teszik a mérés jelentõségét a
mindennapjainkban és életszerû keretbe foglalják a tanulók mérési feladatait. A távolba ugrás, a kislabda hajítás is az egyik legjobb lehetõség a hosszúság/távolság
mérés jelentõségének, szükségességének szemléltetésére
és a mérés helyes módjának bemutatására/gyakorlására.
Hiszen azonnal és jól látható a mérés, mint összehasonlítás mûvelete és a mérõeszköz kiválasztásának fontossága
a teljesítmények mennyiségi jellemzõinek kifejezéséhez
(méterben és centiméterben is).
Készíthetünk az osztályba járó tanulók sportteljesítményeinek eredményeirõl grafikont, táblázatot is. A gyakorlati mérésekhez sokféle lehetõséget kínál a gyerekek
testméreteinek változását követõ és tanéveken átívelõ
sorozatmérés: a testmagasság, a végtagok hosszúsága, a
derékbõség, a fej-, nyakkörfogat, a lépéshossz, a testtömeg stb. adatainak gyûjtésével, táblázatba rendszerezésével. (Ne sajnáljuk erre az idõt, mert irányításunk mellett sok fontos dolgot tanulhatnak a gyerekek. Tehát az
ilyen méréseket soha ne adjuk házi feladatnak!) Ilyenkor
csoportokban dolgozzunk, és természetesen több mérõeszközt is biztosítsunk, hogy a folyamat gyorsabb legyen,
és építsünk a gyerekek együttmûködésére is! (A mi osztálytermünkben mindig van magasságmérõ szalag a szekrény oldalára rögzítve, hogy ha kedvet kap egy-egy nebuló, hogy megtudja, mennyit nõtt „tegnap óta”, szabadon
megmérhesse a testmagasságát.) A rendezett mérési
eredményeket elemezhetjük és jellemezhetjük a rész-

eredmények figyelembevételével a fejlõdés általános
tendenciáját.
A tanulók vezethetnek egyéni fejlõdési naplót is, táblázatos, grafikonos ábrázolással. Kéthavonta szoktam javasolni a gyerekeknek a testmagasságuk és a testtömegük mérését. A naplóvezetés segíti a mérés gyakorlását,
az adatok áttekintése támogatja a helyes énkép és a reális önismeret megalapozását. (Az a tapasztalatom, hogy a
hízásra hajlamos gyermeket kontroll alatt tartja a rendszeresen végzett mérés.) Szívesen és örömmel méregetik
egymást a gyerekek az óraközi szünetekben is. Versengenek, hogy ki kapja Nyakigláb szerepét az osztályban?
Hát természetesen az, aki a legnagyobbat tud lépni. A tanítványaim mindig nagy élvezettel mérik – méterrúddal
– egymás lépéseit.
A környezetismeret órákon a km-es távolságok megtapasztalására tanulmányi sétákat szervezek. És hogy a
hosszúságmérésnél maradjunk, az egyik alkalommal kisvárosunkban elsétáltunk az Aranyorsó nevezetû méteráru szaküzletbe. Nem titkolt szándékom az volt, hogy a
gyerekek meggyõzõdhessenek arról, hogy a méterrudat
nemcsak az iskolában használjuk, hanem a hétköznapi
valóságban is. Színes szalagokat vásároltunk 2, 3, 4, méteres hosszúságúakat, különbözõ színekben. Ezek egy részét késõbb, a matematikaórán feldaraboltuk 1 méteresre. A testnevelés órán az így kapott szalagdarabokkal szalagfogót játszottunk, majd a technikaórán a májusfánk
koszorúját ezekkel is díszítettük, miközben vidáman énekeltük:
Este van már nyolc óra,
Ég a világ a boltba,
Sallárom, sallárom ég a világ a boltba.
Ott mérik a pántlikát,
Piros színû pántlikát,
Sallárom, sallárom, piros színû pántlikát… stb.
A tömeg és az ûrtartalom mértékegységeinek megtapasztalására a közös sütés, fõzés nyújt nagyon jó lehetõséget. Na persze, nem kell nagyon nagy lakomára gondolni, de a mézeskalácssütés vagy az anyák napi kínálgató süti készítése az osztállyal természetes helyzetet teremt a mértékegységek ismereteinek és használatának
gyakorlására. Feladatként szoktam adni a tanítványaimnak ételreceptek gyûjtését is. Azokból választjuk ki a
gyorsan és könnyen elkészíthetõt a közös sütés-fõzéshez.
A 3. és 4. osztályosaimnak már meg kell becsülniük – a
létszám ismeretében – az elkészítendõ mennyiséget és az
ahhoz szükséges alapanyagot.
A napköziben a délutáni foglalkozások tartalma jó
kiegészítõje lehet a délelõtti tanórán tanultaknak. Egyegy teadélutánon tudatos odafigyeléssel hasznos ismereteket mélyíthetünk el a mérésekrõl, akár közvetett módon vagy közvetlen átadással.

Teadélutáni ûrtartalomjáték
Töltsünk meg különbözõ mennyiségû teával poharakat, üvegeket. Egy ütõvel (lehet kanál is) szólaltassuk
meg õket óvatosan. Különbözõ hangokat adnak a folyadék mennyiségétõl és az üveg anyagától függõen. Tehát
úgy használhatjuk az edényeinket, mint egy hangszert.
13
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Lehet improvizálni is dallamokat, de egyszerû gyerekdalokat is megszólaltathatnak a zenére fogékony tanítványaink egymás szórakoztatására. Egy-egy mondókához, vershez adhatnak zenei aláfestést is a magunk készítette hangszer segítségével.
A hangszerkészítés mûvelete nemcsak jó szórakozás,
hanem játékos tapasztalatszerzés is az ûrmértékek fajtáiról és azok használatáról.

Együttmûködés a szülõkkel
Jó, ha a mérési tapasztalatok megszerzésébe és a gyakorlati mérések folyamatossá tételébe bevonjuk a szülõket is. Minden szülõi értekezleten kérem az anyukáktól,
apukáktól, hogy a hétköznapi tevékenységekbe, így a
mérésekbe is vonják be a gyerekeket, hiszen a legtöbbet
ezzel tudnak segíteni nekik. Tudom – nekem is van két
gyermekem –, hogy sokkal „macerásabb” úgy intézni a
dolgainkat (vásárlás, sütés, kertészkedés stb.), ha csemeténk is velünk van, de megéri, mert a közös élmény örömén túl kiváló tanulási alkalom is ez a nebulóknak.
Meggyõzõdésem, hogy tanítványaink akkor részesülnek komplex fejlesztésben, ha az életre neveljük õket.

A komplex feladatokból nyert tapasztalatok hasznosításával eredményesebben tudunk eleget tenni a tantárgyi
elõírásoknak, oktatási feladatainknak, aminek következtében a tanítványaink nem fognak elsüllyedni hétmérföldes csizma nélkül sem a mértékegységek tengerében. Egyébként érdekességekkel is ébren tarthatjuk a
mérések iránti érdeklõdésüket. Ha például elmondjuk
vagy közösen kikutatjuk, hogy mi is az a mérföld, a pint,
a lat, az icce vagy a tengeri csomó. (Mint ismeretes: a
mérföld a hosszúságegységek egyik csoportja, amelynek
számos fajtája van, és még ma is használatos: az 1 magyar
mérföld= 8353,6 m)3 Vagy például hasznos, ha tudják a
gyerekek, hogy mire való az arasz. Ma is használjuk, mert
mindig kéznél van ahhoz, hogy hozzávetõlegesen tudjunk vele hosszúságot vagy távolságot mérni.

Jegyzetek
Vö. 1, 3 Mértékegység kislexikon, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest 1971.
2
Takács Gáborné–Takács Gábor: Tanári kézikönyv.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1993.

vvv
Némethné Dávid Irén

Neveljünk tehetséges
gyerekeket!
11. rész: Kreativitást fejlesztõ
vagy vizsgáló feladatok (4.)

Brainstorming
Szó szerinti fordításban: agytomboló, magyarra fordítva:
ötletbörze, olyan módszer, amely segíti a kreatív gondolatok létrejöttét. Az alkotó szellemi munkát végzõ csoportok hatékonyságát növeli. Célja, hogy minél több jó ötlet
szülessen úgy, hogy a csoporton belül a résztvevõk személyiségétõl függetlenül jó együttmûködés alakuljon ki.
Segítségével az ötletek, megoldási javaslatok olyan
bõséges választéka gyûjthetõ össze, amelynek összeállítására egyetlen ember nem lenne képes.
Általános szabályai:
1. A kritika és az értékelés tilos!
2. Minél vadabb egy gondolat, annál jobb.
3. Minél több gondolat jut az eszünkbe, annál jobb.
4. Ajánlatos a gondolatokat kombinálni.
Ajánlott: 6 éves kortól.
Elõnye: Izgalom és az adott válasz minõsítésétõl való
félelem nélkül nyilatkoznak meg a kisebb gyerekek. A
14

feladatokra spontán, gyorsan adott válaszokból következtetni lehet a gyerek gondolatvilágára, érzelmeire. Ezáltal segítséget nyújtanak a személyiség megismeréséhez
és a fejlesztéshez is.
Példák az úgynevezett brainstorming feladatokra:
A Mi lenne, ha...? címû játék
A játékhoz ötletbörzével gyûjtsük és jegyezzük fel a
kérdéseket.
Néhány meghökkentõ kérdés:
Mi lenne, ha kóla folyna a vízcsapból?
Mi lenne, ha mindig nappal lenne?
Mi lenne, ha nem élnének állatok a Földön?
Mi lenne, ha minden ember teljesen egyforma lenne?
Mi lenne, ha egyik percrõl a másikra elvesztené hatóképességét minden, az emberek gyógyítására használt
gyógyszer?
Mi történne, ha egyszer csak, minden, az ember által
készített, kerek tárgy szögletessé válna? Stb.
Sok vagy kevés?
Mibõl sok az 1 (5, 10, 100)?
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Mibõl kevés az 1 (5, 10, 100)?
Azonnali válaszok (nincs gondolkodási idõ)
Ha egy lakatlan szigetre kerülnél, ki és mi hiányozna a
legjobban?
Nevezz meg 3 személyt és 3 tárgyat!
Itt lehet gondolkodási idõ:
Nevezz meg 10 tárgyat, amit a földön kívülieknek elküldenél, hogy megismerjék az embereket!
Módszertani javaslat:
A brainstorming feladatok fejlesztik a csapat tagjainak nyitott gondolkodását, a toleranciát, az asszociációs
készséget, ha helyesen alkalmazzuk õket. Ezért elõször
meg kell beszélni a gyerekekkel, hogy nincsenek kötött
játékszabályok, nincsen egyetlen jó válasz! Vizsgálhatjuk a válaszokat, hogy például: melyik volt a legmeghökkentõbb, a leginkább megvalósítható, a legizgalmasabb,
a legmulatságosabb. De rossz választ ne keressünk! Csak
az a rossz, ha nem mondanak semmit!

Puzzle
A kirakós (összerakós) játékok tárháza kimeríthetetlen.
Egyszerûbb formájukban már 4 éves kortól is használhatók.
Elõnyük:
Jól erõsítik a megfigyelõképességet, a figyelmet, fejlesztik a gestalt-látást, a síkban való tájékozódást, a logikát és a finommotorikát is.
Például: kacsa, négyzet, meseképek, életképek stb. kirakása.

Lawrence-féle teszt
Az alkotó fantázia és a rajzolási technika fejlettségének megfigyelésére szolgál.
Készíts rajzot külön-külön minden keretbe úgy, hogy a
pontokat is beépítsd! Az elkészült rajzokat színezni lehet!
Módszertani javaslat
A kép kirakása elõtt a gyerek csak a részeket látja.
Ezért mindig meg szoktam kérdezni, mielõtt a gyerekek
munkához látnak, hogy: Mit gondolsz, mit lehetne kirakni
ezekbõl a lapocskákból? Van egy olyan rész, amelyik segít a
kitalálásban. (Amelyiken a kacsa szeme van, illetve van
egy kacsacsõr is.) Keresd meg, melyik az!
Ha két-három próbálkozásra nem sikerül a kirakás,
akkor újabb segítséget adok: leteszem a gyermek elé a
teljes kacsa képét, összeillesztve a lapocskákból. Tedd erre a te lapjaidat! Így már sikerült. Igaz? Most elveszem a kacsa képét, s rakd ki önállóan a kis baromfit! Kinek sikerül legelõször?

Felhasznált irodalom
a feladatsorokhoz

Módszertani javaslat:
Gyõzõdjünk meg arról, hogy a gyerekek pontosan tudják-e, hogy mit várunk tõlük, értik-e, hogy mi a feladat.
Az egyes képfelületek kitöltésével nem kell sorban haladniuk. A pontokat tetszés szerint használhatják fel a
rajzok elkészítéséhez. Ki is színezhetik a munkáikat. A
tevékenységhez adjunk elegendõ idõt.
Értékeléskor fontos szempont a teljes pontkészlet felhasználása 1-1 rajzhoz.

Dr. Almásy György: Pszichológiai gyakorlatok. Tanárképzõ fõiskolák segédjegyzete. Tankönyvkiadó. Bp.
1976. 64–66. p.
Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna, dr. Dávid Mária, dr. Hatvani Andrea, dr. Héjja-Nagy Katalin,
Taskó Tünde: Pszichológiai elméleti alapok.
w.w.w.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/index.html.
Gergencsik Eszter: Kreativitás és közösség. Tankönyvkiadó. Bp. 1987.
Szentiványi Tibor: A kreativitás fejlesztése játszással
és játékok segítségével. www.ofi.hu.
Németné Dávid Irén: Fejlesztõ mix. Borsod-AbaújZemplén Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc 2002.
Kreácsik Judit: Wartegg – teszt bemutatása és iskolai
alkalmazásának lehetõségei – Iskolapszichológia 6. Argumentum. 2008.
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Gyõrffy László Jánosné

A mese szerepe
a gyerekek lelki
fejlõdésében
„A gyerekek a szemünk láttára mesén nõnek föl.
Jó ha tudjuk, számon tartjuk,
hogy a mese kiemel az állatvilágból, civilizál.
A mese emberré tesz.”
Lengyel László

A népköltészet nem minden korban képviselt értéket, bár az irodalma igen gazdag
szerte a világban. A magyar „mese” szavunk finnugor eredetû, jelentése „mondani”.
A XVI. században a mese szó jelentése „rejtvény, találós kérdés”. A székely és moldvai
csángó területen a mesélés „beszédet” jelent. Nem pótolható a gyermekkori személyes
mesélés. Egész életében szegényebb lesz az, akinek gyermekkorából hiányzott a mese.

A mesével való találkozás frissíti a lelket, és mivel minden élethelyzetnek van mesebeli párja, a mese tartalma a
világ megismerésének, az önismeret fejlõdésének is kiapadhatatlan forrását kínálja. A mesemondás minden
kultúrában rituális, mágikus jelenség, a mese hallgatása
pedig olyan közösségi élmény, mely az ember elemi szükséglete.

Hogyan meséljünk?
A népmeséknek számtalan típusa van, például: tündérmese, falucsúfoló mese, tréfás mese, hazugságmese,
legendamese, novellamese, állatmese, ördögi mese, bolondmese, formulamese.
A magyar népmesékben nyugati és keleti vonások,
valamint a magyarság története ötvözõdik. Jó, ha tudjuk, hogy milyen fontos szabályai voltak az elmondásuknak, hogy ezekhez mi is igazodhassunk, amikor mesélünk a gyerekeknek. Szinte kötelezõ elem volt például a
mesemondás idõbeli és helyi feltételeinek megteremtése. Választott „mesebíró” figyelt arra, hogy adott
együttlét során ugyanazt a mesét ne ismételhesse meg a
mesemondó. Kiemelt jelentõségû feltétel a közös
együttlét. Mesélõ alkalmak voltak régen az idénymunkák, a közösségi munkák, az emberélet fordulói. Az õszi
mezõgazdasági munkák befejeztével az emberek kukoricamorzsolás, fonás, tollfosztás, kosárfonás közben meséket mondtak, a közösség tagjai átérezték összetartozásukat. A mesemondás alkalmával az ember nemcsak a
hallgató közösség része, de az elõdök hagyományainak
16

õrzõje, tovább éltetõje is, hiszen hozzájuk hasonlóan
õrzi az és adja tovább az egymást váltó generációk sora a
népmeséket. A mesélõnek hangszínnel, hanglejtéssel,
hangsúllyal, mimikával is segítenie kell a fontos üzenetek közvetítését.
A hallgatók reakciói fontos visszajelzésekkel szolgálnak: a figyelem, a helyeslés és a történeteken való elgondolkodás lehetõségét is meg kell teremteni. A népmesék
szájhagyomány útján alakultak és terjedtek, ezért a legjobb, ha fejbõl mondjuk a meséket. (A gyerekek is ezt
szeretik a legjobban. Megtérül a felkészülésre szánt idõ!)
„A gyerek mintegy szemünkbe akasztja tekintetét, néz
ránk elámulva, ugyanakkor látszik a szemén, hogy valójában nem minket lát, nem minket néz, hanem miközben azt mondjuk, hogy „felhúzta a hétmérföldes csizmát,
átlépte az ezüsthegyet, átlépte az aranyhegyet, átlépte az
Óperenciást” – befelé néz, belsõ mozit perget, azt a képet
figyeli. Ez a mesehallgató gyerek különös tekintete.”
(Vekerdy Tamás)

A mese mint a nyelviirodalmi nevelés eszköze
A nemzet mesekincsében nemzeti sajátosságok tükrözõdnek: népünk gondolat- és érzelemvilága, erkölcsi értékrendje, történelme. A népmesék nyelvezetére jellemzõ a jelzõk használata. Szép számmal elõfordulnak
benne tájnyelvi, illetve régies kifejezések, ezek azonban
nem gátolják a mese megértését. Gyakran elõforduló sza-
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vai: kastély, vasorrú bába, királyfi, sárkány, szegény legény, legkisebb fiú, selyemrét stb. és állandó fordulatai:
„Egyszer volt, hol nem volt”, „Máig is élnek, ha meg nem
haltak.” „Az Üveghegyen innen, az Óperenciás tengeren túl” beépülnek a gyerek nyelvhasználatába. Felhasználják õket saját maguk által kitalált meséikbe is. A népmesékben a szólások és szóláshasonlatok aránya több és
változatosabb, mint a modern mesékben. A gyerekek szívesen hallgatják újra és újra a kedvenc meséiket. Az
örömszerzésen túl a szövegük kedvezõ alkalmat kínálhat
anyanyelvi fejlesztésükhöz és az irodalmi ismereteiket
megalapozó tapasztalatszerzéshez is.

Jelképek
Megfigyeltethetünk például világképi elemeket: holdas-napos világfa, a dob kiemelt szerepe, az égig érõ fa
motívuma. Az égig érõ fa megmászása az élet gyõzelmét
jelképezi az elmúlás fölött. A táltos az erõ szimbóluma. A
mesehõsök mágikus ereje hasonlatos a sámánokéhoz.
A sámándob a sámán lovát jelképezi, mellyel az éghez
emelkedik.

A hõsök jelleme
A mesérõl való beszélgetést szervezhetjük a szereplõk
tulajdonságainak gyûjtése, cselekedeteik értelmezése
köré. A magyar népmesék nyelvezete olyan, mely a való
élethez kapcsolja hallgatóit. Jellemzõ, hogy minden dolog rendelkezik lélekkel, például fa, folyó, állat. A magyar népmesékben a hangsúly a cselekvés erején van,
nincs kívülrõl jövõ megváltás, a személyes megoldás
megtalálása az egyetlen út. A mesék hõsei az értelem törvényei szerint mozognak. A mesékben sok és sokféle
helyszín, élethelyzet van, azonban nincs egyetlen olyan
sem, amelyikben ne lenne konfliktus, amit a fõhõs elméletben próbálna megoldani. A mesehõsök cselekedeteinek motívumai: a boldogság, az igazság keresése. A szerencsét próbáló hõs találkozik sárkányokkal, ördöggel,
boszorkánnyal, táltos paripával, óriásokkal. Egyetlen lehetséges választás a feladatok megoldására a cselekvés.
A mesehõs átváltozása sassá, hangyává, egyéb állattá –
valójában önmaga segítõjévé válik saját céljainak elérésében. Jó kapcsolatot kell kialakítania az állatokkal, hogy
azok képességeit, erejét birtokolhassa.

Mese és valóság
A mesék a képzeletünkhöz szóló történetek. A képzelet segítségével építjük fel magunkban ezek csodálatos
világát. Ennek alapja az, hogy olyan dolgokat, melyeket
már ismerünk, magunk fel tudunk idézni, illetve kombináljuk is azokat, így a fantázia képes megteremteni azt,
ami nem létezett. „Képzelõerõvel rendelkezni annyit jelent, mint a világot a maga teljességében látni.” (Mircea
Eliode: Képek és jelképek, Európa Kiadó, 1997. 24. l.)
E belsõ folyamatok aktivizálásával tehát a mesehallgatás/olvasás támogatja a belsõ képteremtõ képesség fejlõdését, gazdagítja a képzeletvilágot, fejleszti a kreativitást, ugyanakkor támogatást ad a világ megismeréséhez is.

A fõhõsnek a pozitív és a negatív energiákat egyaránt
uralnia kell. A mesékben igen gyakori a boszorkányok
és tündérek jelenléte. Alakjuk összemosódik. A tündérek gyakran csoportosan jelennek meg madáralakban. A
magyar népmesék segítõ tündéralakja Tündér Ilona, aki
szintén madáralakban jelenik meg. A törpék és az óriások természeti „segéderõk” megtestesítõi. A mélység –
távolság – magasság legyõzésének képességét személyesítik meg. Önmagukban nem elegendõek a hõs megsegítéséhez, hiszen csak egy bizonyos részképességgel rendelkeznek. A hõs akkor haladhat elõre, ha integrálja a részképességeket.
Varázstárgyak is segítik a mese hõsét, például bot,
aszta, aranyat tojó tyúk. A táltos paripa az egyetlen, mely
a meséken keresztül az embert önmaga belsõ valójához
kapcsolja.
Mindenki csak önmaga pusztíthatja el a saját sárkányait. A magyar népmesék legfelemelõbb jelenetei az
újjászületésrõl, a lélek elpusztíthatatlanságáról szólnak. Betekintést kapunk a férfi-nõ kapcsolatba és a harmonikusan mûködõ családba is. Gyakori a 3-as szám,
például három testvér, három próba kiállása. Megismerhetjük a jó anya, jó apa képet is. A mesékben nem csak
az állatok, de a növények is fontosak, valamint a természeti képzõdmények, melyekkel a mese szereplõi beszélni tudnak. Szép mesei nevek: Csipkerózsika, Ibolya,
Babszem Jankó.

Szimbólumok
A mese képekre, szimbólumokra fordítja le a világ jelenségeit. Az elõfordulásuk gyakori. Olyan érzelmeket,
jelenségeket testesítenek meg, amelyeket szavak helyett
inkább képekkel lehet jól kifejezni. A mesei szimbólumok segítenek abban, hogy rajtuk keresztül is átélhetõvé
váljanak az érzéseink. Például a gyerek számára a félelmetes állatok a szorongás megtestesítõi, de a félelem legyõzése örömhöz juttatja õt. Így a népmesék eleget tesznek a feloldás igényének. Azt üzenik, hogy a rosszat le
tudjuk gyõzni belsõ jóságunkkal.
A kisebb gyerekek körében a védelem, a biztonság
jelképeként megjelenõ házikó, házikónak használt kesztyûmotívum is igen fontos. A szárnyak és repülés motívuma fõként azoknak üzen, akiknek hiányzik a szeretõ,
támogató családi háttér, akik magukra vannak utalva
problémáik megoldásában.
A fõhõst támogató szereplõk az akaraterõt, találékonyságot, elfogadást, szerelmet, megbocsátást, tudást,
önismeretet stb. testesítik meg. Az ellenfél mérce és útmutató: a feladat nagyságát mutatja meg, azt, hogy mit is
kell legyõzni a kishitûséget, kiszolgáltatottságot, ostobaságot, önbizalomhiányt, hiszékenységet, stb. Az ellenfél lehet a gazdagság, az elvesztegetett idõ, a jéggé fagyott szív. A mesékben a kard a hatalom és az erõ szimbóluma, az igazság jelképe.
Fontosak a mesebeli füvek (bûbájos fû). A fák az élet,
az erõ, az újjászületés jelképei. A csodás gyümölcsfáknak élet–halál feletti uralmuk lehet. A csodás eseményt
csak is a mesehõs látja, hallja, észleli, mások számára ez
rejtve marad. A csoda a természeti erõ megnyilvánulása.
„Aki pedig a világ csodájára jár, annak valóban csodájára jár az egész világ.”(Boldizsár Ildikó)
17
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Miért meséljünk sokat?
A mese hallgatása/olvasása jelentõs élmény és örömforrás. „A mese gyermekeink mindennapi tápláléka.
Azért kell mesélni, mert a kisgyermek lelki és testi egészsége követeli ezt meg. És nem csak a kisgyereké. Klinikai
tapasztalatok szerint a kisgyerekkorban hallott mesék
olyan mintákat adnak, melyek a kamaszkoron túl is elkísérik a gyerekeket, és segítenek a válságos élethelyzetek
meg- és feloldásában.” (Vekerdy Tamás)
Fontos tehát, hogy egész életünket végigkísérje, tehát
nemcsak a kisgyerekeknek van szüksége rá. Hiszen a
belsõ képteremtés révén képes feldolgozni a feszültségeinket, szorongásainkat. Ehhez a vándorlás, a próbatétel, a küzdelem a fontos és nem a végcél. A királyság
megélése nem a mások feletti hatalomra törekvésre buzdít, hanem az embert a saját érzései, indulatai, vágyakozásai feletti uralomra tanítja. A mese nemcsak örömet,
élményt szerez, hanem intenzíven fejleszti az érzelmi, értelmi és szociális kompetenciákat is. A népmese fordulatos szövése sok kalanddal átszõve bonyodalmakban bõvelkedik, melynek követése tartós figyelmet és gondolkodást igényel. Azon túl, hogy a mûvészeti nevelés nélkülözhetetlen eszköze, biztonságos alapot teremt az er-

kölcsi értékrend alakításához is. Érzékletesen tárja a
gyerek elé örök értékeinket: a jó, a rossz, a szép, a rút, az
igaz, a hamis megnyilatkozásának, példáinak és a konfliktusmegoldás pozitív mintáinak felmutatásával.

Felhasznált irodalom
A látás iskolája (összeállította: Domonkos Imre). Corvina Kiadó. Budapest. 1977.
A mese bûvölete. Bruno Bettelheim. Corvina Kiadó.
1985.
A mese morfológiája V. J. Propp Osiris Kiadó. Budapest. 1999.
Meseterápia. Boldizsár Ildikó. Magvetõ Kiadó. Budapest. 2010.
Könyv és Nevelés. IX. évfolyam. OPK és M., Budapest. 2007/2. szám.
Népmese vagy modern mese? Laczkó Mária. Tanító.
XLV. évfolyam, 2007. 3. szám.
Miért (nem) olvas a gyermek? Fordulópont 1. évfolyam. 1999/2–3. Pont Kiadó.
Mint a mesében? Fordulópont 1. évfolyam.
1999/4.szám. Pont Kiadó.
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Közoktatási hírek
Bekerült a nemzeti
alaptantervbe a sakk!
Az új nemzeti alaptanterv bevezetésével sakkozni is fognak az iskolában a gyerekek. Voltak intézmények, amelyek e játék fejlesztõ hatását már korábban is felhasználták tevékenységrendszerük hatékonyságának fokozásához. Ilyen például Telkiben a Pipacsvirág
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola is.
Felismerték ugyanis, hogy mind a tehetséges, mind pedig a felzárkóztatásra szoruló diákok fejlesztéséhez egyaránt eredményesen alkalmazható ez a klasszikus táblajáték. A sakklogika oktatását ebben az iskolában
sakkszakoktató pedagógus, illetve a tanítók végzik. A
fejlesztés eredményét tehetséggondozó szakemberrel is
megvizsgáltatták a bemenet és a kimenet szintjén (1. és
4. évfolyam), több képességterületen is (intelligencia,
kommunikáció, kreativitás, motiváció). Az eredmények felülmúlták a várakozásaikat. Ezért februárban három napra kitárták kapuikat, hogy szélesebb körben is
megismertessék jó gyakorlatukat; nagy érdeklõdés mellett bemutatták a kerettantervüket – mely a matematikához csatlakozik – és a sakkban rejlõ fejlesztés jó gyakorlatát.
Tapasztalataik szerint – a sakk- és logikaoktatás eljárásai kiválóan alkalmasak arra, hogy a gyerekek életébe,
18

személyiségébe élményszerûen épüljenek be a tanulást –
életre szólóan – könnyebbé, élvezetesebbé tevõ motívumok és képességek. Ezért a pedagógusok felkészítésébe bevonják a tanulásmódszertant is. Sarlós Erzsébet
igazgató elmondta, hogy ebbõl az elhatározásból született a 2013. május 26-ára tervezett nyitott szakmai programjuk, melynek keretében a sakklogika tanításának
bemutatásával párhuzamosan egy tanulás-módszertani tréninget is kínálnak a résztvevõknek.

vvv
A Kokas Klára Alapítvány kiadásában
megjelent Kokas Klára utolsó könyve:

„Megfésültem a felhõket” címmel
„Gyermekeim zenébe bújó történetei”
Kiadói kedvezményes ára:
3000 Ft + postaköltség
Rendelés:
weblapon keresztül: www.kokas.hu
e-mail: info@kokas.hu
vagy postacímen:
Kokas Klára Alapítvány
H-1537 Budapest, Pf. 384.
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Anyanyelvi figyelõ
Ez a könyv, ami (mi)... vagy amely(mely)?

A mindennapi nyelvhasználatban gyakran tapasztalhatjuk, hogy nemcsak a fentiekben
kiemelt, hanem a többi vonatkozó névmás használatában is nagy a nyelvi bizonytalanság. Sõt – valami oknál fogva – a félreértés is! Ezért szeretnénk most nyelvi példák bemutatásával támpontokat adni a vonatkozó névmások helyes alkalmazásához.

A rövidebb vagy
a hosszabb forma elfogadott?
Jó néhányan sokáig úgy vélték s vélik még ma is, hogy
a ki, mi, mely, milyen alakok, azaz: az a nélküli forma
csak kérdésben, kérdõszóként fordulhat elõ, vonatkozó
névmásként nem.
Ez az állítás azonban téves, ugyanis a régi magyar
nyelvben ezeket a szavakat a nélkül használták, s használatuk napjainkban is helytálló:
„Nem az vagyok, ki voltam egykor,
Belõlem a jobb rész kihalt.”1

chaikusnak tûnnek, azonban nem így van. Az igényes,
választékos beszédnek és írásnak e formák ékességül
szolgálnak.

Kire, mire vonatkozik
a ki, aki, ami, mely, amely?
Elöljáróban kijelenthetjük, hogy mind a szépirodalmi,
mind pedig a köznyelvben az aki kizárólag személyre,
személy megjelölésére vonatkozhat, ettõl eltérést csupán a tájnyelv egyes elemei; a népköltészet, kiváltképp a
népdalok szövege mutat:

„Napszagú a törülközõ,
mely a sövényen vakított.”2

„Megrakják a tüzet, Mégis elaluszik,
Nincs az a szerelem,
Aki el nem múlik.”8

„Fehér a villanyhuzal is,
mely jobbra-balra kifeszítve
az útról a tanyákba visz –
Azon is most a tél siet be.”3

„Édesanyám sok szép szava,
Kire nem hajlottam soha.”9

De e nyelvi formációk élnek tovább számos közmondásunkban is:
„Ki levest akar enni, kanál legyen kezében = felkészületlenül, a szükséges eszközök nélkül semmihez sem érdemes hozzáfogni. (rég)”4
„Ki sokáig eszik levest, sokáig él = nem egészséges dolog gyorsan enni (a forró levest). (rég)5
„Ki hogy fõzi levesét, úgy eszi = úgy alakulnak az ember dolgai, ahogyan intézi õket. (táj)6
Hasonló jelentésben:
„Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát [táj: úgy nyugszik; Ahogy veted az ágyad, úgy alszol; Ahogy veted ágyadat, úgy aluszod álmodat; rég: Ha jól veted ágyadat, jól
nyugszol] = olyan a sorsunk, amilyenné magunk alakítjuk.7
A vonatkozó névmás rövidebb és hosszabb alakjának
elõfordulási gyakoriságához annyit hozzáfûzünk, hogy a
mai köznyelvi nyelvhasználatunkban az összetett, vagyis
az a-s forma – pl.: aki, ami, amely – a közismertebb, a
gyakoribb. A régebbi, rövidebb formák többeknek ar-

„Jól tudom, hogy fehér galamb,
ki voltál, ki voltál”10
Más azonban a helyzet az ami és az amely viszonyában. Mai nyelvünkben a mely és az amely – személy kivételével – minden megnevezettre vonatkozik: pl.: az a
könyv, melyet/amelyet tegnap vásároltál; ez volt az a feladat, melyet/amelyet nem tudtam megoldani.
„Még nem hallom a pacsirtát,
Mely tavaszról zengve hírt ád”11
„Micsoda boldog nap lehet az, amelyen ismét
egybesereglik a sok ezer fecske.”12
A fenti mondatokban a mely és az amely vonatkozó
névmás a példaként szolgáló összetett mondat fõmondatában megnevezett dologra vonatkozik. Ezzel szemben
az ami, mi vonatkozó névmás pontosan meg nem nevezett dologra utal: Tedd, amit megbeszéltünk. Megérkezett, amit küldtél.
19
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De íme egy József Attila-idézet:
„Amit szivedbe rejtesz,
szemednek tárd ki azt;
amit szemeddel sejtesz,
sziveddel várd ki azt.”13
Ebben a nyelvi helyzetben az amely használata hiba
volna.
Felmerülhet a kérdés: helytelen-e az, ha az ami névmásunkat pontosan megnevezett dologra vonatkoztatjuk,
mondván: ez a nyelvhasználati forma szinte mindennapos (L.: Már átnéztem a füzeted, amit nálunk hagytál.
Megérkezett a csomag, amit küldtél.), s használata csak
az ünnepélyes, emelkedett stílusú beszédben és írásban
javasolt. Ezzel a felfogással természetesen nem érthetünk egyet. A fenti kérdés eldöntésére három válasz is
kínálkozik:
– a nyelvhasználati szabályaink egyértelmûen meghatározzák a helyes és a helytelen formát,
– azért, mert vannak, akik hibásan írnak, helytelenül
beszélnek, nem ok arra, hogy mások is így tegyenek,
– csak a helyes forma használata és elsajátíttatása lehet a cél.

Mit fejez ki az amelyik?
Ez a névmásunk mind személyre, mind pedig személyen kívüli egyéb dologra is vonatkozhat. Például:
„Rettenve sikolt fel, amelyik belényul:
Jaj! valami ördög… vagy ha nem, hát…
kis nyúl!”14
Vele azt fejezzük ki, hogy valaki vagy valami kettõ vagy
több közül az egyik.
„Az egyiket elsõ napon,
másikat a másodikon.”15

Egy érdekes egybeesés
„ Egy nagy, sárga kötésû könyv hevert apám ládájában. Az valami német mérnöki lap volt….Egyszer megmutatta nekem, hogy a neve három helyen bele van
nyomtatva. Három találmányának szabadalma állt ott.
Egyik találmánya a magától élesedõ eke volt.”16
Sajátos stilisztikai értékkel bír az ’egy’ szavunk az ilyen
mondatokokban: „Egy délután, ahogy kilép, ott fekszik
megint a kutya az ajtaja elõtt.”17
„A bögrét két kezébe fogta,
úgy estefelé egy vasárnap”18
Az iménti idézet ’egy’ szava – e nyelvi helyzetben és jelentésben - értelemszerûen nem tõszámnévi jelentéssel
bír. A szó jelentése itt egybeesik az egyik jelentésével.
Ezzel a rövid alakkal ma már szinte kizárólag a szépirodalmi mûvek olvasásakor találkozhatunk.
20

Nyelvõrök figyelmébe
Végezetül – mintegy ellentétként – arról az írásbeli
vagy szóbeli nyelvi helyzetrõl is szólunk röviden, amikor
is éppen a vonatkozó névmás idõnkénti ’elterpeszkedése’ okozza a hibát. Azaz akkor is használjuk, amikor
azt semmi sem indokolja. Sajnos a köznyelvben gyakran
hallunk ilyeneket:
A gyerekek abba hagyták a játékot, amelyet majd késõbb folytatnak.
Helyette: A gyerekek abbahagyták a játékot, késõbb
majd folytatják.
Pénteken hamarabb befejezik a munkát, amelyet majd
hétfõn folytatnak.
Helyette: Pénteken hamarabb befejezik a munkát, s
majd hétfõn folytatják.
Javítsuk következetesen!
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Kenesei Éva

Hazai zenei nevelési
irányzatok

A magyar zenei nevelés Kodály koncepciójára épül, melynek alapvetõ célkitûzése, hogy
megszeressék a zenét a gyerekek. Emlékezzünk csak Kodály Zoltán szavaira, amikor a zenei önképzõ körökrõl szólva kifejtette (1944), hogy a kultúráért meg kell dolgoznunk:
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elõdök kultúrája egy-kettõre elpárolog, ha minden
nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Csak az a mienk igazán, amiért
megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk. A zene is csak úgy száll belénk, úgy él meg
bennünk, ha munkával (gyakorlati zenéléssel) szántjuk fel lelkünket alája.” (Kodály,
1982, 156)

Kodály Zoltán (1882–1967) koncepciójából olyan
kulcsszavakat, gondolatokat és célokat tudunk felsorakoztatni, amelyeket zenei nevelésünkben ma is meghatározó módon figyelembe veszünk. Ilyen például a kultúra, a mûvészet, a zene közkinccsé tétele; a magyar
szemlélet a mûvészeti és közönségnevelésben; a kiindulás és az alap a zenei anyanyelv, amelyre más népek zenéjének megismerése is épül; a mûvészi értékek közvetítése által a magyar zenei közízlés felemelése; egész
életre szóló esztétikai élmény nyújtása; a személyiség
formálása a zene által; a zenei nevelést a születéstõl kell
kezdeni. Mindehhez eszköz az aktív zenélés, éneklés
(kórus); a hangszertanulás elõkészítése, a hallásfejlesztés, a ritmusérzék fejlesztése. A kodályi gyökerek a zenepedagógiánk történetében megtalálhatók: a relatív
szolmizáció, a ritmusgyakorló nevek, a kézjelek, a betûjelzéses írásmód a zenei olvasás-írás fejlesztése, a zenei
analfabétizmus felszámolása érdekében. Az iskolai
énektanítás javításához vezetõ út: a napi éneklés/zenélés megvalósulása, a zene központi helyének elõtérbe állítása a nevelésben.

ez örök érték. A módszer ennek helytõl, idõtõl, személyektõl függõ – tehát változó eleme. A koncepció alapelvei tekintetében õrizzük meg az egységet, módszertani
kérdésekben biztosítsuk a kutatás-kísérletezés szabadságát – egymás nézeteinek kölcsönös tiszteletben tartásával.” (Eõsze, 2000, 173)
Ezek a gondolatok egy olyan pontos iránytût adnak a
kezünkbe, amellyel helyesen tájékozódhatunk a gyermekekkel való foglalkozás folyamatában a módszerek színes
palettáján.
De egy másik összefüggésben is érdemes megvilágítanunk ezt a kérdést: A magyar zenei nevelés gyökerei címû
írásomban kifejtem, hogy a mind többek által formált
módszer megnevezésében Kodály jóváhagyásával miért
használta inkább Ádám Jenõ a „magyar metódus” kifejezést (Kenesei, 2012, 112). Vegyük át mi is A módszeres
énektanítás a relatív szolmizáció alapján címû könyvének
elõszavából a következõ biztatást: ez a módszer egy minta, bátran „… fúrjon-faragjon rajta, alakítsa, csiszolja a
legnagyobb tanítómester: a gyakorlat.” (Ádám, 1944)
Ennek a kívánalomnak a megvalósulásához támogatást
adhat, ha ismerjük azokat a modelleket, amelyek a hazai
zenei nevelés megújításának élvonalába sorolhatók.

Módszertani alapok
Minden zenei nevelési tevékenységünkkel a fentiekben felsoroltak megvalósulását szolgáljuk; ennek természetesen megvannak a sajátos módszerei. Valljuk, hogy a
célhoz vezetõ úton nagyon sokféle módszerrel dolgozhatunk. Kodály ezt maga is megfogalmazta: „Az a módszerem, hogy nincs módszerem, mindig a zenébõl és a növendékbõl indulok ki.” (Bónis, 1994, 107)
Amennyiben támogatjuk a módszertani szabadságot, akkor miért beszélünk mégis folyton Kodály Zoltán
– az elmúlt század évtizedeiben lefektetett – módszertani alapelveirõl? Erre a kérdésre így ad választ Eõsze László a könyvében: „A koncepció az alapelvek rendszere – s

Hazai jó gyakorlatok
A fenti gondolatok jegyében emeljünk ki néhány
olyan hazai gyakorlatot, amelyik – már többéves múlttal
rendelkezve – sikerekrõl, eredményekrõl szólhat a zenei
nevelés innovációjában. Elsõsorban olyanokra koncentrálunk, amelyek az alsó tagozatos tanulókkal való foglalkozásban megtermékenyítõen hathatnak.
Kokas Klára (1929–2010)
Munkássága az agapé (görög szó), a szeretet, az életöröm tanításával ékesen bizonyítja a zene nevelõ erejét.
21
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Többen is kiemelik a kreatív személyiség komplex fejlesztésének kérdését, még ha különbözõ gyakorlati utakat is választanak hozzá. Kokas Klára pedagógiájában a
zenehallgatás szerepe meghatározó, a zenemûvek részletei inspirálják a gyerekek önkifejezõ mozgását, rajzolását, festését, a mesék, a történetek feldolgozását, a nonverbális gyakorlatokat, a dramatizálásokat. Mindezek
mellett nem maradhat el a magyar gyermekdalok, népdalok éneklése sem, a gyermekjátékok szintén részei a
foglalkozásoknak, amelyekkel pedig a nemzeti identitás
megõrzését is szolgáljuk. A komplex esztétikai program
keretében zajló tanórán kívüli foglalkozásokra heti egy
alkalommal kerül sor. Ez azonban nem zavarhat bennünket abban, hogy akár külön szervezeti keretek között,
akár a tanév során egyenletesen elosztva a különbözõ
tanórák együttes terhére tartsunk hasonló komplex foglalkozásokat tanulóinknak. Ez a megközelítés másfajta
pedagógusmagatartást követel a tanulókkal való foglalkozásokon. Elvárja, hogy partnerként kezeljük a gyermeket, ne fegyelmezéssel akarjunk nevelni, érdeklõdõk,
nyitottak, kreatívak, türelmesek legyünk, vegyük figyelembe ötleteiket, valamint úgy irányítsunk, hogy azt észre se vegyék a tanulók. Nagyon szerencsések vagyunk,
hogy részletesen tanulmányozhatjuk Kokas Klára munkásságát a megjelent könyvei mellett ma már elektronikus formában is (Kokas, 1998).
Szabó Helga (1933–2011)
Koncepciója a Kodály-alapú énekes improvizációt
részesíti elõnyben. Elsõsorban a tanult zenei ismeretekre alapoz, de a játék szerepét mindvégig megõrzi a feladatokban. A mozgások, ritmusok, dallamok külön-külön való rögtönzése mellett, a vers–zene–mozgás kapcsolatára is sok példát találunk a versbõl kiinduló improvizációkban. Ezek a gyakorlatok a ritmusok, a dallamok, a
formák, a tempók, a népdalok, a többszólamúságok jellegzetességeit, típusait egyaránt magukon hordozzák,
amelyeket a tanulás során sajátítanak el a gyerekek. Kodály 333 olvasógyakorlatának táblázatba foglalt rendszerezésével is segíti a gyakorlati megvalósítást a didaktikai tudatosság, a fokozatosság, a folyamatosság megtartásával. Tehát a tanult anyagok szolgálnak mintául azokhoz az alkotó játékokhoz, amelyekkel az alkalmazni
képes tudás birtokában élhetünk tanulóinkkal (Szabó,
1976).
Sáry László (1940–)
A kreatív gyakorlatok sokszínûségével szeretné megnyerni a pedagógusokat ennek a hosszú idõ óta hangoztatott zenei nevelési tevékenységnek. A módszer alapját
a Kreatív zenei gyakorlatok címû gyûjteménye képezi. A
gyakorlatok az új zenei gondolkodásmód néhány alapvetõ kérdésével foglalkoznak. A gyûjteményben található darabok különbözõ szóbeli utasításokat tartalmaznak, amelyeket kis irányítással akár maguk a tanulók is
át tudnak fordítani a zene nyelvére. Ezekben az egyéni és
csoportos gyakorlatokban a zenét, mint nyelvet alkalmazhatjuk a kommunikáció, a kifejezés eszközéül. A gyakorlatok megszólaltatása nincs kötve sem a hangszeren
való virtuóz jártassághoz, sem a magas fokú zenei képzettséghez. Az elsõ megszólalást követõen az idõtartam,
a hangmagasság, a hangerõ, a hangszín változtatásai egy22

egy feladat megoldásának számtalan további lehetõségére hívják fel a figyelmet (Sáry, 1999).
Apagyi Mária (1941–) és Lantos Ferenc (1929–)
A szerkesztés és rögtönzés, a zene és a vizualitás kapcsolatában dolgoznak tanítványaikkal. Munkájuk során
arra jöttek rá, hogy más mûvészeti ágakra, sõt tudományterületekre is érvényesek lehetnek a zenei nevelés elvei.
Kidolgoztak egy olyan rendszert, amelyben a szakterületek közötti különbözõségekben meglévõ közösre építenek, tehát az azonosságokra helyezik a hangsúlyt. Tartalmi, organikus társítások valósulnak meg a különbözõ
területek integrációjában. Példaként említjük a zenei és
vizuális terület összekapcsolását, ahol is az alapelemekkel való szerkesztésekkel foglalkoznak. A hang – pont,
a dallam – vonal, a hangcsoport – folt, azaz a zenei és vizuális alapelem párok adják a kompozíciós kiindulópontot a gyermekek alkotásaiban, amelyek a különbözõ feladattípusokban a zenei és képi szerkezetek által meghatározottak (Apagyi, 1984). Több terület egy bizonyos
rend, szempont, alapelem szerinti összekapcsolása ismét
óriási lehetõség a valamennyi (vagy több) tantárgyat tanítók mindennapi tevékenységében. Gondoljuk végig a
tantárgyi tartalmakat, keressünk bennük az osztályok
szintjének megfelelõ alapelemeket, amelyeket valamennyiben felfedezhetünk, és más-más oldalról megvilágítva foglalkozhatunk velük. Ezáltal ismételten egy integrált program megvalósításában dolgozhatunk tanulóinkkal.
Deme Tamás (1946–)
Napjainkban sokat beszélünk a képességfejlesztésrõl.
Már az 1980-as évek közepén tanulmányozhattuk az általa vezetett komplex (ének-zene; irodalom és kommunikáció; tánc-mozgás; vizualitás) képességfejlesztés
tanfolyami „anatómiáját” (Deme, 1994). Õ maga így vall
errõl egyik tanulmányában: „Tizenöt éven keresztül pedagógiai kísérletet vezettem. A cél egy integráció volt,
a mûvészeti nevelés tárgyainak az integrációja. … Nyelvként kezdtük tanítani a zenét, a képzõmûvészeti kifejezést, az irodalmat, a táncot, mozdulatot. Évek múltán
jöttem csak arra rá, hogy felfedeztem a langyos vizet, mivel a modell alapképletét Karácsony Sándor már régesrég leírta. De nem volt fölösleges, hogy kipróbáltuk. Felfedezésértéke volt annak, hogy kísérletünk – nyelvként
tanítani a mûvészetet és tudományt – nemcsak egy volt
a lehetséges megoldások közül, hanem az egyetlen lehetõség egy hajdan létezett egység visszaállítására – az integrációra.” (Deme, 2000) Ezek a foglalkozások tanítási
idõn kívüli programként valósultak meg. Minden tanuló mindegyik programban aktívan részt vett – így az egyes
területek szakembereinél – egy-egy napon négy foglalkozáson vehettek részt. A pedagógusok egyeztették a programokat, és ugyanazt a témát járták körül a négy mûvészeti ág foglalkozásain a gyerekekkel.
Antal-Lundström Ilona
Az általa kiadott Látható hangok oktatócsomag (2006)
a kommunikációs kompetencia kifejlesztésére alkalmas pedagógiai program, amely azon a tényen alapszik,
hogy a hang mind a nyelvi, mind a zenei kommunikációnak az alapköve. A program újszerûsége többek között
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az, hogy nyelvi tartalom nélküli hangzó jelenségeket
használ fel a gyermekek hallási és nyelvi kultúrájának
fejlesztéséhez. A program megoldást adhat a hátrányos
helyzetû gyermekek felzárkóztatására is, hiszen ezek a
fejlesztések a gyermekek szenzitív periódusainak ismeretében fõként a 3–8 éves életkorban hatékonyak, az
esélyegyenlõség javítása is ekkor szükséges és lehetséges.
Mialatt a program kialakítja az írás-olvasás alapvetõ feltételeit, ugyanakkor hatékonyan serkenti a kognitív, a
kommunikatív és a szociális kompetenciát, vagyis a gyermek életfontosságú kompetenciáinak területeit.
A zene ajándéka címû könyvének hét fejezetében három kérdéskörre igyekszik megadni a választ. „(1) Mit
jelent az esztétika, a zene a fiatalok és a társadalmi fejlõdés számára? (2) Milyen haszna van a korai esztétikai-zenei aktivitásoknak a gyermek késõbbi tanulmányaiban
és életvitelében? (3) Hogyan lehet a zene fejlesztõ hatásait erõsíteni a pedagógiai munkában? Hogyan jut el a
zene a gyermekekhez?” Mindezeket a kérdéseket maga a
szerzõ közli velünk könyvének elõszavában (AntalLundström, 2011). Álláspontja szerint a legnagyobb
ajándékot mégis csak azok a pedagógusok adják a gyerekeknek, akik nap mint nap foglalkoznak velük, és nemcsak zenére, hanem zenével is nevelik õket.

Oktatóprogram
A Manó Muzsika az általános iskolai ének-zene tantárgy tanítását segítõ játékos készségfejlesztõ szoftver.
Használata minden gyerek számára nagy örömet okozhat. Alkalmazásával játékos formában, sok-sok élvezetes feladaton keresztül sajátíthatják el a tananyagot a
gyerekek. A kottaszerkesztõ programok elsõsorban a pedagógus munkáját segítik, de a negyedik osztályos tanulók délutáni zenés foglalkozások keretében már ismerkedhetnek az egyszerûbb alkalmazásokkal is. Az ezekkel a programokkal írt dalokat kinyomtathatják, a hangszer kiválasztása után pedig meg is szólaltathatják azokat. (Fehérné, 2000)
Összegezve: a fentebb áttekintett irányzatok, módszerek, programok alkalmazásában akkor járunk el helyesen, ha mind az általános pedagógiai módszertani kultúra ismeretének, mind a zenei nevelésben használatos
speciális értelmezéseknek egyaránt birtokában vagyunk.
A két értelmezésben megtalálható sajátosságokat ötvözve, azokat mindig megfelelõen alkalmazva foglalkozhatunk csak helyesen és eredményesen a tanulókkal. Jelen
írásommal a gyakorló pedagógusok figyelmét azokra az
alternatív lehetõségekre szerettem volna ráirányítani,
melyek közel állnak a mindennapi zenepedagógiai gon-

dolkodásunkhoz, és gyakorlati megvalósításuk az iskolai
zenei nevelésünk keretei között lehetséges.
Az itt bemutatott zenei törekvésekrõl részletesebb információkat találhatnak a téma iránt érdeklõdõk Az alternatív lehetõségek a zenepedagógiában címû könyvemben
(Kis, 1998).Bízom benne, hogy a szakirodalom tanulmányozásával is növelhetõ az igényes zenei nevelésért elmélyült szakmai munkát végzõk, a folyamatosan megújulást igénylõk tábora.
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Vedd fel a fonalat
– módszertani ajánlások
az ének-zene tanításához
Ének-zene óra harmadikosoknak (8. rész)

Sorozatunkban az ének-zene tanításának módszertani kérdéseivel foglalkozunk.
Harmadikosok tanításához készült óraleírásokon mutatjuk be a komplex szemléletû
képességfejlesztés gyakorlati megvalósításának lehetõségeit. A daltanítás módszertani
lépéseit, a zenei olvasás-írás alapozását, az új zenei elem tudatosításának algoritmusát,
a daltanuláshoz kapcsolódó ritmikai készségfejlesztés változatos eljárásait. (A szerk.)

Az alábbi óraterv 3. osztályosoknak készült. Elsõdleges
célja a Szélrõl legeljetek kezdetû dal hallás utáni megtanítása és egy új hang (felsõ dó) tudatosításának
elõkészítése. A tanulási folyamat középpontjában a ritmuskészség fejlesztése áll. Erre összpontosítva történik
az új dal megtanulásának elõkészítése: az Anyám, édesanyám kezdetû dal ritmikai jellemzõinek (izoritmia)
megfigyeltetésével, valamint egy ritmusmemoriterrel.
A ritmikai tapasztalatszerzés (ismétlõdés, ismétlõjel) és
gyakorlás mellett a daltanulás és a képességfejlesztõ feladatsor feltételt teremt a hallás, a ritmusérzék, valamint
a zenei improvizáció (zenei kérdés-felelet) és a kánonban éneklés fejlesztéséhez is. Az egyes részfeladatok
célirányosan épülnek egymásra és komplex fejlesztést
szolgálnak. Az óraleírásban megjelenített tanulói
tevékenységek csupán egy lehetséges megoldást kínálnak, s az ötletadás szándékával kerültek összeállításra.
Fontos, hogy azokat ki-ki alkotó módon használja fel a
saját tanulócsoportjához igazodó tervezõmunkájához.

Az óraleírásban elõforduló szimbólumok: 2 – kettes
ütem; q negyed; e nyolcad;
T = tábla; F = feladat;
 = éneklés;  = írás;  = tankönyv; = olvasás
tankönyvbõl;
1. Dalismétlés: Este van már nyolc óra
a) szöveges éneklés kánonban – többszólamúságra
nevelés / szólamcsere!
Anyám édesanyám
b)  2 e q e l q q :l (T) ostinatoval
– ritmuskészség-fejlesztés
– csoport/csoport formában éneklés

éneklés ritmustapssal és névvel
T.: 2 eeee l q q l
F.: izoritmia észrevétetése A A A A (ritmus szerint)
2. Ritmusmemoriter (memóriafejlesztés)

Az óra menete
Tananyag: a Szélrõl legeljetek címû dal
Tanítási feladat: daltanulás hallás után, a ritmuskészség fejlesztése – ritmusmemoriter, többszólamúságra nevelés, improvizáció, szövegdramatizálás,
memóriafejlesztés.
Taneszköz: a Nemzeti Tankönyvkiadó 3. osztályos
énekkönyve (54–55. oldal)
A fejlesztéshez használt dalok:
Este van már nyolc óra
Anyám édesanyám
Hopp Juliska
Láttál e már valaha
Szélrõl legeljetek
Még azt mondják
Fut a kicsi
24

A elem = Anyám édesanyám ritmusa
eeee l eeee l
B elem
eeq l eeq l
C elem
eeee l eeq l
D elem
A 8 ütemes memoriter a végén felkerül a táblára  az
elsõ motívum megfordításával elõkészítettük az új dal
ritmusát is. (Vizuális bevésés)
2 q q

l eeee
eeee l eeee
eeq l eeq
eeee l eeq

l

l
l

l

A motívumokat betûvel látjuk el: A B C D sorrendben.
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3. Daltanulás hallás után: Szélrõl legeljetek
a) a dal bemutatása ismétlõdések megfigyelése és
jelölése a ritmusmemoriter alapján

T.: A A B B C D
b) Szélrõl legeljetek éneklése (a hallás utáni elsajátítás
vizuális megerõsítése)
 tankönyv 55. oldal feladat: a ?-es hang mozdulattal
való szimbolizálása
c)  Hopp Juliska 1-2 ütem térbeli megjelenítése
(mozgáskoordináció)
4. Képességfejlesztõ gyakorlatok
a) Láttál e már valaha – dalfelismerés dúdolásból (hallásfejlesztés)

éneklés szöveggel 4 + 4 ütemes megosztásban G = dó
csoport/csoport fiúk/lányok (dramatizálás)
b) Ritmusnévvel éneklés + taps  a táblai ritmusmotívumokból kiválasztás; csak a D motívum használható!

T.: eeee l eeq l


eeee l q q

l


:l l
2 eeee l eeq l eeee l q q
F.: minden páros ütem utószolmizálása
T.: 2 eeee l eeq l eeee l q q
:l l
La, la mr m
ss
? (K)
mr m
dd
! (F) (absztrakció)
c)  55. old. Zenei kérdés-felelet elõkészítés után  és
a felelet variációinak megbeszélése  T.: eeq l q Î l l
rdr d

l,
 tetszés szerint G’= dó (ellenõrzés – egyénenként)
5. Befejezõ dalok (ismétlés):
Szélrõl legeljetek
Még azt mondják (kánon)
Fut a kicsi kordé (kánon)

Néhány módszertani javaslat
Az Anyám édesanyám címû dalhoz adott ostinato
hibátlan megoldását segíti, ha a szinkópa alatt nyolcadokat énekelnek a gyerekek, a negyedek pedig a
mérõnek felelnek meg. Ajánlom, hogy az ének elõtt kétszer szólaljon meg a kíséret, majd így is fejezõdjön be,
ezzel mintegy keretet adva a feladatnak. Minden esetben, amikor azonosságok adódnak ritmuson vagy dallamon belül, hívjuk fel erre a gyerekek figyelmét: itt izoritmia van.
Az új dal elõkészítéséhez ritmusmemoriter-gyakorlatot választhatunk. Ezt 2 ütemenként kell felépíteni,
mindig egymáshoz kötve a motívumokat. Addig, amíg
végül kialakul a minimum 8 ütem megjegyzendõ ritmussor. Esetünkben ez az A + AB + ABC + ABCD. A
memoriter sikerességének titka itt például a ritmusok
összehasonlítása vagy éppen egyezõségének kiemelése, a

megtanult dalok folyamatos ritmustapsos + neves éneklése és a sokszor alkalmazott ritmusostinato-kíséret. Ezek
a tapasztalatok látens módon beépülnek a memóriába,
és a megfelelõ pillanatban elõhívhatók, s ezzel sikeressé
teszik az emeltebb szintû memóriafejlesztési feladatok
megoldását is. Ez a munka folyamatos, minden órán
adódhatnak ebben a témakörben tevékenységek.
Esetünkben még egy könnyítés is van, hiszen az elsõ
motívum megegyezik az új dal ritmusával; itt térül meg a
ritmustaps + ének feladatkör. Az ellenõrzéshez mindig
írjuk fel a táblára a memoritert, hogy a jó megoldás
vizuálisan is megerõsítést kapjon. A motívumok
bejelölése betûvel vagy más módon a továbblépést segíti.
A magam részérõl nem szeretek az új dallal sokat foglalkozni azon az órán, amikor azt megtanultuk, nehogy
ráunjanak a gyerekek, inkább késõbb térek vissza többször is hozzá. Itt azonban a felsõ dó elõkészítési periódusában vagyunk, ezért elengedhetetlen, hogy hosszabban foglalkozzunk az új dallal. A mozgás mindig nagy segítség ebben az idõszakban, hiszen az ismertet az ismeretlenhez hasonlítjuk, viszonyítjuk – engedjünk teret a gyerekek kreativitásának, de a kézjel az ismert hangoknál ne
maradjon el. A Hopp Juliskához bevált a ?=d’ felemelt
kar, szó = vállmagasságban a kar, a mi-nél pedig csípõre
téve. Ezt a mozdulatsort még lehet tempóval gyõzni
éneklés közben.
A dallamfelismerés dúdolásról esetében is mindig a
fokozatosság elve szerint járjunk el. Legkönnyebb a
kezdõmotívum felismerése, majd a záró jöjjön a folyamatban, a legnehezebb pedig valamelyik köztes megtalálása. A munkamenet: a tanár dúdol az osztály
lalázva/ritmussal/szolmizálva/szöveggel ismétli meg azt;
a feladattól függ, hogy melyiket választjuk. Itt a ritmus a
fontos, mégis elõbb szövegesen ismételjük át a felismert
dalt. Mégpedig a szöveg értelmébõl adódóan dramatizálva: például a lányok szövege a lányoké (stb.), ami
általános, azt a részletet egész osztály szólaltatja meg.
Ezzel a figyelem összpontosítását segítjük. Ez a gyakorlat
is egész éves feladat, és a szabály az osztállyal közös megegyezésen alapul. Az ismerõs, többször visszatérõ játékos
tevékenység keretében aztán bátran mernek majd
szólózni a gyengébbek is, mert hozzászoknak a feladathelyzethez. Megtanulják, hogy ha késik az átváltó folytatás, „elszakad” a folyamat.
Jól látható, hogy a felismert dal ritmusmotívumai az
óra folyamán többször is megjelentek a különbözõ feladatok kapcsán, ám itt tovább is lépünk: a zenei kérdésfelelet felé, mely az óraleírásban írásbeli improvizációs
feladat formájában jelenik meg. Amikor felkerül a
táblára a dal ritmusa – melyet mindig a gyerekek énekelnek, és közben írja a tanár – rögtön kiderül a két sor ritmikai azonossága. Ezt ismétlõjellel jelöljük  a
következõk szerint: elõször írjuk fel mind a 8 ütemet,
majd jöjjön a megállapítás, a 4 ismétlõdõ ütem felismerése és letörlése, helyette az ismétlõjel odaírása. Az
utószolmizálást nehezített módon tudjuk megszólaltatni, mert a páros ütemek váltott módon szólalnak meg.
Segíti az absztrakciót, ha a tanító éneklés közben felírja a
ritmus alá az elszolmizált ütemek hangjait.
A tankönyv feladata is a m-r-d hangokban mozog, így
elõkészítettük az írásbeli feladatot. Ha erre van idõ, az
egész feladatot közösen is megoldhatjuk táblai munká25
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val. Ezt gyengébb képességû osztályban kifejezetten ajánlom is.
Nemcsak az óraközi lazító, oldott szöveges éneklés
fontos, hanem az óra végi is. Kánonokat javasoltam itt
és az új dal felidézését, így láthatjuk, hogy ennyiféle
tevékenység eredményeképpen milyen szinten tanulták
meg utóbbit a gyerekek. Ennek megfelelõen eldönthetjük, hogy kánonozunk-e az új dallal is. Lehet a könyvet is
kinyitni és abból olvasni, megbeszélve elõtte a beírt szám

jelentését, de csak akkor, ha már a fejbõl éneklést
ellenõriztük, különben becsapódunk: biztosabb tudást
gondolunk, mint ami valójában a gyerekek birtokában
van. Általánosan elterjedt gyakorlat, hogy az osztály
énekéhez kánonban a tanító énekel, majd fordítva.
Ehhez természetesen elõzõleg meg kell beszélni a pontos
belépést, a helyét (szövegét) beintéssel vagy a mérõhöz
alkalmazkodással segítsük. Végezetül pedig egymással is
énekeljenek kánonban a gyerekek.

vvv
Vighné Arany Ágnes–
Árnyasné Rizsák Orsolya

Egészségtan
ötödikeseknek (1.)
Az egészségtan-tanítási kísérlet gyakorlatából

Az ötödik tanévet nyitó modellértékû oktatási program az „EGÉSZSÉGES ÉLETVITEL KIALAKÍTÁSA AZ ÖKOISKOLÁBAN” címet viseli. Bázisiskolája a debreceni Bolyai János
Általános Iskola. Az ott folyó mûhelymunkába enged bepillantást az alábbi témafeldolgozás. A program külsõ szakemberek bevonásával mûködik: a Debreceni Kistérségi Népegészségügyi Intézet képviseletében Ecsedyné Szabó Judit egészségfejlesztõ gondozza;
a szakmai hátteret és a program folyamatos bõvítését pedig Vighné Arany Ágnes egészségtan tantervi szakértõ biztosítja. A szervezési feladatok segítõje a HBM KH NSZSZ.

A tanítási program jellemzõi
• Pedagógiai alapok
Az új nemzeti alaptanterv tovább erõsítette az egészségtan oktatásának jelentõségét az intézményes nevelésben azzal, hogy a kiemelt fejlesztési területek között rögzíti az egészségtan legfontosabb tartalmi összetevõit.
Ezek:
– Az erkölcsi nevelés (illemtan)
– Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
– A testi és lelki egészségre nevelés
– A családi életre nevelés
– Felelõsségvállalás másokért, önkéntesség
– Fenntarthatóság, környezettudatosság
– Gazdasági és pénzügyi nevelés (család, mint gazdasági közösség)
– Médiatudatosságra nevelés
– A tanulás tanítása (tanulásmódszertan)
Ez újabb erõt és lendületet adott a debreceni Bolyai
János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben – 2008/2009-ben – indított
egészségtan-tanítási kísérletnek, mely jó példát mutat
a fentiekben felsorolt fejlesztési feladatok gyakorlati
26

megvalósításhoz. Az ökoiskolai – minõsített – jó gyakorlat keretében megvalósuló életvitelprogram középpontjában az egészségtan oktatása áll.
• Az egészségtan tanításának szervezeti keretei
A kísérleti programot az iskola mind a nyolc évfolyamának egy-egy osztályába bevezették, és ezek helyi tantervébe be is építették az egészségtani ismeretek anyagát. Azóta az elsõ évfolyamtól felmenõ rendszerben tanítják az egészségtant. Ehhez 18 tanóra áll rendelkezésre: az alsó tagozatban a szabadfoglalkozások keretében
(lásd az új NAT szerint: egész napos iskola), a felsõ tagozatban pedig az életvitel és gyakorlati ismeretek tananyagrendszerében jelenik meg (lásd az új NAT szerint:
technika, életvitel és gyakorlat). (További információk:
a Tanító XLIX. évfolyam 2011. december. 10. számában.) A bevezetés óta eltelt négyéves futamidõ „kiállta”
az idõ próbáját. A program hatékonyságát, sikerét jelzik
a tanulók tudásállapotának változására irányuló mérések, melyek 20-25%-os elmozdulást, azaz tudásbeli fejlõdést mutatnak. A kísérleti oktatásban szerzett tapasztalatok, „felhalmozott” szakmapedagógiai értékek segítséget nyújtanak az új NAT/kerettanterv fejlesztési
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céljainak gyakorlati megvalósításához, az ifjúság egészséges életmódra neveléséhez, az új NAT: Az ember
megismerése és egészsége tárgykörében.
• Hálózatépítés
A Bolyai egészségtan-kísérleti bázisiskola pedagógiai
munkája követendõ példa lehet más oktatási intézmények számára is. A kísérleti egészségtan oktatásában
részt vevõ pedagógusok nyitottak a tapasztalataik megosztására, jó gyakorlatuk bemutatására. Az újonnan
csatlakozni kívánó módszertani mûhelyiskolák vezetõi
és pedagógusai elõtt így nyitva áll az út a kísérleti program megismeréshez és annak sikeres adaptációjához.
Ebbõl a motivációból született meg Árnyasné Rizsák
Orsolya alábbi tematikus egészségtan óratervének publikálása is.

Tematikus egészségtan
óraterv
A) A tanulási folyamat jellemzõi
Az óraterv az egészségtan program szerint tanuló 5. a
osztályosok tanításához készült. Témája a helyi tantervükben szereplõ három témakörbõl – egészséges életmódra nevelés, családi életre való felkészítés, önismereti
nevelés – az egészséges életmódra neveléssel foglalkozik. A témafeldolgozás középpontjában a család és a környezetvédelem a „fõszereplõ”.
A fejlesztési célban az egészségtudatos, környezettudatos magatartásforma alakítása szoros tartalmi koherenciát mutat. Jelen esetben a vásárlási, gazdálkodási
szokások alakítására, valamint a preventív személet
(balesetmegelõzés) formálására irányul.
A tanulói tevékenységek a megfigyelésbõl, az önálló
megtapasztalásból indulnak ki és cselekvések (mentális
és fizikai) láncolatában haladnak a felismerés, a megértés és az elfogadás felé. A kooperatív tanítási-tanulási
technikára épülõ tanóra segíti az egészséges környezettel, életmóddal kapcsolatos ismeretek, értékek, készségek, képességek, szokások, attitûdök kialakítását, azok
alkalmazását a mindennapi életben.
Témakör: Személyi és környezeti higiénia
Tananyag: 15. téma: Család és környezetvédelem
Koncentráció: a tantárgyon belül: a 14. téma, a Divat, ápoltság, egészség tananyagtartalmával,
– a tantárgyak között: kiemelten a természetismeret,
életvitel és gyakorlati ismeretek (az új NAT szerint:
technika, életvitel és gyakorlat), továbbá a matematika, a
magyar irodalom és a testnevelés tananyagával.
Pedagógiai cél:
– a környezettudatos, felelõsségteljes magatartás fejlesztése,
– különös tekintettel a takarékoskodó életformára, a
mértékletességre, a természetbarát vásárlási és fogyasztási szokások alakítására,
– képességfejlesztés: a feladatmegoldások az analizáló-szintetizáló, és értékelõ képességek, az empatikus
készségek és a kreativitás fejlesztését szolgálják.

Oktatási feladat:
– a helyes vásárlási szokások megfigyelése, értelmezése,
– figyelemfelkeltés a természet erõinek felesleges pazarlása, a túlfogyasztás kockázatai iránt,
– különös tekintettel a háztartási gépek mértéktelen
és helytelen használatára és az áramütés veszélyhelyzeteire,
– alapvetõ balesetvédelmi rendszabályok tudatosítása
és gyakoroltatása a prevenció érdekében.
Fejlesztési követelmények:
A tanuló:
– legyen képes a természetbarát vásárlási és fogyasztási szokások felismerésére, azok követésére,
– törekedjen a mindennapi életben a takarékoskodásra és az újrahasznosításra,
– ismerje az elektromos áram veszélyeit, sajátítsa el az
áramütés megelõzésével kapcsolatos teendõket.
Eszközök és anyagszükséglet a munkáltatáshoz:
a) színes ceruzák, filctollak, csomagolópapír, üres dobozok, képek, papírcsíkok, magnó, CD (Koncz Zsuzsa),
1 db elektromos mûködtetésû háztartási eszköz (pl. vasaló), szigetelõ anyagok és a felhasználásukkal készült tárgyak (pl. gumi lábtörlõ, fa, rongy, gumikesztyû, gumipapucs, szigetelt szerszám, pl. csavarhúzó).
b) szókártyák, mondatcsíkok:
ÖLTÖZKÖDÉS,
BÕSÉGES ÁRUKÉSZLET,
ÚJ, TÖBB, SZEBB, ÉRDEKESEBB,
FELESLEG, PAZARLÁS
„Gazdálkodj okosan a csomagolással!”
„Gazdálkodj okosan a hulladékkal!”
„Gazdálkodj okosan a vízzel!”
„Gazdálkodj okosan az energiával!”
c) feladatlapok:
1. számú feladatlap: Hogyan óvhatjuk meg környezetünket?
2. számú feladatlap: Szelektív hulladékgyûjtés szabályai.
3. számú feladatlap: Vízpazarlás csökkentése. (6 db
kép)
4. számú feladatlap: Energiatakarékosság a háztartásokban (sajtóközlemény)
5. számú feladatlap: Önvizsgálat (INSERT technika)
6. számú feladatlap: Áramütés (mondatok kiegészítése)
7. számú feladatlap: Érintésvédelmi szabályok
(A feladatlapok anyagát lásd késõbb a mellékletben!)
d) 4-4 db jelzõtábla. Jelzések: szabad, tilos
e) Jutalomkártyák (környezetvédõ matricák)
Az óra típusa: kombinált, új ismeretet feldolgozó és
gyakorlóóra.
Idõpont: a tanév második fele (május).
A felkészüléshez felhasznált szakirodalom:
Vighné Arany Ágnes–Szalay Mária: Egészségtan
munkatankönyv; Útmutató és tanmenetjavaslat az alapfokú oktatás 5. évfolyama számára. Pedellus Tankönyvkiadó (2001). Nemzeti Alaptanterv (2012)
27
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B) Az egészségtan óra menete
– tanári-tanulói tevékenységek
Óra elõtti szervezés: szellõztetés, táblakép, munkaeszközök elõkészítése: írásvetítõ, vetítõvászon.
I. Köszönés, jelentés
Szervezési mód: frontális
II. Ráhangolás: relaxációs gyakorlat
Munkaforma, módszer: frontális: tanári irányítás, közben egyéni megtapasztalás, érzetek megbeszélése
Segédeszközök: Egészségtan munkatankönyv 68. o. +
Tanmenetjavaslat 14. o.
A relaxáció célja: az izomfeszítõ és -lazító gyakorlatok a
stressz kezelését szolgálják. A testrészek tudatos érzékelése, megtapasztalása, a test-tudat fejlesztése. Cél: a jó
közérzet kialakítása, testi-lelki-szellemi lazítás.
A stresszoldó relaxációs technika elsajátításának algoritmusa:
• Hogyan érzitek magatokat? (Jól – kipihenten – fáradtan?)
Ahhoz, hogy még jobb legyen a közérzetetek, végezzük el a feszítõ-lazító gyakorlatsort! Lazító légzés közben
ellazul a test, nyugalom árad az egész testünkben:
– belégzéskor megfeszítjük az izmainkat,
– kilégzéskor elengedjük, lazítjuk õket.
• Elõször helyezkedjünk el kényelmesen a széken:
– hátam egyenes,
– lábam kis terpeszben, comb és lábszár derékszögben,
talp érinti a padlót,
– szemem lazán becsukva,
– kezem a térden nyugszik.
• Lazító légzés: háromszor ismételjünk!
– Mélyen, lassan, egyenletesen beszívom a levegõt az
orromon keresztül!
– Majd szintén lassan, egyenletesen kifújom a levegõt
a számon a „z” hang kíséretében (ahogy zümmög a méhecske)!
• A feszítõ-lazító gyakorlatokat minden testrésszel
háromszor ismételjünk meg!
– belégzéskor ökölbe szorítom a jobb kezem,
– kilégzéskor lazítva pihen a térden,
– belégzéskor ökölbe szorítom a bal kezem,
– kilégzéskor lazítva pihen a térden,
– belégzéskor megfeszítem a jobb lábamat,
– kilégzéskor ellazítom,
– belégzéskor megfeszítem a bal lábamat,
– kilégzéskor ellazítom,
– belégzéskor megfeszítem az egész testemet,
– kilégzéskor lazán, nyugodtan pihenek a széken.
• Lezárás: egyszer a gyakorlatsor végén:
– kellemes bizsergés árad szét a testemben,
– teljesen nyugodt vagyok,
– az egész testem és a lelkem ellazult.
– Felfrissültem… friss vagyok… már friss vagyok…
tökéletesen friss vagyok!
– Kinyitom a szememet… készen állok testileg-lelkileg az egészségtan órára!
– Lassan, egyenletesen lélegezzünk:
– figyelmen kívül hagyom a tanterem zaját!
– csak magamra figyelek!
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III. Motiváció
Munkaforma, módszer: tanári magyarázat/frontális
megbeszélés, a házi feladat ellenõrzése.
Eszközök: táblán szókártyák.
Elõzetes ismeretek felidézése: átvezetése az óra témájára; konklúzió: a bõséges árukészlet pazarlásra ösztönzi az
embereket.
Feladat: Egészségtan munkatankönyv 15.1. feladata:
„A tanultak segítségével magyarázd meg, hogy mi a különbség a gazdag élet és a gazdagság között? Melyik ér
többet? Miért?”
– Az elmúlt órán tanultak alapján mi jut eszedbe a
szókártyáról? Sorold fel!
ÖLTÖZKÖDÉS
(ruhaviselet, kényelem, évszak, ízlés, összhang, megjelenés, változatosság, alkalom, divat, védelem, önkifejezés, ápoltság, kultúra, célszerûség, színek, tisztaság,
egészség, alapanyag stb.)
– Ellenõrizzük a házi feladatot:
Állítsd össze egy heti öltözékedet!
(Néhány tanuló bemutatja az osztálynak az összeállítását.)
– Tanári közlés: Napjainkban a vásárlási szokások
megváltoztak. Régen szûkös volt az árukészlet, kevesebb készterméket árultak. Sok mindent a családok maguk állítottak elõ: pl. ruhanemût, különbözõ élelmiszereket (joghurt, kefir, kenyér). Ma éppen ennek az ellenkezõje igaz az iparosodás, nagyipari termelés következtében.
BÕSÉGES ÁRUKÉSZLET áll rendelkezésünkre.
Olvassátok el némán az alábbi szókártyákat! Mit juttatnak eszetekbe az árukészlettel kapcsolatban?
ÚJ, TÖBB, SZEBB, ÉRDEKESEBB
Mi lesz ennek a vásárlásnak a következménye? (Megbeszélés)
FELESLEG, PAZARLÁS
IV. Célkitûzés
Munkaforma, módszer: tanári közlés, figyelem felkeltése
Tanári közlés: A nagyipari termelés és a mértéktelen
fogyasztás során nemcsak árubõség, hanem nagy menynyiségû hulladék is keletkezik. Kezelésérõl gondoskodni
kell.
A mai órán ennek káros következményeirõl gondolkodjunk együtt. A család- és a környezetvédelem szempontjából vizsgáljuk a problémát:
„Gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon!”
Mit üzen neked ez a felszólítás? (Tájékozódás a tanulók elõismereteirõl.)
(Folytatjuk)
Az egészségtan órán folyó pedagógiai munka részletes leírását terjedelmi okokból több részletben publikáljuk. Az –
elõkészítést követõ fázis – az új ismeretek feldolgozásának
bemutatása a következõ, 2013. májusi lapszámunkban
lesz olvasható. (A szerk.)
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Köszöntõmûsor
anyák napjára
„Nincsen õrzõbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.

Az ünnepi mûsor verses köszöntõvel indul. Minden gyerek megszólal az ünnepi mûsorban. A beköszöntõ verset pedig közösen – soronként más-más gyerekkel – mondják el.
Ünnepélyesebbé tehetjük a beköszöntõt, ha virágdíszes kaput készítünk a gyerekekkel,
és azon átbújva mozognak a szereplõk a színpadon.

1. Beköszöntõ
A díszlet:
Egy két méter hosszú drótot félkörívû formára hajtunk, virágokkal díszítjük fel. Ezt tartják a gyerekek, akik
a kapu mögött vonalban guggolnak. Minden verssort
másik gyerek mond el. Amikor sorra kerülnek, átbújnak
az ív alatt, elmondják a sorukat, és két oldalt felsorakoznak. Mielõtt az utolsó két sor elmondása következne, a
köszöntõsorukat elõttük elmondók átveszik a díszt, és õk
tartják magasra a továbbiakban, hogy az utolsó két sort
elmondó társuk is át tudjon menni alatta. (Ha a gyerekek száma több, mint ahány verssor van, akkor ketten is
mondhatnak egy-egy sort.)
Gyermeki köszöntõ
A hóvirág fehér csillag,
Vele a tavasz kacsingat,
Kék csillag az ibolya,
Õ a tavasz mosolya.
Ahány virág van a réten,
Számlálj te is annyit évben,
S mint a virág maradj vidám
És fiatal, édesanyám!
Állj meg vándor!
Légy akárhol,
Tartsál velünk,
Anyánkat köszöntjük.
Életükre áldást kérünk,
Kiket úgy szeretünk.
Isten adjon minden jót,
Meghallgatva a gyermeki szót:
Éltesse az anyákat,
Fogadják a hálánkat.
2. Ének: Szép hajnalra virradtunk
Szép hajnalra virradtunk,
Felragyogott víg napunk… Stb.

3. Vers: Nincsen a gyermeknek
Nincsen a gyermeknek
Olyan erõs vára,
Mint mikor az anyja
Õt karjaiba zárja.
Nincsen õrzõbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.
Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.
Fûzzünk lombot!
4. Vers: Anyámnak
Virágot kerestem
Pirosat, fehéret,
Bokrétába kötöm
S odaadom néked.
Nem is kívánok én
Érette egyebet,
Csak édesanyámat (csakhogy nagymamámat)
Az Isten tartsa meg!
5. Dramatikus játék: Mama nincs otthon
(Erich Kastner: Mama nincs otthon címû meséje nyomán
dramatizálva.)
Szereplõk:
Péter, mama, rendõr, Huberné, asszonyok, férfiak,
fiúk, lányok, postás.
Helyszínek:
Péterék lakása elõtt, utca, kapitányság.
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Szükséges eszközök:
Ajtó képe levélszekrénnyel, csengõvel, notesz, kis autó, papírból kivágott autó, amit a szereplõk maguk elõtt
tartanak, zsebkendõ, felírat: „Érdeklõdés eltûntek
után”, kulcscsomó, szekrényutánzat, ahova az emberek
állnak, óriásdoboz, zsebkés, zsineg.
Péter:
(Péter hazaér az iskolából. Hármat kopogtat az ajtón, vár;
kettõt csönget, hatot kopogtat; újra csenget, odateszi a fülét
az ajtóhoz, hallgatózik; bekiabál a kulcslyukon.)
– Mama, mama! Ma-ma!
(Öklével dobol a levélszekrényen. Nyugtalanul rugdosni
kezdi az ajtót.)
– Ugyan, hova tûnhetett el a mama? Csak nem esett ki
az utcára ablakmosás közben? Pedig milyen finom palacsintaillat van!
(Leül az ajtó elé, mélyet lélegzik, állát tenyerére támasztja,
bámulja a kulcslyukat és elalszik. Azt kell éreztetni, hogy az
ezután történtek már csak az álmában léteznek, vagy egy másik kisgyerek helyet cserél vele feltûnés nélkül, és az eredeti
szereplõ folytatja tovább a szöveget.
A történet további része álom.
Jön egy rendõr, megáll a gyerek mellett. Megpödri a bajuszát, elõhúz egy noteszt.)
Rendõr:
– Hányas számú ház ez?
Péter:
– Hetvenkettõ.
Rendõr:
– Úgy, úgy, kilencszer nyolc az hetvenkettõ. (Belelapoz a noteszébe.)
– Nincs semmi bejegyzés.
Péter: (Könny szökik a szemébe.)
– Akkor hol lehet?
Rendõr:
– Azért ne sírj!
(A zsebébõl egy kis autót vesz elõ, amit elkezd fújni, és felveszi a földrõl a kartonlapból kivágott nagy autót. A kormány
elé ül, hívja a fiút.)
– Ugorj! Most megkeressük mamát.
(Péter bemászik melléje, elindulnak vele.)
Huberné: (tátva marad a szája)
– Nahát, hogy kerül ide a házba egy autó??!!
(Az utcán mennek, szembejönnek asszonyok, köszönnek a
rendõrnek, leveszik a kalapjukat. Péter jól megnézi az arcukat. Csalódottan mennek tovább, kérdezgetik az embereket,
de mindenki azt válaszolja, hogy nem látta a mamát.)
Rendõr:
(Zsebkendõjét odanyújtja Péternek, bajusza szomorúan
lekonyul.)
– El kell mennünk a kapitányságra! Talán ott leadták.
(Mennek tovább, egy táblán szöveg: „Érdeklõdés eltûntek
után”)
Tisztviselõ:
(Ül az íróasztalnál, egy hatalmas kulcscsomót csörget,
kérdezi a rendõrrel együtt belépõ Pétert.)
– Mit akarnak?
Péter:
– A mamát keressük.
Tisztviselõ:
– Menjünk oda a szekrényhez, hátha ott van az eltûntek között! Ott vannak a férfiak, asszonyok, fiúk, lányok,
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akik várják, hogy a hozzátartozójuk elvigye õket. Itt van
például ez a kisfiú, már ötödik napja van itt, vörösre sírta
a szemét. Elfelejtette szegény, hogy hogy hívják. Bizony,
az embernek a nevét meg kell jegyeznie!
Péter:
(Körbenézi a jelölteket.)
– Hiszen nincs itt se a mama! Most mit tegyünk?
Rendõr:
– Sajnos én nem tehetek többet. Visszaviszlek az ajtótok elé.
(Péter ott ül újra – most már ébren – az ajtajuk elõtt és
egyre szomorúbb lesz. A ház kapuja becsapódik.)
– Végre! Most jön. De ez nem lehet a mama, neki nincsenek ilyen nehéz lépései?!
Postás:
(Egy óriásdobozt tesz le a fiú elé.)
– A mamád itthon van?
Péter:
– Nincs. Mit hozott nekünk?
Postás:
– Fogalmam sincs, mi van benne.
Péter:
– Valami rá van írva (fennhangon, lassan olvassa): „Vigyázat! Eleven!”
(A fiú elõvette a zsebkését és óvatosan elvágta a zsineget a
csomagon.)
Postás:
– Na, nekem mennem kell, még sok a dolgom.
Péter:
(Kezdi a forgácsot kidobálni a dobozból és közben ismét alvóra változik.)
Mama:
(Sietve érkezik, orron fricskázza Pétert és jókedvûen rákiált.)
– Nocsak, a lépcsõn akarsz aludni, kisfiam?!
Péter:
– A csudába! Már mindenütt kerestelek! Az üzletekben, az eltûntek osztályán és a … De hol a doboz? Hol
voltál ilyen sokáig?
Mama:
(Kicsit értetlenül néz, de kedvesen válaszol.)
– Bevásároltam. És most pedig lássuk a palacsintát!
Péter:
(Vidáman talpra szökken.)
– Régóta csiklandozza már az orromat ez az isteni illat.
Mivel lesz? Áfonyával vagy szilvalekvárral?
Mama:
– Birsalmasajttal.
(Közben kinyitja az ajtót és összekapaszkodva bemennek
rajta.)

6. Zene: Brams: Bölcsõdal

7. Vers: Nadányi Zoltán: Anyu
Tudok egy varázsszót,
ha én azt kimondom,… stb.
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8. Vers: Donászy Magda: Nagyanyónak
Édes, kedves Nagyanyókám
Anyák napja van ma,
De jó, hogy az anyukámnak
is van édesanyja… stb.

Nem bánom azt sem, ha mérgesebb,
ilyenkor talán még édesebb.
Szeretem, amikor jót mesél,
azt is, ha énvelem mendegél.
Szeretem, amikor ad puszit,
s húsvétkor hozza a kisnyuszit.

9. Zene: Egy õsz hajú asszony (Vámosi János énekel)
Szeretem, amikor megdicsér,
És ha a suliig elkísér.
10. Vers: Nagymamaköszöntõ
A Nagymamámé egész más világ…
Õ gazdagabb lesz azzal, hogyha ád!
Szíve csodás mesékkel van tele,
És nem bolondít – andalít vele!
Ha rossz vagyok, a homlokát a bú
Átfutja, aztán…volt, nincs háború!
Õ úgy szeret, hogy hozzá fogható
Ember nem lehet, csakis varázsló!
Ha könnyem buggyan, lecsókolja õ,
Bármikor hívom, frissen jön elõ.
Játszani velem – minden percben kész!
Ezért szeretem! Ennyi az egész!

Szeretem, amikor rám hajol,
homlokon csókol és átkarol.
Szeretem, amikor dolga van,
meglátom rajta, ha gondja van.
Szeretem, amikor ölbe vesz,
azt is, ha esténként kádba tesz.
Szeretem, amikor kérdezem,
jó-e ha öleli két kezem?
Szeretem nagyon, ez nem vitás,
annyira és úgy, mint senki más!

11. Ének: Apámért s anyámért… (népdal)
14. Ének és tánc: Beültettem kiskertemet
12. Vers: Osvát Erzsébet: Édesanyám szeme
Ha haragszik,
szeme zöld.
Körülötte
nagy a csönd.
Mintha vihar
az égen,
villám villan
szemében.

Ha mosolyog,
szeme kék,
mint a nyári,
derûs ég.
És ilyenkor
énekel.
Csak énnekem,
énnekem.

De megbékül
csakhamar.
Elvonul a
zivatar.
Kiderül a
borús ég.
Édesanya
szeme kék.
Újra, újra,
újra kék!
13. Vers: Nagy Bandó András: Az én anyukám
Szeretem, amikor felkelek,
jó lesz a kedvem, ha felnevet.
Szeretem, amikor enni ad,
azt is, ha álmából felriad.
Van úgy, hogy ilyenkor morcosabb,
és persze kicsinykét kócosabb.

Beültettem kiskertemet a tavasszal… stb.
Mozgás:
1. sor éneklése közben: páronként haladnak körbe a
gyerekek.
2. sorra: Megfordulnak a párok és ellenkezõ irányban
haladnak.
3. sorra: Összekulcsolt kézzel egy kört alkotnak és lendületesen körbehaladnak.
4. sorra: Ellentétes irányban ugyanez.
(A 2. versszak éneklése közben megismétlik ez eddigieket.)
15. Vers: Csorba Piroska: Mesélj rólam
Mesélj anya,
milyen voltam,
amikor még kicsi voltam?
Az öledbe hogyan bújtam,
és tehozzád hogyan szóltam,
amikor nem volt beszédem?
Honnan tudtad mit kívánok?
Megmutattam a kezemmel?
Mesélj rólam,
Hogy szerettél?
Engem is karodba vettél?
Meleg tejeddel etettél,
akárcsak a testvéremet?
Gyönyörködtél akkor bennem,
úgy neveztél: kicsi lelkem?
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És amikor
még nem voltam,
a hasadban rugdalóztam,
tudtad-e, hogy milyen leszek,
milyen szépen énekelek?
Sejtetted, hogy kislány (fiú) leszek?
Mesélj anya!
Mesélj rólam.
milyen lettem, amikor már
megszülettem?
Sokat sírtam, vagy nevettem?
Tényleg nem volt egy fogam sem?
- Ha én nem lettem volna,
akkor is szerettél volna?
16. Ének: Bródy János: Mama, kérlek…
17. Vers: Faltysné Ujvári Anna: Nagymama
A nagymama reszketeg,
De fogja a kezedet,
S elvezet a gondon át
Minden félõs unokát.
A nagymama rosszul lát,
De visel egy okulát,
Pulcsit köt, és verset szaval,
A rézüstben lekvárt kavar.
A nagymama lába fáj,
Mégis veled szaladgál,
Versenyt fut az idõvelMajd megérted idõvel.
A nagymama elringat,
Simogat és puszilgat,
Hallgasd meg, hogy mit mesél,
S az õ álma te legyél.
A nagymama szíve nagy,
Neki „jobbsincs” gyerek vagy.
Néha-néha öleld át
A nagymamát, a nagymamát!
18. Vers: Kun Kriza Ilona: Köszönet
Csak pici voltam, mint egy dió,
S Te akkor is szeretve vártál.
Még nem láttál, de már szép voltam,
És már akkor az anyám voltál.
Összedobbantunk ketten csendben,
Szíved alatt a kis szívem.
Köszönöm, hogy a világra hoztál,
És édesanyám lettél nekem.
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Adjon az Isten egészséget,
Áldást, békét, fényt, meleget,
S adjon számodra sok-sok évig
Felhõtlen, boldog életet.
19. Vers: Mentovics Éva: Köszönöm, hogy itt vagy
nekem!
Bármi bánat érte lelkem,
könny áztatta szemedet.
Örömömben, vígságomban
szemed velem nevetett.
Megtanítasz minden jóra,
repítesz a nagy hintán.
Rajtakapsz egy huncutságon,
szemed vígan kacsint rám.
Ha elestem, felemeltél,
megpusziltad sebemet.
Minden egyes mozdulatod
áthatja a szeretet.
Elmesélném, m’ért szeretlek?
Bíz, azt estig mondhatnám.
Köszönöm, hogy itt vagy nekem
édes, drága jó anyám!
20. Ének: Fûzzünk, fûzzünk
Fûzzünk lombot szép füzérbe.
Rakjunk rózsát közepébe!… stb.
(A dal szövege és kottája megtalálható: http://dalokversek.hu/dalok/dalanyak.html)
Befejezésül a gyerekek átadják a maguk készítette
ajándékaikat az édesanyáknak, nagymamáknak, keresztmamáknak.
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